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DRODZY KSIĘŻA, 
SIOSTRY ZAKONNE, 
PANIE I PANOWIE 

ORGANIŚCI! 

W TYM NUMERZE

Chociaż tytuł gazety wprost wskazuje na adresa-
ta, to jednak treści przeznaczone są dla każdego, kto 
choć trochę interesuje się muzyką kościelną. Zarówno 
ksiądz, siostra zakonna jak i organista, dyrygent czy 
kantor znajdzie wśród wielu artykułów coś, co będzie 
przydatne w pracy duszpasterskiej i być może zmieni 
dotychczasowy sposób postrzegania spraw dotyczących 
muzyki w liturgii. 

Począwszy od tego numeru, czasopismo będzie wy-
dawane co pół roku. Artykuły w nim zawarte będą po-
ruszać najważniejsze kwestie dotyczące muzyki kościel-
nej. Stałym działem gazety będzie chorał gregoriański, 
który jest pierwszym śpiewem kościoła, przeżywającym 
obecnie renesans, jak również liturgia, której tajemnice 
wciąż trzeba nam zgłębiać, aby dobrze rozumieć znaki, 
które czynimy, słowa, które wypowiadamy i muzykę, 
którą wygrywamy. Półrocznik adresowany jest przede 
wszystkim do osób duchownych i świeckich, które do-
brze rozumieją funkcję muzyki w liturgii i ją doceniają. 
Dlatego periodyk nie będzie stanowił tylko źródła in-
formacji, ale – wychodząc naprzeciw potrzebom dusz-
pasterskim – będzie przede wszystkim przekazywał 
konkretne wskazówki muzykom kościelnym w zakresie 
akompaniamentu organowego, prowadzenia chóru oraz 
emisji głosu. Zatem nie zabraknie rubryk dotyczących 
sztuki improwizacji organowej, bez której trudno wy-
obrazić sobie dobrego organistę. Już w tym numerze 
znajdziecie materiały, dzięki którym można będzie 
zacząć rozwijać tę umiejętność, by muzyka w liturgii 
jeszcze lepiej spełniała swoje zadanie. Wiemy dobrze, 

że to historia tworzy naszą teraźniejszość, więc nie mo-
żemy zapomnieć o ludziach, którzy troszczyli się o roz-
wój muzyki podczas liturgii, utworach, które pomaga-
ły nam ją przeżywać oraz instrumentach, które swoim 
brzmieniem już od lat wznoszą serca i umysły wiernych 
do Boga. Stałym działem gazety będzie również życie 
muzyczne w archidiecezji, które mimo panującej pan-
demii toczy się i rozwija. 

Drodzy czytelnicy, życzę wszystkim miłej i owocnej 
lektury. Zachęcam do przeczytania wszystkich arty-
kułów i skorzystania z materiałów, które zostały dołą-
czone. Ze szczególną uwagą przeczytajcie proszę tekst, 
opowiadający o organach, których budowa już się roz-
poczęła w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Prokocimiu Nowym. Będzie to naprawdę instru-
ment –  ewenement na skalę światową. 

Bardzo proszę o przesyłanie do naszej redakcji dro-
gą emailową wszelkich spostrzeżeń, uwag, propozycji, 
które podczas redagowania kolejnych numerów nie po-
zostaną bez echa.

Szczęść Boże, 
ks. Grzegorz Lenart  
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W antycznych księgach liturgicznych, IV Niedziela Ad-
wentu była oznaczona jako dominica vacat, czyli nie-
dziela brakująca. Była to niedziela kończąca tzw. suche 
dni (quattro tempora – dni kwartalne), przypadające 
na środę, piątek i sobotę w poprzedzającym tygodniu, 
kiedy to odprawiano szczególne nabożeństwa z proś-
bą o dobry urodzaj. W te dni chrześcijanie pokutowali 
i pościli. W sobotę wieczór odprawiano wigilie, które 
kończyły się Mszą św. nad ranem i wchodziły do nie-
dzielnego oficjum liturgicznego, w związku z czym 
ta  niedziela nie miała własnego formularza. Kiedy 
w VIII w. wigilie zostały przeniesione na sobotę rano, 
niedziela vacat otrzymała własny formularz, wzięty 
ze środy, pierwszego dnia suchych dni. Podczas tych 
szczególnych nabożeństw, przepełnionych modlitwami 
i śpiewami, wyświęcano nowych diakonów, kapłanów 
i biskupów. Człowiek średniowiecza zależał od plonów 
ziemi, od pracy swych rak, stąd też jego uciekanie się 
do Boga i błaganie o dobry urodzaj, od którego zależało 
jego życie. Dni kwartalne są świadectwem jego mocne-
go przywiązania do ziemi; obchodzone były w sposób 
niezwykle uroczysty (poprzez dodawanie do liturgii 
liczniejszych czytań, nowych śpiewów i modlitw), jako 
święto rolników. IV Niedziela Adwentu pozostawała 
w cieniu tych poprzedzających ją uroczystych i boga-
tych dni kwartalnych. Z niedzieli vacat zmieniła się na 
ostatnią, czyli czwartą niedzielę Adwentu.

Żeby zrozumieć teksty/śpiewy własne tej niedzieli, trze-
ba przyjrzeć się liturgii poprzedzającej ją środy (feria IV). 
W średniowieczu nazywano ją: Missa aurea Beatae Mariae, 

ponieważ teksty nawiązywały do Najświętszej Maryi Pan-
ny. W liturgii wspominano proroctwo Izajasza 7,14 („Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Em-
manuel”.). W śpiewach własnych tej Mszy znajdujemy ewi-
dentny ślad maryjny (zwłaszcza w tekście na offertorium 
– Ave Maria oraz na communio Ecce Virgo concipiet). 

Introit Rorate caeli przeznaczony był właśnie dla tej 
Mszy maryjnej na środę, pierwszego dnia quattro tem-
pora. Jego tekst jest wiernym przekazem tekstu z proroka 
Izajasza: Iz 45, 8, werset natomiast pochodzi z psalmu 18,1.

W tłumaczeniu łacińskim, którego z tekstu hebraj-
skiego dokonał św. Hieronim, zamiast iustum występuje 
iustitiam, a zamiast salvationem –  Salvatorem. Tłuma-
czenie przekazuje już pewną interpretację oryginalne-
go tekstu: sprawiedliwość (iustitia) i zbawienie (salvatio) 
urzeczywistniają się w Chrystusie, jedynym Sprawiedli-
wym i Zbawicielu. Nie jest przypadkiem, że w pierwszy 
dzień zimowych quattro tempora przywołany jest Ten, 
który jest jedynym prawdziwym owocem ziemi i darem 
obłoków nieba. Rozumiemy w tym punkcie, jak ważna 
dla prawidłowego zrozumienia tekstu jest jego właściwa 
kontekstualizacja, czyli uwzględnienie, w jakim celu był 
wykorzystany i gdzie pierwotnie znajdował się w liturgii. 
Tak jak rolnik z utęsknieniem oczekuje plonów ziemi, 
tak każdy chrześcijanin powinien oczekiwać na swojego 
Zbawiciela, jedynego Sprawiedliwego. Owoc ziemi jest 
dla rolnika nadzieją i sensem jego ciężkiej pracy; tak samo 
oczekiwany Mesjasz jest jedyną nadzieją i sensem codzien-
nego trudu człowieka. Ten utwór gregoriański pragnie nas 
wprowadzić w nowy porządek myślenia: mamy oczeki-

RORATE CAELI 
– INTROIT NA IV 

NIEDZIELĘ ADWENTU
S. SUSI FERFOGLIA

TEKST RORATE CAELI JEST WSZYSTKIM DOBRZE ZNANY; Z NIEGO POCHODZI 
POLSKA NAZWA MSZY RORATNICH, KTÓRE CIESZĄ SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ 

W NASZYCH PARAFIACH. GDZIE TEN TEKST PIERWOTNIE WYSTĘPOWAŁ W LITURGII 
ADWENTOWEJ? CO OZNACZAŁ? 

wać na Chrystusa z taką intensywnością i utęsknieniem, 
jak rolnik na owoc swej ziemi. W środowym formularzu 
Mszy św. zostaje przywołana figura Matki Bożej, która 
jako pierwsza przyjęła ów Owoc i wydała go światu. 

W architekturze brzmieniowej tego utworu możemy 
odczytać pewien „program”. Wymieńmy tylko niektóre 
z jego cech charakterystycznych. 

Z muzycznego punktu widzenia, antyfona składa się 
z dwóch fraz i czterech krótkich odcinków:

1a Rorate caeli desuper 1b et nubes pluant iustum 
 2a Aperiatur terra 2b et germinet Salvatorem

Pierwsza fraza porusza się w rejestrach wyższych 
(la-re), druga natomiast w niższych (re-la), co bardzo 
dobrze koresponduje ze słowami: pierwsza fraza skupia 
się na caeli (niebiosa) oraz nubes (obłoki), druga zaś na 
terra (ziemia). W pierwszej frazie, która otwiera się ty-
pową formułą w I tonie: Rorate… melodia skierowana 
jest od razu do góry, aż do słowa desuper (z góry), gdzie 
osiąga najwyższe dźwięki. Na sylabie dede-super znajduje 
się ta sama figura, jak na aperi-aa-tur. Ruch melodyczny 
na et nubes koresponduje z rorate, a pluant z caeli. Melo-
dia na aperiatur podkreśla siłę tego czasownika (niech 
się otworzy) z ruchem do dźwięku do i schodzi aż do 
Salvatorem w najniższym rejestrze. 

Melodia introitu ściśle koresponduje ze słowami 
i podkreśla ich siłę ekspresji, nadając im właściwą szatę 
brzmieniową. Rozumienie kontekstu liturgiczno-hi-
storycznego pozwala dziś lepiej przeżywać treści, które 
Kościół przez wieki, niezmiennie, stawia nam na dro-
dze naszego zbawienia. Prawdziwy owoc naszego życia 
to Jezus Chrystus, którego oczekujemy z utęsknieniem.

Rorate caeli desuper,
Et nubes pluant iustum,
Aperiatur terra,
Et germinet Salvatorem.
V: Caeli enarrant gloriam Dei:
Et opera manuum ejus,
Annuntiat firmamentum.

Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry! 
Obłoki niech ześlą 
z deszczem Sprawiedliwego. 
Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
V: Niebiosa głoszą chwałę Boga, 
dzieło rąk Jego 
nieboskłon obwieszcza.

rękopis einsiedeln 121 (ok. roku 1000)
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IMPROWIZACJA  
„OD KUCHNI” CZYLI 

LISTY STRYJA 
BARTOLINIEGO 

DO BARTŁOMIEJA

Wdzięczność Panu Bogu, że pomimo późnego zajęcia 
się tą dziedziną sztuki, błogosławi plonom oraz radość 
którą daje twórcza, zawsze „nowa” gra na Bożą chwa-
łę. Stąd właśnie pomysł, by udostępnić Tobie tajniki tej 
niezwykłej drogi w niecodzienny, oryginalny i niekie-
dy pełen humoru sposób. Praca nad improwizacją nie 
może być nudna, mozolna i pozbawiona radości. 

W takim razie dlaczego właśnie „od kuchni”? Jak się 
przekonasz obie sztuki mają wiele wspólnego. Być może 
studiując przepisy stryja Bartoliniego, wdzięczny swej 
małżonce za wyrozumiałość z powodu Twej wiecznej 
nieobecności podczas świątecznie zastawionego stołu, 
dasz się ponieść fantazji i zechcesz sam przygotować 
jakąś węgierską potrawę. Nie martw się gdy talentu za-
braknie – pozostaje jeszcze praca i inny stół – stół gry. 

