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Translokacje śląskich organów  
po 1945 roku na teren diecezji tarnowskiej
Translocations of the Silesian organs after  
1945 to Tarnów diocese

WSTĘP

Gdy w 1945 r. Polska objęła w administrację byłe tereny III Rzeszy, tzw. Ziemie Od-
zyskane, zaczęły być one miejscem usankcjonowanego szabru. Temat ten w środo-
wisku organologicznym jest niezwykle kontrowersyjny, a  badania jego trudne ze 

względu na realia tamtych czasów. Przygotowując obecnie pracę doktorską o powojen-
nych dziejach organowych diecezji tarnowskiej, siłą rzeczy musiałem natrafić również 
na zagadnienia związane z  tą tematyką. Postanowiłem je więc tutaj przedstawić i upo-
rządkować w celu prezentacji faktów już odkrytych, jak również zagadnień jeszcze nie-
wyjaśnionych, co – mam nadzieję – będzie impulsem do nowych odkryć. W tym miejscu 
chciałbym szczególnie podziękować Wolfgangowi Brylli, z którym od lat współpracuję 
w  kwestii wyjaśniania losów wywiezionych organów. Współpraca ta pozwoliła ustalić 
historię już kilku instrumentów, a  jej wyniki W. Brylla prezentuje głównie na łamach 
czasopisma „Sudety” (2014a; 2014b). Autor ten wspomina ponadto o  organach, które 
zamierzano sprowadzić do Sobolowa (W. Brylla 2015). 
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In the article, there is presented history of organs moved after World War II from Silesia, mainly 
from former German territories to Tarnów diocese. The oldest of them was made in 1746. Four of 
them comes from Schlag & Söhne workshop from Schweidnitz (Świdnica), two are by Gebrüder 
Walter workshop from Guhrau (Góra), and two are built by unknown organbuilders. Other two 
translocated organs do not exist now. There are also parts of former Silesian organs, like pipes, 
bellows and consoles, present in organs built by other organbuilders in Tarnów Diocese. Two 
translocations were planned, but did not succeeded.
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W diecezji tarnowskiej nie było tak wiele zniszczeń wojennych, jak w niektórych innych 
częściach kraju, stąd też import instrumentów z tzw. Ziem Odzyskanych nie był tak masowy, 
jak np. w Warszawie. Kilka takich organów jednak sprowadzono i dziś są one ważnym punktem 
w krajobrazie organowym diecezji tarnowskiej. Praktycznie cały ten zasób pochodzi z Dolnego 
Śląska, gdyż był on najbliższy geograficznie i przybyło tam wielu osadników z Tarnowskiego, 
w tym księży, którzy podjęli tam pracę duszpasterską. Poza tym wśród sprowadzonych wtedy or-
ganów mamy jedynie dwa instrumenty będące prawdopodobnie dziełem firmy Gebrüder Dinse 
z Berlina są to 7-głosowe organy w Bukowcu – województwo małopolskie, powiat nowosądecki, 
jak również 12-głosowe organy w Jasieniu Brzeskim – województwo małopolskie, powiat brze-
ski. Oba instrumenty mają trakturę mechaniczną i wiatrownice klapowo-zasuwowe; ich pier-
wotnych lokalizacji należy upatrywać w północno-zachodniej Polsce. 

1. ZACHOWANE INSTRUMENTY

1.1. Johann Georg Neßling

Przegląd śląskich organów w diecezji tarnowskiej chcę rozpocząć od najstarszego spo-
śród nich o pewnym datowaniu. Jest to instrument zbudowany przez Johanna Georga Ne-
ßlinga dla kościoła ewangelickiego w Grodziszczu k. Świdnicy w 1746 r. Pierwotnie miał 
jeden manuał, pedał i 13 głosów. W 1843 r. firma Schlagów powiększyła organy o 3-głosowy 
manuał II (W. Brylla 2014a), a w 1874 r. remontowała je (Schlag 1908), zmieniając być może 
dyspozycję. W latach 1955–1956 przeniesiono je do kościoła w Ochotnicy Dolnej. Poprzed-
nie organy, 10-głosowe, Jana Baranowskiego przeniesiono do Rajbrotu, natomiast montażu 
w  Ochotnicy dokonał Józef Stach z  Tęgoborzy. Ponieważ instrument Neßlinga jest dużo 
większy rozmiarami niż Baranowskiego, a  niewielki drewniany kościół w  Ochotnicy nie 
może się równać wielkością ze swoim odpowiednikiem z Grodziszcza, pod organy wycięto 
otwór w stropie, przez co prospekt jest widoczny w całości tylko z bardzo bliskiego dystansu. 
Wiadomo o dwóch remontach instrumentu po jego przeniesieniu: pierwszy przeprowadził 
w 1964 r. Stanisław Wilewski z Nockowej (W. Nowakowski 1993: passim), drugi, w 2013 r.,  
Sławomir Piotrowski z Modlnicy k. Krakowa. Organy mają 16 głosów, 2 manuały i pedał, 
trakturę mechaniczną i wiatrownice klapowo-zasuwowe. 