Czy istnieje jedna droga prowadząca do tak 
szczytnego celu? Każdy musi znaleźć swoją. 

Czy improwizacji można się nauczyć? W jakiejś 
mierze tak, choć wydaje się ona studnią nie mającą 
dna...

Listy stryja Bartoliniego do Bartłomieja – czyli im-
prowizacja „od kuchni”.

Mój drogi Bartłomieju,
Kiedy ostatnio widzieliśmy się, byłem pod wielkim 

wrażeniem bystrości Twego umysłu i spostrzeżeń, jaki-
mi mnie poczęstowałeś podczas nieprzypadkowej, jak 
sądzę, wizyty w „Kuchni Starego Wuja”. Niestety, z po-
wodu ogromu zajęć, jakich nigdy przy kotle nie brakuje, 
natłoku pracy i ukropu jaki panował w mojej kuchni, 
dopiero teraz – kiedy jest mniej gwarno i mniej parno, 
mogę udzielić pełnych odpowiedzi na Twoje dociekliwe 
pytania. Ale ostrzegam – nie będzie łatwo. Wytrawna 
kuchnia to nie zajęcie dla leni! Weź sobie to do serca 
i zabierz się do pracy z wielkim zapałem. Obserwu-
jąc Twoją rzetelność i zapał, żywię poniekąd wielką 
nadzieję, że pasję do twórczego gotowania, smażenia 
i pieczenia odziedziczysz w spadku po swoim stryju 
i praca przy kotle, tak jak i mnie, da Ci dużo radości 
oraz sprawi, że potrawy, które będziesz wkrótce sam 
przyrządzał, zyskają światową renomę.

Bartłomieju, sztuka gotowania jest jedną z tych dzie-
dzin życia, bez których nie możemy się obejść. Wyobraź 
sobie, jak by nasze tusze wyglądały! Zmarnielibyśmy! 
Stąd najlepiej kuchenną improwizację zacząć nie od ła-
zienki, lecz „od kuchni”. W kuchni wuja zakosztujesz 
najprzeróżniejszych przekąsek z wszystkich najdalszych 
zakątków świata. Zdradzę Ci jak w prosty sposób mo-
żesz przyrządzić potrawę godną Ludwika XVI, kró-
lowej Elżbiety, a nawet więcej... Ba! Nie będzie w tym 
wielkiej przesady, jeśli powiem, że wytwornym sma-
kiem zachwycisz nawet najwybredniejszych smakoszy 
i znawców tej sztuki, nie czyniąc tym samym szkody 

DROGI CZYTELNIKU! O TAK WIELKIEJ I WSPANIAŁEJ SZTUCE JAKĄ JEST 
IMPROWIZACJA ORGANOWA MOŻNA MÓWIĆ NA RÓŻNE SPOSOBY. WYDAJE SIĘ JEDNAK, 
IŻ POMIMO PEWNEGO WKŁADU PRACY – KTÓRY PO PROSTU W INTERESIE WŁASNYM 
NALEŻY PONIEŚĆ, IMPROWIZACJA JEST SZTUKĄ Z OBCOWANIA Z KTÓRĄ CZERPIE SIĘ 

NAJPRZERÓŻNIEJSZE KORZYŚCI, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM WDZIĘCZNOŚĆ I RADOŚĆ

MATEUSZ PECIAK

na czyimś zdrowiu lub powodując w czyimś żołądku 
jakiejś ciężkiej dolegliwości czy niestrawności... 

Czym zatem jest owa sztuka, której Twój wuj arkana 
pragnie Ci odsłonić? Jak ją można nazwać, jak określić? 
Nic trudnego, zapamiętaj: jest ona tworzeniem na bie-
żąco, nowych, smacznych dań, roszczących sobie pra-
wo do miana dzieła sztuki. Jednak na tyle muszą być 
strawne, by nikomu nie zaszkodziły – włącznie z Tobą, 
chcącym zgłębić tę szlachetną dziedzinę. Pragnienie 
tworzenia dań nowych i radość jaka z niej płynie, będą 
wspaniałą nagrodą dla Ciebie – liczę na to, że nie zawio-
dę się na Tobie, że okażesz się godnym następcą swego 
stryja i wytrwasz przy kotle do końca.

By nie mówić jak ślepy o kolorach, postaram się 
wyłożyć wszystko na patelnię, w sposób jak najbardziej 
przystępny. A więc do rzeczy: 

I.

Chcąc przygotować odpowiednią potrawę zadbaj przede 
wszystkim o wystarczający czas. Amici fures temporum 
(przyjaciele to złodzieje czasu) – mówią niektórzy, a ja 
Ci mówię: nie słuchaj ich! Szukaj przyjaciół po fachu, 
ucz się od nich i marnuj dla nich czas. Systematyczne, 
codzienne kulinarne eksperymenty i doświadczenia są 
w najwyższej cenie. Ilu geniuszy kuchennych stołów 
wyszło spod ręki i szkoły Césara rodem z Francji – nie-
jakiego Francka. Co za perełki wychodziły z ich rąk: 
„court boulion”, smakowity gulasz ragoût – rozkosz dla 
podniebienia! Uczniowie Césara zamiast skupiać się na 
przepisach po prostu wzięli się do gotowania rozbudza-
jąc w sobie smak i odpowiedni gust. Na dwa tygodnie 
przed egzaminem kuchmistrzowskim otrzymywali od 
swego mistrza przepisy do wyuczenia się. Większość 
jednak czasu spędzali na zbieraniu osobistych doświad-
czeń. Czerp pełnymi garściami z doświadczenia daw-
nych mistrzów.
[po prostu zacznij improwizować]

II. 

Według „Zasady Dziesięciu Lat”, sprawdzonej przez 
wielu mistrzów sztuki kulinarnej, aby osiągnąć poziom 
twórczości wybitnej w jakiejkolwiek kuchni, dużej czy 
małej, potrzeba blisko dziesięciu lat wytężonej pracy, 
czyli około dziesięciu tysięcy godzin, czyli dwadzieścia 
godzin tygodniowo, czyli trzy godziny ćwiczeń kuli-

narnych dziennie – przez jakieś dziesięć lat. Tak więc 
przed przystąpieniem do dzieła, by praca wrzała na od-
powiednim poziomie, dokonaj tego drogiego wydatku, 
podaruj samemu sobie swój cenny czas. 
[systematyczny, codzienny trening, choć nie kosztem ro-
dziny]

III.

W Twojej kuchni musi być pod dostatkiem odpowied-
nich warzyw, różnego rodzaju owoców, przypraw, mięs 
i ziół. Więc w Twej spiżarni niech nie braknie roślin 
dojrzałych, znanych i tych mniej znanych, o różnej 
wielkości, długości i fakturze. Mając je pod ręką łatwiej 
będziesz mógł z nich w odpowiednim momencie sko-
rzystać. Zwróć uwagę szczególnie na te, które najlepiej 
smakują i dodaj je do ulubionych. 
[gromadzenie różnych faktur, ciekawych zwrotów har-
monicznych i progresji zaczerpniętych z literatury]

IV. 

Jeśli jednak nie chcesz skończyć jak pewien Grek  
– niejaki Tantal – skazany na wieczny głód i pragnienie 
w pobliżu owoców i wody nie dających się dosięgnąć, 
pamiętaj – by na zapasach żywnościowych nie skończyć 
nauki. Słuchaj więc dalej: z wszelkimi ziołami i przy-
prawami postępuj ostrożnie, by nie było zbyt pieprzno 
i szafranno – jak mawiał mój dziadek. Więc starannie 
dobieraj odpowiednio zioła i przyprawy, aby danie nie 
było nazbyt słone lub pikantne. Pamiętaj również dla 
kogo gotujesz, kto będzie kosztował Twoich potraw? 
Inaczej gotuj dla Cechu Kucharzy inaczej dla domow-
ników, zawsze wkładając całe serce w to co robisz. 
Pamiętaj o celu jakim jest rozbudzenie w ludziach do-
brego smaku, zachwycenie pięknem potraw, porwanie 
ku sprawom wyższym. Zawsze zaplanuj, narzuć sobie 
odpowiednią formę, jakim daniem potraktujesz gości, 
by uniknąć niepowodzeń i grymasów na ich twarzach.
[zawsze świadomość celu – dla Kogo gram? Co chcę prze-
kazać? Jakim językiem? Jaką formę wybiorę?] 

V. 

Ucząc się przyrządzania dań wykorzystuj różnej wiel-
kości naczynia i sprzęty kuchenne, tak by wszystkie 
je opanować i biegle nimi władać. Miej na uwadze nie 
tylko tradycyjne sprzęty lecz również nowoczesne. Ta-
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kie przenoszenie, dostosowywanie kulinarnych prze-
pisów do różnych okoliczności poprawi Twoją kulinar-
ną pamięć i nie będziesz się obawiał gotowania nawet 
w warunkach polowych. Aby zakosztować kuchni hi-
storycznej, orientalnej i innych, studiuj dawne przepi-
sy i rozkoszuj się ich smakiem, ciekawszych przepisów 
ucząc się na pamięć. Trenuj gotowanie na „wolnym” 
ogniu, nie spiesz się. Błędy łatwo zapadają w pamięć 
i ciężko je potem wyplenić. Szybki sposób gotowania 
przyjdzie sam w odpowiednim czasie. 
[transpozycja za kołem kwintowym, inne skale: pentato-
nika, Bartóka, modi Messiaena, gra pamięciowa, wolne 
– kontrolne tempo ćwiczeń]

VI.

Rozwijanie techniki gotowania niech będzie dla Cie-
bie codziennym nawykiem. Nabędziesz jej wciąż po-
szukując, czytając, rozmawiając, podpatrując mistrzów 
tego fachu. Pamiętaj, by przyrządzać potrawy zawsze 
w stylu „eko”, dbając przy tym o oszczędność produk-
tów, sprzętu i wszelkiej Twej pracy. Wzrok miej zawsze 
utkwiony w przyrządzane danie, celnie dobierając przy-
prawy, pozwoli Ci to uniknąć pomyłek oraz oszczędzi 
czas nie dopuszczając do przypalenia jakiejś zupy. 
[oszczędność ruchów, wzrok utkwiony w klawiaturze, 
etiudy, gamy i pasaże, książki o rozwijaniu techniki gry, 
filmiki]

VII. 

Mój drogi, najwięcej korzyści może Ci przynieść przy-
rządzanie potraw w głowie, wizualizacja ich. Tak ro-
bił znany do dziś piekarz Bach, a jego przepisy zna-
ne i lubiane są do dziś na całym świecie. Również co 
lepsze Twoje pomysły notuj i zapisuj, by nie poszły 
w niepamięć. Oczywiście gdy stworzysz coś oryginal-
nego nie omieszkaj podzielić się tym ze swym wujem.  
[komponowanie „w głowie” i na piśmie]

VIII. 