Dyspozycja
Manuał I   C – c3 Manuał II   C – c3 Pedał   C – c1

Bordun 16 F. 
Flaut major 8 F. 
Flaut amabile 4 F. 
Quinte 3 F. 
Mixtur 3 fach 
Princip. 8 F. 
Flaute 8 F. 
Fugara 8 F. 
Octave 4 F. 
Octave 2 F.

Gemshorn 8 F. 
Rohr flaute 4 F. 
Gambe 8 F. 

Violon 16 F. 
Gamben B. 16 F. 
Prinz. Bass 8 F.  

Połączenia: Manual koppel, Pedal koppel.
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1.2. Firma Schlag & Söhne

Wspomniana już świdnicka fabryka organów była jedną z największych i najbardziej 
zasłużonych na terenach włączonych do Polski w 1945 r. Duża część instrumentów pozy-
skanych przez polskie parafie z tzw. Ziem Odzyskanych jest właśnie jej dziełem. Nie inaczej 
jest w diecezji tarnowskiej, gdzie sprowadzono czworo jej organów.

1.2.1. Nowa Jastrząbka

Najstarszy instrument firmy Schlag & Söhne w diecezji tarnowskiej znajduje się w No-
wej Jastrząbce. Tamtejszy kościół został zbudowany w 1902 r. Dwa lata później nowe or-
gany, 9-głosowe, wykonał tam Tomasz Fall ze Szczyrzyca, jednak uległy one zniszczeniu 
wraz z kościołem podczas II wojny światowej (M. Wieczorek 2016: 27). Nastała potrzeba 
sprowadzenia kolejnych organów. Obecny instrument został zbudowany w 1903 r. dla ko-
ścioła ewangelickiego w Strzeszowicach (niem. Tzschacksdorf; województwo lubuskie). Na 
stole gry brak tabliczki z numerem opusowym, ale posługując się katalogiem, możemy go 
oszacować na 665 (Schlag 1908: npg). Pewne zamieszanie wzbudziła wzmianka w kroni-
ce parafialnej, że instrument sprowadzono z parafii Lipinki Łużyckie, w tej miejscowości 
jednak Schlag nie budował organów. Na szczęście z  pomocą Wolfganga Brylli udało się 
ustalić, że parafia ta posiada kościół filialny w Strzeszowicach, a ta miejscowość występuje 
już w katalogu Schlaga i odpowiada zachowanemu instrumentowi. Organy wybudowano 
jako 5-głosowe, jednak z możliwością dalszej rozbudowy, gdyż wiatrownice przygotowano 
pod 10 głosów (5+3/2, kloce dla dodatkowych głosów są zaślepione). Historię sprowadzenia 
organów do Nowej Jastrząbki szczegółowo opisuje kronika parafialna. Pierwszy zapis doty-
czący tej sprawy z 1954 r. brzmi następująco (zachowano oryginalną pisownię):

Za zezwoleniem władz państwowych sprowadziliśmy z  t.zw. ziem Odzyskanych organy bez 
piszczałek – sam mechanizm – z kościoła poprotestanckiego z parafii Lipinki Łużyckie – pow. 

Il. 1, 2. Prospek�t i stół gry organów w Ochotnicy Dolnej
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Żary – koło Żagania. Były z tym kłopoty – bo 
ludzie Wschodniacy nie zrozumieli sprawy – 
ale gdy dostali do tego Kościoła fisharmonię 
zupełnie się uspokoili – Organy niewielkie – 5 
głosowe – ale wystarczające – trzeba je będzie 
dopiero uzupełnić – wstawić piszczałki.