W celu rozszerzenia repertuaru i nabycia wiedzy szukaj 
dobrych, sprawdzonych podręczników, które pomogą 
Ci zostać mistrzem w swojej kuchni. Ja polecam Ci 
mistrza węgierskiej kuchni, obytego również ze sma-
kami obcych narodów, Szabolcsa Esztényiego. Hroto-

bágy palacsinga, lángos – ach, spróbuj tego sam! On 
to sformułował znaną wszystkim zależność: im więcej 
dań przygotowanych uprzednio, tym lepiej wychodzą te 
nieprzygotowane – ad hoc. Również zacny gdańszcza-
nin, niejaki Roman Perucki nauczy Cię wiele z trady-
cyjnej kuchni morskiej – od zupy rybnej z łososia, przez 
dorsza smażonego w maśle rakowym z kluskami, aż po 
gdańskie lody w polewie czekoladowej. Polecam także 
mojego drogiego przyjaciela Petera Wagnera, napisał 
świetną szkołę jak tworzyć nowe, własne przepisy, na 
bazie już istniejących. Miejmy tylko nadzieję, że Zwią-
zek Artystów I Kucharskich Sztukmistrzów (ZAIKS) 
nie zarzuci nam korzystania z utartych już schematów. 
Także książka kucharska Gustawa Kriega z autorską 
metodą gotowania pomoże Ci przemknąć przez wszyst-
kie kuchnie świata. Jeśli chodzi zaś o kuchnię francuską 
nie sposób nie wspomnieć o nazwisku, które być może 
już poznałeś, kiedy byłeś ostatnio u mnie. Mam na my-
śli Petera Eversa i rozkochanego w smakach paryskich 
Jeffrey’a Brillhart’a – chociaż zza oceanu. Nasz Adaś 
mawiał: Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi, a co 
Francuz wymyśli, to Polak polubi – i ja, Twój stary wuj, 
tą kuchnią zachłysnąłem się na dobre. Nie omieszkaj 
więc jej skosztować tworząc liczne farsze, pasztety, za-
piekanki, buliony i auszpiki, pamiętając o odpowiedniej 
dekoracji i delikatności potraw.
[podręczniki – polskie: Szaboles Esztenyi Improwizacja 
fortepianowa, Roman Perucki Improwizacja organowa 
1,2; obce: Peter Wagner Orgelimprovisation mitt Pfiff 1,2,
Gustaw Krieg Cantus-firmus Improvisation auf der Orgel, 
Peter Evers Just play, Jeffrey Brillhart Breaking Free, Pa-
mela Ruiter-Feenstra Bach and the Art of Improvisation]

Bartłomieju, z całego serca życzę Ci na tej arcycieka-
wej kulinarnej drodze wytrwałości. Dbaj o swoją tuszę 
i bądź zdrów. Pamiętaj – każdy gram będzie zbawiony!

Twój kochający stryj 
Bartolini

P. S. Abyś mógł już zakosztować czym jest przyrządza-
nie potraw, podaję Ci przepis na potrawkę a’la Pachelbel 
oraz sposób jak ją tanio i szybko przygotować. Bywaj 
zdrów! organy firmy AerisOrgona w krakowie-prokocimiu














Potrawka	a'la	Pachelbel	
czyli	

Wariacje	na	gorąco



















    









 

   




 







      

     



  
  



  

     




   



 

  

   

  

     























































[progresje	w	górę	i	w	dół]																[w	dwugłosie]
[po	dźwiękach	akordu	T	(także	S	i	D)	
zmieniając	pozycje]

a).																b).															c)																d)																	e).															f).																g).														h)...itd.

[w	trzygłosie	4	nuty	przeciw	1]				[w	dwugłosie	4	nuty	przeciw	2]		[w	jednakowych	wartościach	rytm.]

3.	Dane	warzywo	(np.:	a)	weź	na	ruszt	i	opiekaj,	aż	nabierze	odpowiedniego	kolorytu.	
				[zajmij	się	jedną	figurą,	by	opanować	ją	jak	najdoskonalej]

2.	Zbierz	do	swego	spichlerza	odpowiednie	warzywa.	
			[na	podstawie	utworu	twórz	katalogi	odpowiednich	zwrotów	melodycznych	-	im	więcej	tym	lepiej]

1.	Przygotuj	interesujący	Cię	przepis.	[Johann	Pachelbel,	Hexachordum	Apollinis,	Aria	Prima,	variatio	1]
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[harmonizacja	melodii	w	trzygłosie]

[harmonizacja	melodii	w	dwugłosie]

D				T		=																											D				T		=																												D				T		=																												D					T		=

5.	Po	takim	odpowiednim	przygotowaniu	każdego	warzywa	(a,	b,	c...itd.),	zmiksuj	je	razem	i	potrawka	gotowa.
			[w	analogiczny	sposób	przygotuj	kolejne	wariacje,	
			Hexsachordum	Apollinis	znajdziesz	na	stronie	www.imslp.org]

[figuracja	melodii	za	pomocą	jednego	wzoru	z	Twojego	katalogu,	tu:	"a"]

4.	Tak	przygotowane	warzywo	wyłóż	na	głębokim	półmisku.
				[przygotuj	odpowiednią	melodię	c.f.	zaczerpniętą	z	pieśni,	tu:	Niebiosa,	rosę	spuśćcie	
					i	opracuj	wg	poniższego	wzoru]

[ćwicz	na	podstawowych	zwrotach	harmonicznych]
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Wydaje się, że ta eschatologiczna wymowa sprawiła, 
iż chorał ten był dosyć często opracowywany przez wie-
lu kompozytorów na przestrzeni wieków. Melodia oraz 
intencja zamieszczona w niemieckim tekście, który 
opracował Marcin Luter, pochodzi z chorału gregoriań-
skiego, a konkretnie z hymnu św. Ambrożego z Medio-
lanu – Veni redemptor gentium. W tradycji polskiej jest 
ona obecna pod nazwą Stworzycielu gwiazd świecących, 
lecz czerpie tekst z innego hymnu nieszpornego – Cre-
ator alme siderum.

Warto przyjrzeć się kilku najbardziej znanym opra-
cowaniom tej melodii w literaturze organowej. W twór-
czości Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) na ten in-

KRZYSZTOF MUSIAŁ

SŁOWA ADWENTOWEGO CHORAŁU NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND 
SĄ MODLITWĄ DO CHRYSTUSA, TYTUŁOWEGO ZBAWICIELA POGAN,  

O JEGO RYCHŁE PRZYJŚCIE NA ZIEMIĘ 

porównanie melodii veni redemptor gentium i nun komm, der heiden heiland, 
źródło: www.bach-cantatas.com

 porównanie nun komm, der heiden heiland bwv 599 oraz preludium l. couperina, 
źródło: p. williams, the organ music of j.s. bach ii, cambridge, cambridge university press, 1980.strument obecnych jest pięć utworów wykorzystujących 

ten temat, każdy o innej charakterystyce brzmieniowej. 
Najbardziej znane początkującym adeptom sztuki orga-
nowej są fughetta BWV 699 (obecna w zbiorze Bronisława 
Rutkowskiego (1898–1964) Manuałowe utwory dawnych 
mistrzów) oraz opracowanie BWV 599 ze zbioru Orgel-
büchlein. Obydwa te utwory świetnie nadają się do wy-
korzystania podczas liturgii ze względu na ich rozmiar 
oraz stosunkowo niewielki stopień trudności. Zwłasz-
cza to drugie opracowanie (BWV 599) jest szczególne, 
z powodu kunsztownego zastosowania rozmaitych fi-
gur – pauz (suspiratio) i opóźnień akordów – na krót-
kiej przestrzeni utworu, które naśladują niejako ludz-

kie westchnienia. Peter Williams wskazuje również, że 
Bach mógł inspirować się francuskimi lub południowo-
niemieckimi preludiami niemenzurowanymi (bez kre-
sek taktowych), wywiedzionymi z improwizacji, które 
operują podobnymi technikami.

Bardzo popularne są również trzy opracowania Bacha 
ze zbioru tzw. osiemnastu chorałów lipskich (BWV 659–
661). Ten tryptyk często wykonuje się na koncertach razem, 
ze względu na to, że utwory te następują bezpośrednio po 
sobie w tym zbiorze i operują różnymi stylami. Pierwsze 
z nich to opracowanie z kolorowaną, czyli ozdobioną linią 
chorału w sopranie i polifonicznym akompaniamentem 
w trzech pozostałych głosach. Charakterystyczny w tym 
opracowaniu jest stały, ósemkowy ruch w partii pedału, 
który interpretowany jest jako kroki Zbawiciela. Medyta-
cyjny charakter tego preludium chorałowego tworzą jed-
nak rozmaite figury ozdobionego cantus firmus, w których 
odnaleźć można ślady inspiracji utworami Georga Böhma 
(1661–1733) czy Dietericha Buxtehudego (ok. 1637–1707), 
mistrzów młodości Johanna Sebastiana Bacha. Drugie 
opracowanie (BWV 660) operuje całkiem inną fakturą. 
Sam jego unikalny opis – „a due Bassi è canto fermo” (na 
dwa basy i cantus firmus) świadczy o inspiracji muzyką 
kameralną. Dosyć łatwo wyobrazić sobie aranżację tego 
utworu na dwie gamby i wyższy instrument (głos) solowy 
z towarzyszeniem basso continuo. To oryginalne prelu-
dium chorałowe przypomina transkrypcje arii z kantat, 

CHORAŁ „NUN KOMM, 
DER HEIDEN HEILAND” 
W MUZYCE ORGANOWEJ

które znane są ze zbioru chorałów „schüblerowskich”. 
Tryptyk kończy się mocnym akcentem – opracowaniem 
„pro organo pleno” (BWV 661), w którym cantus firmus 
pojawia się w pedale. Wyróżnia je poważna, ścisła i surowa 
kontrapunktyczna struktura i duża dyscyplina motywicz-
na. Badacze interpretują ten tryptyk jako trzy obrazy Zba-
wiciela – błogosławionego (BWV 659), pogromcy piekieł 
(BWV 660) oraz w pełni chwały (BWV 661).

Maxa Regera (1873–1916) nie trzeba organistom 
przedstawiać, ale mimo to jego utwory nie są zbyt czę-
sto słyszane podczas liturgii. Warto pamiętać, że obok 
wielkich form, jak Preludium i fuga B–A–C–H op. 46 
czy Fantazja i fuga d–moll op. 135b, kompozytor ten jest 
autorem wielu utworów opartych na chorale protestanc-
kim, często bardzo przystępnych zarówno dla słuchacza 
jak i grającego. W zbiorze 52 preludiów chorałowych op. 
67 można znaleźć także opracowanie Nun komm, der 
Heiden Heiland (numer 29). Przywiązanie do kontra-
punktu i kompaktowa forma przywodzą na myśl ba-
chowskie opracowania z Orgelbüchlein. To preludium 
chorałowe Regera jest czterogłosowe (w ostatnim takcie 
faktura się zagęszcza), a melodia zaprezentowana jest 
bez zmian w sopranie i okalana ciekawymi motywami, 
które przewijają się przez poszczególne głosy. 

Szczególnie interesujące są inne dwudziestowieczne 
opracowania Nun komm, der Heiden Heiland – wariacje 
Antona Heillera (1923–1979) oraz partita Hugo Distlera 
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fragment wariacji nt. „nun komm der heiden heiland” antona heillera

(1908–1942). W obu tych opracowaniach kompozytorzy 
czerpią inspirację z muzyki dawnej oraz instrumentów 
historycznych. 

Partita na temat Nun komm, der Heiden Heiland (Veni 
redemptor gentium) op. 8 nr 1 Hugo Distlera związana jest 
z kościołem św. Jakuba w Lubece, gdzie kompozytor był 
organistą w latach 1931–1937 i miał do dyspozycji histo-
ryczne organy Stellwagena. Partita została ukończona 17 
grudnia 1931 roku i po raz pierwszy wykonana siedem dni 
później, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zbudo-
wana jest z czterech części – Toccaty, Chorału z wariacja-
mi, Chaccony i rekapitulacji początkowej Toccaty. Distler 
opatrzył utwór wstępem, w którym opisuje potrzebę bada-
nia instrumentów historycznych i przywrócenia tego ide-
ału brzmieniowego do współczesnego mu budownictwa 
organowego. Wyjaśnia też, że przeznaczył ten utwór na 
instrument dawny i podaje dyspozycję „swoich” lubeckich 
organów z kościoła św. Jakuba wraz z dynamiką poszcze-
gólnych głosów. Partita opatrzona jest bardzo dokładnymi 
oznaczeniami rejestracyjnymi i wykonawca musi zmierzyć 
się z próbą przystosowania ich do instrumentu nowszych 

typów. Uwagę zwraca symetryczna budowa utworu, in-
teresująca konstrukcja dramaturgiczna i wirtuozowskie 
elementy utworu – szczególnie rozbudowana partia pe-
dału oraz dialogi pomiędzy manuałami. Kompozytor 
nawiązuje do muzyki renesansowej i barokowej, stosuje 
żywą, niesymetryczną i pełną synkop rytmikę i zachowuje 
dobry balans pomiędzy elementami kontrapunktycznymi 
i figuracyjnymi, co czyni tę muzykę bardzo świeżą w od-
biorze. Distler pisze o tym, że utwór nie musi być wykona-
ny w całości, można wykonać osobno poszczególne części; 
nie zaleca jedynie grania osobno Toccaty. Warto przyjrzeć 
się temu utworowi, jak również innym dziełom tego wciąż 
słabo znanego w Polsce kompozytora.

Wariacje na temat Nun komm, der Heiden Heiland 
Heillera nie zostały oryginalnie zapisane jako kompozy-
cja, lecz jako szkice do improwizacji w 1972 roku. Autor 
nie chciał, by zostały one opublikowane, mimo tego był 
bardzo zadowolony, kiedy Monika Henking, autorka opra-
cowania, wykonywała je podczas liturgii czy koncertów. 
Dopiero po jego śmierci utwór został opublikowany i zdo-
był popularność. Został oryginalnie przeznaczony na nie-

wielki, osiemnastowieczny włoski instrument, znajdujący 
się w katedrze w Udine. Kompozycja składa się z ośmiu 
opracowań chorału Nun komm, der Heiden Heiland. 

Ze względu na ograniczenia instrumentu, tylko dwie 
ostatnie wariacje posiadają nieskomplikowaną partię pe-
dału (organy posiadały stałe połączenie i trzy niezależne 
głosy w pedale). Poszczególne wariacje operują bardzo 
oryginalną, świeżą motywiką. Każda z nich posiada inne 
figury rytmiczne, zwykle ze sprecyzowaną artykulacją, 
często pokazując kontrast między grą legato i staccato. 
Język harmoniczny nawiązuje do przede wszystkim skal 
modalnych i muzyki renesansowej, lecz kompozytor nie 
boi się używać dysonansów, dawkując je jednak, co nie 
powoduje niespójności stylistycznej całości. Jak zaznacza 
Monika Henking, miniatury te doskonale nadają się do 
użytku liturgicznego – nie trzeba grać ich w całości.

Powyższy artykuł oczywiście nie wyczerpał wszyst-
kich dostępnych utworów opartych na chorale Nun 
komm, der Heiden Heiland. Istnieją opracowania 
Buxtehudego, Pachelbela, czy fantazja chorałowa Ni-
colausa Bruhnsa i wiele innych ciekawych utworów, 
którymi warto ubogacać liturgię.

organy firmy AerisOrgona  
w krakowie-prokocimiu
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ORGANY KAZIMIERZA 
ŻEBROWSKIEGO 

W KATEDRZE  
NA WAWELU

WZGÓRZE WAWELSKIE PRZEZ STULECIA BYŁO ZNACZĄCYM OŚRODKIEM ŻYCIA 
MUZYCZNEGO: ZARÓWNO RELIGIJNEGO, SKONCENTROWANEGO WOKÓŁ KATEDRY 

I REPREZENTOWANEGO M.IN. PRZEZ KAPELĘ RORANTYSTÓW, JAK RÓWNIEŻ ŚWIECKIEGO, 
KTÓREGO OŚRODKIEM BYŁ ZAMEK KRÓLEWSKI ORAZ DZIAŁAJĄCA NA NIM KAPELA 

PIOTR MATOGA 

Wiadomo, że organy w katedrze wawelskiej rozbrzmie-
wały już w średniowieczu, a sama świątynia na prze-
strzeni swych dziejów dysponowała szeregiem tego 
rodzaju instrumentów. Organy przy zachodniej ścianie 
nawy głównej, zbudowane w latach 1785– 1788 przez 
Ignacego Ziernickiego z Krakowa, były wielokrotnie re-
montowane i przebudowywane. 1 marca 1911 r. krakow-
ski organmistrz Kazimierz Żebrowski w wyniku oglę-
dzin stwierdził: „Obecny instrument […] do dzisiejszego 
użytku jest niedostatecznym, gdyż gra jest uciążliwą, 
mechanizm robi wiele łoskotu podczas grania, szczupłe 
przewody powietrza i niefortunne ich przeprowadzenie 
powodują, że organ przy graniu forte stęka, brak kopu-
lacji nie pozwala [na] wyzyskanie całkowitej siły orga-
nu, dobór głosów jest za szczupły na wielkość kościoła, 
a ciasne stawianie rejestrów powoduje częste rozstraja-
nie się tychże, zaś brak dogodnego dostępu do organu 
uniemożliwia dokładne wystrojenie tegoż”. W zaistnia-
łej sytuacji przedłożył kosztorys na „rekonstrukcję” in-
strumentu, a właściwie budowę nowego z wykorzysta-
niem niektórych starych głosów. Organmistrz zakładał 
pozostawienie dotychczasowych szaf organowych, wy-
mianę wiatrownic klapowo-zasuwowych na stożkowe 
oraz traktury mechanicznej na pneumatyczną, montaż 
nowego wolnostojącego stołu gry wielkości „zgrabne-
go fisharmonium”, a także rozszerzenie dyspozycji z 19 
do 22 głosów. Nadto proponował zachowanie części 
starych piszczałek przy równoczesnym wprowadzeniu 
nowych, a zaprojektowana przez niego romantyczna 
dyspozycja przedstawiała się następująco:

dyspozycja organów k. żebrowskiego wg kosztorysu z 1 marca 1911 r.

MANUAŁ I (C-f3)
Pryncypał 8’
Bourdon 16’
Viola di Gamba 8’
Gemshorn 8’
Flet Portunal 8’
Flet Major 8’
Octava 4’
Flet Minor 4’
Quinta 2 2/3’
Piccolo 2’
Mixtura 2’ 4 rz.

MANUAŁ II (C-f3) 
Salicyonał 8’
Vox coelestis 8’
Quinta dena 8’
Klarnet 8’
Flet Amabilis 8’
Flet Travers 4’

PEDAŁ (C-d1)
Pryncypał bass 8’
Violonbass 16’
Subbass 16’
Quinta 5 1/3’
Contrabass 16’

Połączenia: II-I, I-P, II-P, super I, sub I, super II;  
Wolna kombinacja; Stałe kombinacje: P, MF, F, T;  

Crescendo, „Expressya” II manuału.

Kapituła przyjęła kosztorys i 20 maja 1911 r. zawar-
to umowę. Podczas intonowania poszczególnych gło-
sów pojawiły się jednak komplikacje związane ze złym 
stanem części starych piszczałek. Zaistniała zatem 
konieczność zakupu nowych, m.in. dla głosów peda-
łowych: Violonbass 16’ i Pryncypałbass 8’. Piszczałki 
te wykonała firma Adolfa Meisingera z Simbach.

Prace organmistrzowskie zakończyły się w 1912 r. 
i zostały komisyjnie odebrane 31 października tegoż 
roku, a ich ostateczny koszt, obejmujący nowe pisz-
czałki i dmuchawę elektryczną, wyniósł 9800 koron. 
Według relacji prasowej, organy liczyły 24 głosy, a więc 
o 2 więcej niż podano w kosztorysie. Na obecnym etapie 
badań nie sposób ustalić, czy była to pomyłka autora 
artykułu, czy też w trakcie prac zapadła decyzja o roz-
szerzeniu dyspozycji.

Działalność Żebrowskiego na Wawelu spotkała 
się z pozytywną oceną na łamach „Czasu”. Pisano, że 
pneumatyczny instrument „posiada mechanizm zasto-
sowany do najnowszych wymogów techniki organowej 
ze wszelkimi możliwymi kopulacjami i kombinacja-
mi”. Mowa tutaj o połączeniach typu super i sub oraz 
o kombinacjach (zarówno wolnej, jak i stałych), które 
znacząco poszerzyły możliwości brzmieniowe organów.

W 1914 r. firma Augusta Laukhuffa z Weikersheim 
dostarczyła do katedry na Wawelu nowe piszczałki 
dwóch głosów: pedałowego (Violoncello 8’) i manuało-
wego (Horn 4’).

saturnin świerzyński: widok 
na chór i nawę główną katedry 

na wawelu, źródło: wikipedia

Pierwszy z nich został przez Żebrowskiego wstawio-
ny w miejsce Quinty 5 1/3’ w sekcji pedału, zaś drugi 
zapewne zajął miejsce jednego ze starych głosów ma-
nuałowych. W 1918 r. ten sam organmistrz przepro-
wadził czyszczenie i gruntowne strojenie instrumentu, 
kończąc tym samym swoją działalność w katedrze.

Organy Kazimierza Żebrowskiego nie zachowały się 
do dzisiaj w stanie oryginalnym. Co najmniej od okre-
su międzywojennego były wielokrotnie remontowane 
i przebudowywane. Obecnie, po zakończeniu renowacji 
prospektu organowego, pozostaje oczekiwać na rewi-
talizację samego instrumentu, podczas której jednym 
z możliwych kierunków postępowania wydaje się po-
wrót do przynajmniej niektórych założeń krakowskiego 
organmistrza.
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6 I 2020 r. Koncert bożonarodzeniowy z cyklu Kar-
melitańskie Spotkania z Muzyką Organową w kościele 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bo-
sych) w Krakowie; wystąpił Damian Skowroński (organy).

10 III 2020 r. W Diecezjalnym Instytucie Muzyki Ko-
ścielnej w Opolu prezentacja książki: Piotr Matoga, 
„Antoni Sapalski (1822-1890). Życie i działalność or-
ganmistrzowska na terenie Krakowa”, Opole 2020.

8 VI 2020 r. Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, odpowie-
dzialny za muzykę kościelną w Archidiecezji Krakow-
skiej, został wybrany rektorem Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krakowie. 

15 VI 2020 r.  Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I i II 
st. im. kard. Franciszka Macharskiego zakupiła nowy 
fortepian firmy Stainway.

1 VII 2020 r. Zakończenie kadencji Archidiecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej i rezygnacja z funkcji prze-
wodniczącego komisji ks. prof. dr hab. Roberta Tyrały 
oraz mianowanie ks. mgr. lic. Grzegorz Lenarta nowym 
przewodniczącym komisji i duszpasterzem organistów 
Archidiecezji Krakowskiej. 

30 VII 2020 r. Koncert organowy „Nadzieja dla świa-
ta, o ustanie pandemii koronawirusa” w kościele 
pw. św. Józefa w Krakowie na os. Kalinowym. Wystą-
pili: Hanna Zalewska, Witold Zalewski, Maciej Banek. 

2 VIII 2020 r. Pobłogosławienie wyremontowanych or-
ganów w kościele pw. św. Kazimierza (Franciszkanów-

Z ŻYCIA MUZYCZNEGO 
ARCHIDIECEZJI 
KRAKOWSKIEJ

(OD POCZĄTKU 2020 R.)

-Reformatów) w Krakowie przez prowincjała zakonu 
o. Jacka Komana OFM.

16 VIII 2020 r. Koncert maryjny z cyklu Karmelitań-
skie Spotkania z Muzyką Organową w kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bosych) 
w  Krakowie; wystąpili: Marek Toporowski (organy, 
klawesyn) i Marek Skrukwa (viola da gamba).

10-11 IX 2020 r. Wizyta przedstawicieli Archidiecezjal-
nej Komisji Muzyki Kościelnej w Zakładzie Organmi-
strzowskim Ars Organum Adama Olejnika w Głogu-
szu, połączona z odbiorem I etapu renowacji organów 
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ss. Ser-
canek) w Krakowie.

13 IX 2020 r. Koncert z cyklu Karmelitańskie Spotka-
nia z Muzyką Organową w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bosych) w Krakowie; 
wystąpił Jaroslav Tůma (organy).

14 IX 2020 r. Rozpoczęcie montażu nowych organów 
firmy Rieger Orgelbau ze Schwarzach (Austria) w kra-
kowskiej Bazylice Mariackiej.

21 IX 2020 r. W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
wręczenie dekretów nowym członkom Archidiecezjal-
nej Komisji Muzyki Kościelnej.

1 X 2020 r. S. Susi Ferfoglia zostaje dyrektorem Mię-
dzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Akade-
mii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. 

1 X 2020 r. Koncert misyjny z cyklu Karmelitańskie 
Spotkania z Muzyką Organową w kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bosych) 
w Krakowie; wystąpił Roman Perucki (organy).

3 X 2020 r. Zakończenie I etapu montażu nowych or-
ganów w krakowskiej Bazylice Mariackiej. Rozpoczęcie 
prac konserwatorskich przy zabytkowej części prospek-
tu organowego oraz prac złotniczych przy jego nowych 
elementach. 

8 X 2020 r. Koncerty chorału gregoriańskiego i sesja na-
ukowa „Ad fontes Tynecenses. Sakramentarz tyniecki. 
Perspektywa liturgiczno-muzyczna”.

18 X 2020 r. Koncert z cyklu Koncerty Organowe w Ba-
zylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach; 
wystąpił Andrzej Białko (organy).

25 X 2020 r. Koncert z cyklu Koncerty Organowe w Ba-
zylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach; 
wystąpił Karol Gołębiowski (organy).

30 X 2020 r. Zakończenie prac przy budowie transloko-
wanych z Anglii organów piszczałkowych firmy Geor-
ge Sixsmith & Son Ltd w kościele św. Jadwigi Królowej 
w Nowym Targu i odbiór przez Archidiecezjalną Komi-
sję Muzyki Kościelnej.

5 XI 2020 r. Zakończenie prac przy budowie translo-
kowanych z Norwegii organów piszczałkowych firmy 
Jørgensen w kościele NSPJ w Krakowie na os. Teatral-
nym i odbiór przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki 
Kościelnej.

9 XI 2020 r. Rozpoczęcie budowy nowych organów 
przez węgierską firmę organmistrzowską AerisOrgona 
Kft. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-
-Prokocimiu Nowym.

organy firmy AerisOrgona w krakowie-prokocimiu
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KS. MGR LIC. GRZEGORZ LENART – średnie wy-
kształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej 
Szkole Muzycznej II st. w Krakowie w klasie organów 
mgr Urszuli Dereń-Kokoszki, w 2015 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk JE Kard. Stanisława Dziwisza, 
edukację muzyczną kontynuował w Międzyuczelnia-
nym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie w klasie 
organów dr. hab. Witolda Zalewskiego, którą ukończył 
z tytułem licencjata. W czasie studiów uczył się również 
w Pontificio Instituto di Musica Sacra oraz w Pontificio 
Instituto di Liturgia San Anselmo w Rzymie. W 2018 
roku podjął studia doktoranckie z teologii, które kon-
tynuuje w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie. 1 lipca 2020 roku zo-
stał mianowany przez JE abp. Marka Jędraszewskiego 
Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki 
Kościelnej oraz duszpasterzem organistów Archidiece-
zji Krakowskiej.    

MGR JÓZEF ŁUKASZ – podstawowe i średnie wy-
kształcenie muzyczne zdobywał w PSM I i II st. im. 
Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Naukę kontynu-
ował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościel-
nej w Krakowie, w klasie organów dra Marka Wolaka. 
Instytut ukończył z wyróżnieniem. Równocześnie stu-
diował Mechanikę i Budowę Maszyn na AGH w Kra-
kowie. W czasie studiów brał udział w licznych kursach 
mistrzowskich i koncertach. Po ukończeniu edukacji 
rozpoczął pracę jako organista w Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (OO. 
Redemptoryści). Jest również założycielem i dyrygen-
tem chóru „Ad Dei Gloriam”. 

DR FILIP PRESSEISEN – wykształcenie muzyczne 
zdobywał na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie, w Hochschule für Musik 
w Würzburgu oraz w Akademii Muzycznej im. Igna-

cego Paderewskiego w Poznaniu (doktorat). Jest laure-
atem licznych konkursów improwizacji organowej oraz 
konkursów organowych. Obecnie pracuje jako wykła-
dowca na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II 
w Krakowie oraz jako nauczyciel i kierownik sekcji in-
strumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej 
w Krakowie.

MGR TOMASZ KUC – średnie wykształcenie muzycz-
ne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym im. 
Fryderyka Chopina w Krakowie. Naukę kontynuował 
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (sek-
cja muzyki kościelnej, klasa organów dra Mieczysława 
Tulei). Następnie w 2006 roku uzyskał tytuł magistra 
sztuki na wydziale Historii Kościoła (specjalizacja Mu-
zyka Kościelna) na Papieskiej Akademii Teologicznej. 
Doskonalił swoje umiejętności na licznych kursach 
mistrzowskich. Obecnie pracuje w parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach.

MGR MACIEJ KRAMARSKI – średnie wykształ-
cenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szko-
le Muzycznej II st. w Krakowie. Naukę kontynuował 
w Schule fur Holzbearbeitung und Musikinstrumente-
nerzeugung w Wiedniu. Ukończył również studia ma-
gisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
w zakresie historii sztuki. Zdobywał doświadczenie 
zawodowe w licznych warsztatach organmistrzowskich 
w Austrii i w Niemczech. Pracował z cenionymi organ-
mistrzami w Polsce i Austrii. Obecnie współpracuje 
przy bieżących projektach w charakterze organmistrza 
w różnych pracowniach organmistrzowskich. 

LIC. PIOTR MATOGA – student muzykologii (mo-
duł kościelny) na Uniwersytecie Opolskim. Zaintere-
sowania badawcze koncentruje wokół historii organów 
oraz życia muzycznego kościołów i klasztorów krakow-
skich. Jest autorem dwóch książek: „Organy w Bazylice 
oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie” (Lublin 2014) 
oraz „Antoni Sapalski (1822–1890). Życie i działalność 
organmistrzowska na terenie Krakowa” (Opole 2020), 
a także ponad trzydziestu artykułów naukowych. Jako 
prelegent bierze udział w konferencjach naukowych 
poświęconych muzyce i budownictwu organowemu. 

SKŁAD 
ARCHIDIECEZJALNEJ 

KOMISJI MUZYKI 
KOŚCIELNEJ

ZARZĄD
Przewodniczący: ks. mgr lic. Grzegorz Lenart
Wiceprzewodniczący: mgr Józef Łukasz
Sekretarz: dr Filip Presseisen

CZŁONKOWIE
Podkomisja ds. budownictwa organowego 
w Archidiecezji Krakowskiej:

dr Filip Presseisen

mgr Józef Łukasz

mgr Tomasz Kuc

mgr Maciej Kramarski

lic. Piotr Matoga

Podkomisja ds. organistów  
w Archidiecezji Krakowskiej:

mgr Mateusz Peciak
mgr Marek Pawełek
mgr Dawid Rzepka
mgr Łukasz Sandera

Podkomisja ds. koncertów w kościołach 
Archidiecezji Krakowskiej:

dr Krzysztof Pawlisz
mgr Maciej Banek
mgr Krzysztof Musiał

Podkomisja ds. kantorów,  
scholi gregoriańskich, chórów, orkiestr:

s. dr hab. Susi Ferfoglia
mgr Stanisław Kowalczyk
mgr Marcin Wasilewski-Kruk
lic. Janusz Korczak

Współpracuje z Fundacją Ars Organi im. Bronisława 
Rutkowskiego. Od 2019 r. jest organistą parafii pw. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Olszanicy.

MGR MATEUSZ PECIAK – wykształcenie muzyczne 
zdobywał w DSO w Tarnowie oraz w ASM im. Fran-
ciszka Macharskiego w Krakowie. Naukę kontynuował 
na PAT w Krakowie, w Międzyuczelnianym Instytucie 
Muzyki Kościelnej oraz na Akademii Muzycznej w Ka-
towicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. 
Brał udział w licznych koncertach i sesjach naukowych. 
Zdobył liczne wyróżnienia na konkursach kompozytor-
skich. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Zwia-
stowania NMP w Krakowie oraz w jako wykładowca 
w Studium Franciszkańskim Seminariów Duchownych.

MGR MAREK PAWEŁEK – średnie wykształcenie 
muzyczne zdobywał w Salezjańskim Liceum Muzycz-
nym w Lutomiersku. Naukę kontynuował w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie (studia na dwóch specjal-
nościach – Edukacja Muzyczna i Muzyka Kościelna). 
Brał udział w licznych muzycznych projektach w kraju 
i za granicą. Obecnie pracuje jako organista w Kościele 
Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, jako 
akompaniator chóru „Psalmodia”, jako wykładowca 
przedmiotu Technologia Informacyjna na AM w Kra-
kowie, jako akompaniator w MIMK w Krakowie, oraz 
jako nauczyciel w ASM II st. im. kard. Franciszka Ma-
charskiego.

MGR DAWID RZEPKA – podstawowe wykształce-
nie muzyczne zdobywał w Szkole Muzycznej I st. w 
Tarnowie oraz w Diecezjalnym Studium Organistow-
skim w Tarnowie. Śpiewał w chórze katedralnym Pueri 
Cantores Tarnovienses pod dyrekcją ks. prof. Andrzeja 
Zająca. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym In-
stytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie orga-
nów s. dr hab. Susi Ferfoglia (dyplom z wyróżnieniem), 
na Akademii Muzycznej w Katowicach (studia pody-
plomowe w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego), 
w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie oraz na Aka-
demii Muzycznej w Krakowie (studia magisterskie w 
klasie organów prof. Marcina Szelesta). Brał udział 
w licznych koncertach organowych jako solista i akom-

KIM SĄ CZŁONKOWIE 
ARCHIDIECEZJALNEJ KOMISJI MUZYKI 

KOŚCIELNEJ?
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paniator. Obecnie pracuje jako organista w kościele pa-
rafialnym pw. św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach.

MGR ŁUKASZ SANDERA – średnie wykształcenie 
muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Mu-
zycznej im. kard. Franciszka Macharskiego w Kra-
kowie. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym 
Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie (dyplom 
z wyróżnieniem). Brał udział w licznych koncertach 
organowych oraz kursach mistrzowskich. Obecnie pra-
cuje jako organista w parafii pw. św. Jadwigi Królowej 
w Krakowie-Krowodrzy oraz jako nauczyciel w Archi-
diecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. kard. Francisz-
ka Macharskiego w Krakowie.

DR KRZYSZTOF PAWLISZ – wykształcenie zdoby-
wał w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie 
organów prof. Juliana Gembalskiego, w Conservatoire 
National Superieur de Musique w Lyonie, w klasie or-
ganów prof. Jean’a Boyer’a  oraz w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Promotorem jego doktoratu był prof. 
dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois. Pracował jako organi-
sta w licznych kościołach w Krakowie, w Katowicach 
oraz w Lyonie. Obecnie pracuje jako organista w koście-
le pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie oraz 
jako nauczyciel organów, gry liturgicznej oraz impro-
wizacji organowej na Uniwersytecie Muzycznym im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie.

MGR MACIEJ BANEK – średnie wykształcenie mu-
zyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym 
w Rzeszowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Brał udział w wielu międzynarodowych 
festiwalach muzyki organowej i kameralnej jako solista, 
kameralista i akompaniator. Akompaniator chóru Pu-
eri Cantores Sancti Joseph w Krakowie oraz założyciel i 
dyrygent scholi Cantorum Sancti Stanislai w Krakowie. 
Obecnie pracuje jako organista w Parafii św. Józefa w 
Krakowie oraz jako nauczyciel klasy organów w Mię-
dzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krako-
wie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardy-
nała Franciszka Macharskiego w Krakowie.

MGR KRZYSZTOF MUSIAŁ – podstawowe wykształ-
cenie muzyczne zdobywał w Diecezjalnym Studium 
Organistowskim im. ks. Kazimierza Pasionka w Tar-
nowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej 
w Krakowie, w klasie organów prof. dra hab. Andrzeja 
Białki (dyplom z wyróżnieniem) oraz w Musikhoch-
schule w Lübece, w klasie organów prof. Arvida Ga-
sta. Równocześnie studiował informatykę stosowaną 
na UEK w Krakowie. Jest laureatem kilku międzynaro-
dowych i ogólnopolskich konkursów organowych oraz 
czynnym uczestnikiem kursów mistrzowskich, prowa-
dzonych przez słynnych organistów z całego świata. 
Występował solowo i kameralnie w kraju i za granicą. 
Obecnie pracuje jako instruktor w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Brzesku oraz w Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jako wykła-
dowca (Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościel-
nej i Instrumentów Dawnych).

S. DR HAB. SUSI FERFOGLIA, PROF. UPJP2  
– wykształcenie zdobywała na Akademii Ignatianum 
w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie – doktorat z filozofii kultury, oraz na Akademii 
Muzycznej w Krakowie – habilitacja. W roku 2019 po-
stanowieniem prezydenta RP została oznaczona Złotym 
Krzyżem za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu 
polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w dzia-
łalności artystycznej i naukowej. Brała udział w licznych 
koncertach. Propaguje śpiew gregoriański. Od roku 
akademickiego 2020/2021 jest dyrektorem Między-
uczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, gdzie pracu-
je również jako nauczyciel organów oraz wykłada teorię 
i praktykę śpiewu gregoriańskiego. Jest pomysłodawcą, 
kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów 
z Monodii Liturgicznej oraz założycielem i kierowni-
kiem żeńskiego zespołu wokalnego „Flores Rosarum”. 
Prowadzi chór „Gaudete” w parafii MB Ostrobramskiej 
w Krakowie.

MGR STANISŁAW KOWALCZYK – wykształcenie 
zdobywał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej 
w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Posiada długoletnie doświadczenie jako organista i dy-

rygent. Brał udział w licznych festiwalach i konkursach 
chóralnych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako 
organista w Bazylice OO. Cystersów w Mogile, gdzie 
prowadzi również chór i orkiestrę.

MGR MARCIN WASILEWSKI-KRUK – średnie wy-
kształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Li-
ceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. 
Naukę kontynuował na Akademii Muzycznej w Krako-
wie, w klasie dyrygentury prof. Marii Kochaj. Obecnie 
studiuje na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu (studia doktoranckie w dzie-
dzinie dyrygentury chóralnej). Brał udział w licznych 
koncertach i konferencjach naukowych. Obecnie pracu-
je w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej 
jako wykładowca emisji głosu. Jest członkiem zespołu 
„Collegium Zieleński”. Pracuje jako wykładowca Szkoły 
Kantorów DOL oraz wykładowca Wyższego Semina-
rium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Jest 
również kantorem w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

LIC. JANUSZ KORCZAK – wykształcenie muzyczne 
zdobywał w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki 
Kościelnej w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Obecnie jest studentem kompozycji elek-
troakustycznej w klasie dr hab. Magdaleny Długosz 
(studia magisterskie). Zdobył szereg nagród na kon-
kursach kompozytorskich o randze międzynarodowej 
i ogólnopolskiej. Jest autorem wielu opracowań pieśni 
liturgicznych oraz prowadził liczne koncerty i warszta-
ty jako dyrygent. Wykłada Liturgię Godzin na Kursie 
Animatora Muzycznego Oazy w Ruchu Światło-Ży-
cie. Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności 
uczestnicząc w licznych kursach i lekcjach mistrzow-
skich z czołowymi kompozytorami z Polski i zagranicy. 
Obecnie pracuje jako organista w Kościele Księży Mi-
sjonarzy Wincentego á Paulo (Kraków-Stary Kleparz). 

organy firmy AerisOrgona  
w krakowie-prokocimiu
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CAŁE ŻYCIE  
W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI 

WYWIAD Z JÓZEFEM RADZISZOWSKIM, ZASŁUŻONYM ORGANISTĄ PARAFII 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KRAKOWIE-PROKOCIMIU

JÓZEF ŁUKASZ

Józef Radziszowski - wieloletni organista parafii Miło-
sierdzia Bożego w Krakowie - Prokocimiu. Dusza towa-
rzystwa wszystkich spotkań organistów Archidiecezji 
Krakowskiej, wieloletni sekretarz Komisji Muzyki Ko-
ścielnej. Osoba skromna, serdeczna, życzliwa i przyja-
cielska. Moim zdaniem - wzór dla wszystkich adeptów 
wymagającego rzemiosła, jakim bez wątpienia jest pra-
ca Muzyka Kościelnego.

JÓZEF ŁUKASZ: Szanowny Panie Józefie, w tym roku 
minęło 40 lat, odkąd zaczął Pan etatowo grać w para-
fii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Prokocimiu. 
Czym dla Pana jest pełnienie posługi organisty?
JÓZEF RADZISZOWSKI: Faktycznie to nie zawód, 
ale posługa Panu Bogu na chwałę i ludziom dla peł-
niejszego przeżywania udziału we Mszy świętej i nabo-
żeństwach. Siedząc za kontuarem na chórze zdaję so-
bie sprawę, że mogę pomagać w modlitwie i wspólnym 
śpiewie, ale także mogę przeszkadzać w skupieniu.
Co w tej posłudze sprawia Panu największą satysfakcję?
Jak wierni, a szczególnie dzieci, całym sercem i gło-
sem śpiewają.
Czy są jakieś aspekty pracy organisty, z którymi cięż-
ko się pogodzić nawet po czterdziestu latach pracy?
Tak, brak możliwości uczenia nowych pieśni. W la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w kapli-
cy parku Jerzmanowskich były godziny liturgicz-
ne dzieci klas III do VII, i w  tym czasie można było 
śpiewać – nawet wyświetlając   teksty prymityw-
nym rzutnikiem. Teraz jest to możliwe tylko przy 
przygotowaniu dzieci komunijnych i młodzieży 
do bierzmowania. Dla starszych znalazłem sposób  
– przed Gorzkimi Żalami śpiewam z ludźmi pieśni 

wielkopostne, a przed kanonizacją św. Jana Pawła Wiel-
kiego – pieśni przesłane z komisji. 
Co Pan najlepiej wspomina ze swojej pracy za kontuarem?
Było trochę wydarzeń, które mile wspominam – na-
bożeństwo różańcowe w czasie którego ks. Andrzej 
Olszowski ogłosił, że papieżem został kardynał Woj-
tyła; pierwsza wizytacja kanoniczna (jeszcze w kaplicy 
w parku) ks. Kardynała Macharskiego (byłem wolon-
tariuszem); poświęcenie w grudniu 1999 roku kościoła; 
zakup  organów Ahlborn SKL 300 w 2002 roku oraz 
nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej i relikwii 
św. Jana Pawła II. 
Co Pana najbardziej denerwowało w tej posłudze?
Brak sprecyzowanego przebiegu nabożeństw, szczególnie 
adoracji – a przecież trzeba  przygotować teksty na rzutnik, 
abym mógł spokojnie prowadzić śpiew.
Równocześnie z rozpoczęciem pracy rozpoczął Pan na-
ukę w studium organistowskim przy Papieskiej Aka-
demii Teologicznej. Jak Pan wspomina tamten okres?
Był to dla mnie bardzo miły okres, mogłem spotkać 
prof. Mariana Machurę – organizatora studium, czło-
wieka któremu nasza archidiecezja bardzo dużo za-
wdzięcza. Raz w miesiącu była Msza święta. u św. Mar-
ka z liturgią przygotowaną przez słuchaczy studium, 
z homilią ks. Wacława Świerzawskiego.
Którego profesora darzył Pan największą estymą? 
I dlaczego?
To byli ludzie z klasą – prof. Jerzy Rieger w domu pro-
wadził z nami lekcje i ustawiał nam rękę jak „wziąć” 
prawidłowo dźwięk, prof. Anna Dzioba z wielką wyro-
zumiałością słuchała naszego grania na organach, prof. 
Władysław Radwan (wspaniały organista u Jezuitów) 
cierpliwie sprawdzał nasze ćwiczenia i harmonizowane  

pieśni, prof. Alozy Poziorski  w mistrzowski sposób pro-
wadził chorał gregoriański. Ks. Jacek Żurek i ks. Józef 
Morawa w jasny sposób prowadzili zajęcia z liturgiki.
Czego nauczył się Pan od profesorów Władysława 
Radwana i Alojzego Poziorskiego? Na co zwracali oni 
największą uwagę?
Solidnego przygotowania do posługi organisty. Ćwiczyć 
utwory i wymagać od siebie – mamy prowadzić śpiew 
z prawidłowym akompaniamentem! W czasie liturgii nie 
ma miejsca na solowe śpiewy organisty.
Podczas tych wszystkich lat Pana pracy w parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego zawsze był Pan obecny na reko-
lekcjach dla organistów. Co w tych dniach było takiego 
niezwykłego, że tak chętnie Pan na nie uczęszczał?
To dla mnie były dni, w czasie których były ważne kon-
ferencje rekolekcyjne, wspólne nabożeństwa, wieczor-
ne spotkania o naszych problemach i bolączkach, oraz 
przygotowanie pieśni na Mszę św. na zakończenie re-
kolekcji. Cieszyły utwory wykonywane przez nasz chór. 
Czy te doroczne spotkania były dla Pana ważne?
Tak, czułem że po tych rekolekcjach mam doładowa-
ny akumulator, czułem się bardziej potrzebny w swo-
jej parafii.
W latach 1994-2010 był Pan sekretarzem Archidiece-
zjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Czym się Pan tam 
głównie zajmował?
Z ks. Jackiem Żurkiem i ks. prof. Robertem Tyrałą usta-
lany był program rekolekcji. Wysyłałem zaproszenia do 
organistów, przygotowywałem zestaw pieśni, które były 
śpiewane na Mszy Świętej kończącej rekolekcje. Przed 

rozpoczęciem rekolekcji  spisywałem uczestników i wy-
znaczałem pokoje.
W roku 2009 otrzymał Pan jedno z wysokich od-
znaczeń Stolicy Apostolskiej – medal Pro Ecclesia 
et Pontifice. Jest to medal przyznawany przez papieża 
w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz 
Kościoła. Wiadomo, że otrzymanie takiej nagrody 
to olbrzymi honor – czy w momencie otrzymywania 
tej nagrody miał Pan poczucie dobrze wykonanej pra-
cy i obowiązku?
To było dla mnie duże zaskoczenie. Dostałem telefon 
od ks. prof. Roberta Tyrały, abym przedstawił pisemnie 
moją drogę organisty – nie spodziewałem się takiego 
wyróżnienia! Otrzymanie tego medalu było powodem 
do dalszego pogłębiania mojej posługi.
Czy czuje się Pan spełniony jako muzyk kościelny, czy 
może jest jeszcze coś, co chciałby Pan zrobić? Jakiś 
niezrealizowany pomysł, który można wprowadzić 
w życie?
To trudne pytanie, bo jak ocenić swoją pracę, zaangażo-
wanie, życie religijne... Z rozmów z kolegami wynika, że 
brakuje im jednak rekolekcyjnych spotkań.
Jakie ma Pan główne rady dla młodych ludzi rozpo-
czynających pracę jako muzycy kościelni? Na co po-
winni oni zwrócić szczególną uwagę? Czy gdyby była 
możliwość cofnięcia czasu i podjęcia decyzji ponow-
nie – zdecydowałby się Pan na zostanie organistą, czy 
wybrałby Pan inną drogę?
U mnie była odwrotna sytuacja. Po 13 latach pracy na 
kolei, studiach inżynierskich, zrezygnowałem z funkcji 
kierownika działu organizacji w Zarządzie Drogowym 
DOKP Kraków (3 lata byłem organistą wolontariuszem 
w Ośrodku Duszpasterskim dla Nowego Prokocimia) 
i podjąłem decyzję – będę organistą. Być może rodziło 
się to dużo wcześniej, w bo w latach 1966-75 pomaga-
łem organiście w Radziszowie, a szczególnie grałem na 
Gorzkich Żalach. Duży wpływ na moją decyzję mógł 
mieć śp. Władysław Radwan – organista w Makowie 
Podhalańskim, który nie tylko pozwalał mi ćwiczyć 
na organach, ale udostępniał również nuty.
Bardzo dziękuję za rozmowę! Do zobaczenia na ko-
lejnych dniach skupienia organistów Archidiecezji 
Krakowskiej!
Niech św. Cecylia ma organistów w swojej opiece!
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EWENEMENT NA SKALĘ 
ŚWIATOWĄ 

 – PRAWDZIWY 
FRANCUSKI INSTRUMENT 

SYMFONICZNY 
W KRAKOWIE

FILIP PRESSEISEN

INSTRUMENTY EKLEKTYCZNE, 
INSTRUMENTY STYLIZOWANE

Literatura organowa od zawsze komponowana była na 
konkretny typ instrumentu. Tak jak spore zdziwienie 
wywołać może próba wykonania kaprysów Pagani-
niego na kontrabasie lub tubie, tak samo odległa bę-
dzie próba wykonawstwa utworów renesansowych na 
organach późnoromantycznych. Technologia budowy 
instrumentu, używanych do tego celu materiałów – a co 
najważniejsze – używanych technik i rozwiązań organ-
mistrzowskich, jak również wynikające z nich współza-
leżności oraz sposób intonowania piszczałek, tworzyły 
fundament dla kompozytorów kolejnych epok.

Upraszczając – muzyka komponowana była w opar-
ciu o konkretne brzmienia, te zaś były wynikiem ewo-
lucji stylów organowych. Przerwanie tradycji w XX w. 
oraz wprowadzenie unifikacji w nowych instrumentach 
doprowadziło do swoistego „pomieszania z popląta-
niem” – przed organami stawiano wymóg umożliwie-
nia gry na nich utworów barokowych i romantycznych. 
Typowe instrumenty współczesne, wyrosłe z pomiesza-
nia tradycji reformy alzackiej oraz ruchu organowego, 
umożliwiają co prawda granie szerokiego spektrum 
literatury, ale ze względu na starą i sprawdzoną mak-
symę jack of all trades is a master of none (co jest do 
wszystkiego, to jest do niczego), w krajach Zachodu 
obserwuje się powrót do instrumentów stylizowanych 
i ukierunkowanych tak, by kosztem redukcji zakresu 
dobrze brzmiącego repertuaru – uzyskać jak najbar-
dziej inspirujące brzmienia zgodne z duchem epoki, 
oparte na zachowanych instrumentach historycznych. 
Na marginesie należy wspomnieć, że brak zrozumie-

nia i świadomości funkcjonowania instrumentów hi-
storycznych bardzo często prowadzi do wykonywania 
dzieł barokowych w zawrotnych i szaleńczych tempach, 
które całkowicie mijają się z właściwościami brzmie-
niowymi, jakie oferują licznie zachowane instrumenty 
zabytkowe.

POLSKIE INSTRUMENTARIUM XXI 
WIEKU

W Polsce w dziedzinie budownictwa organowego ob-
serwuje się trzy główne nurty: 1) budowanie instru-
mentów współczesnych z ukierunkowaniem w stronę 
francuskiego symfonizmu; 2) rekonstruowanie oraz 
restaurowanie instrumentów historycznych; 3) trans-
lokowanie organów używanych z Niemiec, Holandii lub 
Wielkiej Brytanii. Odnośnie trzeciego: znane przysło-
wie mówi o tym, że Niemiec sprzedając swe auto do 
Polski z reguły roni łzy, więc często mizernej jakości 
organów przeznaczonych do recyklingu nie trzeba ko-
mentować. Niemiec płakał jak sprzedawał, pośrednik 
wziął swoje, wszyscy są zadowoleni przez 5-10-15 lat, 
po czym instrument nadaje się do generalnego remon-
tu. Odnośnie restauracji zabytków: rekonstrukcje lub 
remonty z użyciem właściwych technologii organmi-
strzowskich to projekty dostarczające niezwykle cen-
nych wskazówek na temat praktyk wykonawczych, lecz 
w skali kraju stosunkowo rzadkie z uwagi na olbrzymie 
koszty. Zamiast sklejać rozbitą świnkę-skarbonkę, ła-
twiej kupić nową, dlatego też wiele firm bez poszanowa-
nia dla tradycji i historii dewastuje organy historyczne. 

Odnośnie punktu pierwszego: gdyby pokazać 
współcześnie budowane instrumentarium mistrzom 

takim jak Schnitger, Sitarski, Cavaillé-Coll, Śliwiński, 
to z pewnością zadziwiłby ich fakt przypisywania tym 
organom etykiet „barokowy”, „francuski”, „niemiec-
ki”, „symfoniczny”, z jednoczesnym ograniczeniem 
wyznaczników tych stylów do samego nazewnictwa 
głosów. Czy nie jest szokujące budowanie klasyczne-
go instrumentu francuskiego z użyciem mieszków 
pneumatycznych lub miecha pływakowego? Organów 
północnoniemieckich z menzuracją XX-wieczną i rów-
nomiernym temperowaniem instrumentu? Wczesno-
romantycznych organów Walckera bez wiatrownicy 
stożkowej?

FRANCUSKI ROMANTYZM 1237 KM 
OD FRANCUSKIEJ GRANICY – CZY NA 

PEWNO?

Niezwykle popularne staje się budowanie instrumen-
tów w stylistyce „francuskiego romantyzmu”. Jednak 
odpowiednio wyedukowane i doświadczone oko i ucho 
szybko zauważy, że idiom francuski ogranicza się do 
nazewnictwa głosów umieszczonych na kontuarze. Do-
dać trzeba, że na kontuarze współczesnym, wyposażo-
nym w niemiecki wałek crescendowy, system setzer, 
który za pomocą traktury mechanicznej przekazuje im-
pulsy do współczesnych wiatrownic, które zamieniane 
są w dźwięki uzyskiwane w zamówionych katalogowo 
piszczałkach. To tak, jakby mianem pierogów określić 
danie wykonane z katalogowo zakupionego chińskiego 
makaronu zmielonego w maszynce do mięsa, podgrza-
nego w mikrofalówce z farszem w postaci szczecińskie-
go paprykarzu. Turyści być może będą zachwyceni ta-
kimi pierogami, podobnie jak polscy organiści bywają 
zachwyceni tego rodzaju symfonizmem. Jeśli jednak 
turyści kilka razy odbędą podróże kulinarne, reago-
wać będą takim samym uśmiechem jak polscy organiści 
mający doświadczenie z oryginalnymi instrumentami 
Cavaille-Colla.

DLACZEGO TAK JEST?

Należy zadać sobie w tym momencie pytanie: dlaczego 
więc nie buduje się instrumentów, w których wszystkie 
podzespoły (elementy systemu zaopatrzenia w powie-

trze – miechy, kanały, wiatrownice, stół gry, piszczałki) 
będą zbudowane w warsztacie zgodnie z oryginalnymi 
wzorcami? Dlatego, że to wymaga po pierwsze o wiele 
więcej pracy. Łatwiej zamówić gotowe podzespoły niż 
wykonać je samemu, ale czy zamówiony w barze rosół 
może równać się w pysznym bulionem ugotowanym 
w domu? Kontrola nad technologią wykonania jest rów-
nie istotna, co jakość składników. Po drugie, żeby umieć 
zbudować instrument stylizowany, trzeba dokładnie 
zrozumieć i przeprowadzić szeroko zakrojone bada-
nia obiektów referencyjnych. Po trzecie, organy takie 
często są ograniczone swoją specyfiką: zamiast setzera 
włączniki appel, zamiast lekkiej traktury mechanicz-
nej ciężka traktura wynikająca z użycia odpowiednio 
szerokich klap, bez których niemożliwe jest uzyskanie 
optymalnej intonacji; więc bardzo często wyznaczniki 
stylu rozmywają się na drodze kompromisu.

KSIĄDZ JÓZEF BIZOŃ – 
BEZKOMPROMISOWY MECENAS 

SZTUKI, AZ ORGONA BÖLÉNY 

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-No-
wym Prokocimiu od momentu budowy kościoła uży-
wany był tymczasowy instrument elektroniczny. Pro-
boszcz, ks. Józef Bizoń, w październiku 2017 r. podjął 
zamiar sprowadzenia do kościoła organów piszczałko-
wych. Z powodu braku odpowiednich funduszy budo-
wa instrumentu nowego była – jak się później okazało, 
tylko wstępnie – wykluczona. Archidiecezjalna Komisja 
Muzyki Kościelnej w składzie: prof. dr hab. Wiesław 
Delimat, dr hab. Witold Zalewski oraz autor niniejszego 
artykułu podczas wizytacji parafii i oględzin chóru or-
ganowego w styczniu 2018 r. wyraziła wątpliwości doty-
czące niestandardowego kształtu empory i konieczności 
budowy organów nowych. Przy słynnym już obiedzie, 
dnia 10 stycznia, ksiądz Bizoń podczas jedzenia pierw-
szego dania rozważył możliwość rozłożenia prac na eta-
py i spłaty w kilku transzach, przy drugim daniu roz-
ważał kosztorys oraz rozbicie cenowe w przeliczeniu na 
jeden głos, natomiast przy podaniu deseru stwierdził, 
że podejmie się budowy organów nowych.

 Rozpisano więc konkurs, w którym udział wzięły 
następujące firmy: konsorcjum Ars Organum Adam 
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Olejnik & Organmistrzostwo Andrzej Sutowicz, węgier-
ska firma Aeris Orgona, czeski warsztat Dlabal & Met-
tler, słoweński zakład Orglarstvo Škrabl, Organmistrzo-
stwo Zdzisław Mollin oraz Zakłady Organowe Zych. Po 
dokładnym przeanalizowaniu wszystkich ofert przez 
Komisję, najbardziej korzystną okazała się oferta wę-
gierskiej firmy organmistrzowskiej Aeris Orgona. Kryte-
rium wyboru nie ograniczało się do ceny – było efektem 
wzięcia pod uwagę trzydziestu cech wyodrębnionych na 
podstawie ofert poddanych drobiazgowej analizie. 

Pierwotna wersja zakładała instrument o dwóch 
manuałach z pedałem oraz 28 rejestrach, utrzymany 
w bezkompromisowej stylistyce francuskiej symfoniki. 
Po przeprowadzonych konsultacjach (m.in. z Philip-
pem Lefebvrè m, profesorem improwizacji paryskiego 
konserwatorium i tytularnym organistą katedry Notre 
Dame w Paryżu), szef firmy zaproponował zwiększenie 
obsady głosów do 35 oraz rozbudowę instrumentu do 
III manuałów. Ksiądz Bizoń, człowiek czynu, człowiek 
o konkretnej mowie i natychmiastowym działaniu, ma-
jąc świadomość, że porządne organy budowane są nie 
na 10, nie na 20, ale na sto lat, bez dwóch zdań zaakcep-
tował tę zmianę.

WĘGIERSKA FRANCJA W POLSCE

Dlaczego firma węgierska? Otóż warsztat Aeris Orgo-
na znany jest z równie bezkompromisowego podejścia 
do życia jak ksiądz proboszcz, z tą różnicą, że w dzie-
dzinie budownictwa organowego. Przy poprzednich 
projektach tej firmy, zarówno tworzeniu instrumentów 
nowych (bachowskie organy w Cegléd i Budapeszcie, 
odebrane przez prezydenta Victora Orbána, kataloń-
skie organy w kościele pw. św. Świętych Aniołów w Bu-
dapeszcie-Gazdagrét, całkowita odbudowa organów 
Voit & Söhne w Sali koncertowej Akademii Muzycznej 
w Budapeszcie), jak i restauracji (wielkie pneumatycz-
ne organy firmy Angster József & Son z 1926 r., organy 
o proweniencji francuskiej wybudowane przez Istvána 
Kiszela w Debrecen), firma wykazała się unikatowym 
podejściem do wszystkich elementów prac: wszystkie 
podzespoły budowano (włącznie z wyrobem piszczałek 
językowych) lub remontowano w warsztacie z użyciem 
tradycyjnych odwracalnych technik organmistrzow-

I. GRAND ORGUE, C-a’’’
Bourdon 16`
Montre 8`
Flûte harm. 8`
Bourdon 8`
Violoncelle 8`
Prestant 4`
Doublette 2`
Plein jeu V
Bombarde 16`
Trompette 8`
Clairon 4`

II. POSITIF, C-a’’’ 
Flute harm 8`
Cor de nuit 8`
Salicional 8`
Prestant 4`
Flûte douce 4`
Clarinette 8`
Trompette 8`

III. RÉCIT (EXPRESSIF), C-a’’’
Bourdon 8`
Flute traversiere 8`
Viole de Gambe 8`
Voix céleste (c0)
Flûte octaviante 4`
Quint 2 2/3`
Octavin 2`
Trompette 8`
Basson-Hautbois 8`
Voix humaine 8`
Clairon 4`
Tremolo

PÉDALE, C-g’
Bourdon 32` 
Soubbasse 16`
Contrabasse 16`
Violoncelle 8` 
Flûte 8` 
Bombarde 16`
Trompette 8`

Instrument będzie zaopatrzony w szafę ekspresyjną 
trzeciego manuału, dzielone sekcje jeux de fonds oraz 
jeux d’anches oraz zestaw włączników nożnych w na-
stępującej kolejności [wypis w formie zrozumiałej dla 
organistów przyzwyczajonych do systemów niemiec-
kojęzycznych]: I/P, II/P, III/P, Języki-ped., Barker-III, 
sub I/I, sub II/II, sub III/III, żaluzja, Barker-I, Tremolo, 
języki-I, języki-II, języki-III, II/I, III/I, III/II.

Montaż wraz z intonacją zaplanowano na wrzesień 
i październik, lecz z powodu obostrzeń związanych 
z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i zamknięcia granic 
z Węgrami, prawdopodobny czas ukończenia instru-
mentu to przełom roku 2020/21.

PRZYSZŁOŚĆ

Projekt nadzorowany przez Archidiecezjalną Komi-
sję Muzyki Kościelnej w Krakowie, to unikat na skalę 
europejską. Jakie może zyskać znaczenie za kilka lat? 
Trudno wyrokować, jednak jego ranga i wyjątkowość 
może pozwalać przypuszczać, że prokocimska świąty-
nia stanie się swojego rodzaju magnesem i ośrodkiem 
kultury, przyciągającym klasy organowe, organistów, 
studentów i wykładowców z całej Polski, pozwalają-
cym na organizację różnego rodzaju kursów inter-
pretacji, badań nad brzmieniem organów francuskich 
oraz koncertów. Pamiętać należy jednak, że działalność 
artystyczna nie może przesłonić podstawowej funkcji 
organów, jaką jest ich integralna rola wewnątrz liturgii. 

skich stosownych dla danej stylistyki, materiałów zgod-
nych z historycznymi oraz projektowano w oparciu 
o szereg instrumentów referencyjnych (przykładowo 
– w przypadku organów w Cegléd przez kilka miesię-
cy dokładnie zbadano ponad 30 zabytkowych instru-
mentów znajdujących się w Turyngii). Co zakłada więc 
projekt prokocimski? 

PIERWSZY PRAWDZIWY INSTRUMENT 
FRANCUSKI SYMFONICZNY W KRAJU

Będzie to pierwszy w Polsce instrument będący sty-
listyczną kopią organów Aristide Cavaillé-Colla. 
Wszystkie elementy zostaną wykonane w warsztacie. 
Wszystkie elementy będą kopią rozwiązań technolo-
gicznych wielkiego francuskiego organmistrza, włącz-
nie ze stołem gry, nożnymi włącznikami sekcji. Z uwagi 
na wymogi intonacyjne, konieczność odwzorowania 
wielkości klap doprowadziła do zaprojektowania dźwi-
gni Barkera, mechanizmu zmniejszającego ciężar gry. 
Oto dyspozycja:

organy firmy AerisOrgona  
w krakowie-prokocimiu
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23 PAŹDZIERNIKA 2020 
ROKU, CENTRUM JANA 

PAWŁA II W KRAKOWIE  

HOMILIA NA POGRZEB 
ŚP. JULIUSZA ŁUCIUKA  

RZ 14, 7-8 
ŁK 24, 13-35

KS. DR HAB. ROBERT TYRAŁA, PROF. UPJPII

Nikt z nas nie żyje dla siebie… nikt nie umiera dla siebie… 
Te słowa z dzisiejszej pierwszej lekcji dobrze oddają życiowe 
powołanie, życiową misję każdego z nas. Bowiem nie żyje-
my sami dla siebie, nie jesteśmy samotnymi wyspami… Je-
steśmy i żyjemy we wspólnocie: rodziny, przyjaciół, bliskich 
i dalekich… rodzinie chrześcijańskiej i rodzinie ludzkiej. 
Tak też swoje życie pojmował i życiem tym służył innym 
nasz zmarły kompozytor Juliusz Łuciuk. Jego muzyczne 
powołanie było wypełnieniem misji bycia dla innych. Żył 
dla innych, nie da siebie. Była w nim bowiem ta boża iskra, 
która kazała mu właśnie otworzyć się na innych ludzi. Bu-
dził nadzieję, odsłaniał piękno Boga ukryte w świecie. 

Jak wiemy, realizował swoje powołanie zwłaszcza 
w komponowaniu muzyki religijnej. Sam kiedyś wy-
znawał: twórczość religijna jest ważnym nurtem mojej 
działalności kompozytorskiej. Jest wewnętrzną potrzebą 
i wyrazem humanistycznego widzenia sztuki i jej od-
działywania na świat w sferze ideałów dobra, miłości 
i prawdy. On chciał światu przekazać piękno nie z tego 
świata. To była jego misja. On w muzyce przekazywał 
swoją wiarę. Ta muzyka mówiła do innych, bo ona 
płynęła z serca przepełnionego wiarą w Boga. 

Siostry i bracia, uczniowie idący do Emaus - jak 
w  dzisiejszej Ewangelii - nie poznali Jezusa, a oczy 
otworzyły się im dopiero przy łamaniu chleba… lecz 
On zniknął im… i wtedy mówili do siebie: czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pi-
sma nam wyjaśniał? I jakże ważna stała się ich prośba: 
zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień 
się już nachylił… 

Jakże to często podobne jest do naszej sytuacji ży-
ciowej, gdy Jezus przemawia przez znaki czasu do nas. 
On do nas mówi przez swoje Słowo, sakramentalną 
obecność i drugiego człowieka. Mówi także przez mu-
zykę… bo przypominając słowa Jana Pawła II, warto tu 
wspomnieć jego list do artystów, w którym pisał: artysta 
nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim 
trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną 
(Jan Paweł II, List do artystów, 13). 

I tutaj dochodzimy do szczególnego rysu wypełnia-
nia życiowej misji przez naszego zmarłego profesora 
Juliusza Łuciuka. 

Kiedyś powiedział mi w rozmowie: zawsze starałem 
się być blisko Kościoła, blisko naszego Kardynała Woj-
tyły, jako naszego wspaniałego arcybiskupa. Spotkania 
z artystami w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, były 
zawsze ważnym momentem mojego życia. Zasłuchany 
w duszę człowieka, zainteresowany człowiekiem, zapa-
trzony i radzący jak żyć - to był nasz Kardynał Karol. Jan 
Paweł II był dla niego nie tylko zastępcą Chrystusa na 
ziemi, ale i wielką osobowością filozoficzną, literacką, 
artystyczną i religijną. Osobowością która przenikała 
swoją myślą cały świat. Ojciec Święty był dla Juliusza 
Łuciuka inspiratorem. Szczególnie ważny dla kompo-
zytora był papieski stosunek do Polski - Ojczyzny i do 
Krakowa. Dlatego też pisał muzykę niejako pod wpły-
wem Jana Pawła II, a są to między innymi utwory: So-
net Słowiański, Litania Polska, Magnificat, Pielgrzym, 
czy też O Ziemio Polska. Albo też z okazji uroczystości 

w 1996 roku kanonizacji Królowej Jadwigi Hymn Uwiel-
bienia. A w 1997 roku oratorium Sanctus Adalbertus 
- flos purpureus. A do Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła 
II napisał trzy odrębne dzieła (ukończone w 2012 roku). 
Papież był dla niego przyjacielem, któremu ufał, a który 
prowadził go do Boga. 

Może dlatego w 2001 roku Ojciec Święty Jan Pa-
weł II odznaczył go medalem Pro Ecclesia et Pontifi-
ce. A kard. Stanisław Dziwisz w 2016 roku odznaczył 
go złotym medalem św. Jana Pawła II za zasługi dla 
Archidiecezji Krakowskiej. 

Muzyka, komponowanie, dla naszego Zmarłego 
stały się drogą, na której Bóg prowadził go do zba-
wienia. Stała się ona sposobem jego wypełniania misji 
życiowej. Myślę, że nasz Zmarły odczytał znak przecho-
dzącego obok niego Jezusa i mocno chwycił go za rękę 

w swoim życiu. I nie zawiódł się, a nadto przecież to On 
przeprowadził go w ubiegłą sobotę (17 X) do swojego 
Królestwa. NB. dzień po wspomnieniu kolejnej roczni-
cy wyboru Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra. Jego po-
grzeb odbywa się także dzień po uroczystości św. Jana 
Pawła II w jego domu na Białych Morzach w Krakowie. 
Ufamy, że tam już wszystko miłość wyjaśniła… 

Umiłowani, dla Juliusza Łuciuka życie zmieniło się, 
ale nigdy się nie skończy (prefacja za zmarłych)... prosi-
my dla niego o radość wiecznego trwania przed Miło-
siernym Bogiem, który oczyszcza z wszelkiego grzechu, 
bo każdy z nas podlega temu zniszczeniu świata. 

A dla nas też tu obecnych prosimy o otwarte oczy 
serca, abyśmy dostrzegli przechodzącego obok nas Je-
zusa… i mieli odwagę Go poprosić: zostań z nami Panie! 
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