Po zmontowaniu i poświęceniu organów 
w 1955 r. miejscowy proboszcz dokonał ko-
lejnego wpisu do kroniki:

Po odpuście letnią porą, było poświęcenie 
organów[.] Uzupełnił je i  złożył Grzanka 
Wojciech z  Tuchowa  – organista parafialny 
– i  [Stanisław] Czachor – organista klasztor-
ny z Tuchowa. Poświęcenia dokonał Ks. Rufin 
Aleksander Dziekan-Proboszcz z Lisiej Góry – 
bardzo życzliwy usłużny – dla każdego Księdza 
z oddaniem. Na poświęceniu ludzie jak rzadko 
trafia się – szarpneli się trochę – dosyć pokaźną 
sumę złożyli. Ponieważ obydwaj z Ks. Rajcą ba-
liśmy się, by nas kto nie obrabował – więc Ks. 
Rajca czuwał z  jakimś tam narzędziem obro-
ny – a trzeba wiedzieć że fizycznie był bardzo 
mocny – i gdy był w Starej Jastrząbce probosz-
czem to pokonał dwóch bandytów, którzy w nocy go napadli – jednego tak sprał, że go wnet 
policja złapała nie mógł uciekać – drugi sromotnie uciekł (Wieczorek 2016: 27–28).

W czasie montażu pierwotnie neoklasycystyczny prospekt uzupełniono o zwieńczenie 
z neogotycką snycerką i atrapami piszczałek w celu dostosowania do wystroju kościoła w ta-
kim właśnie stylu. Stół gry organów wbudowany jest w lewy bok szafy organowej. Traktura 
gry i rejestrów jest pneumatyczna, a wiatrownice stożkowe. Miech fałdowy z dwoma klino-
wymi podawaczami znajduje się w szafie organowej, zaś dmuchawa poza chórem muzycz-
nym. Obecnie instrument jest od wielu lat nieczynny: dmuchawa jest odłączona, a elementy 
drewniane w znacznym stopniu zniszczone przez szkodniki drewna. Mimo użycia nowych 
piszczałek, instrument zachował oryginalną dyspozycję, spolszczono jedynie nazwy głosów.

Dyspozycja
Manuał I   C – f3 Manuał II   C – f3 Pedał   C – d1

Pryncyp. 8’
Gedak�t 8’
Portunal 4’

Salicjonał 8’ Subbas 16’

Połączenia: I Superokt., M.II – M.I, M.I – P. 
Rejestr zbiorowy: Tutti.

Il. 3, 4. Prospek�t i stół gry organów w Nowej Jastrząbce 
(fot. Michał Wieczorek�)



nr 3/2020 11

articles

1.2.2. Chełm k. Bochni

Kolejny instrument firmy Schlag & Söhne, opus 717 z 1905 r., znajduje się w Chełmie 
k. Bochni. Został sprowadzony w 1947 r. z Gniechowic (w niektórych dokumentach, np. 
Arch1, błędna nazwa: Gniewkowice). Zaznaczmy, że Schlag 1908 (npg) wymienia 16-gło-
sowe organy w miejscowości Gnichwitz, zbudowane w 1905 r. Jest to zatem jeden z pierw-
szych instrumentów przywiezionych na teren diecezji tarnowskiej po wojnie. Montażu 
dokonał Wacław Biernacki z Krakowa (Arch2). Poprzednio w kościele znajdował się in-
strument firmy Rieger z Jägerndorfu z 1880 r. Było to jedno z jej pierwszych dzieł na terenie 
diecezji tarnowskiej i otrzymało ono bardzo wczesny numer opusowy − 76 (Rieger 1924: 3). 
Według ówczesnego inwentarza instrument miał 6 głosów i jeden miech. Stół gry ustawiony 
był przodem do ołtarza głównego. 

Dyspozycja (Arch3)
Manuał  C – f3 Pedał  C – d1

Pryncypał  [8’]   
Octavprincipal  [4’] 
Gedek�t  [8’] 
Salicional  [8’] 
Flauto dolce  [4’]

Subbass  [16’] 

Podczas montażu organów Schlaga wykorzystano prawdopodobnie prospekt i niektóre 
głosy z instrumentu Riegera. Według ks. Stefana Króla były to: Pryncypał, Oktawa, Salicet 
(jako Vox coelestis) i Gamba (jako Cello). Dziwi wymienienie tego ostatniego głosu, gdyż 
nie figurował on w przytoczonej wcześniej dyspozycji organów Riegera. Stąd według nie-
których źródeł montaż organów Schlaga potraktowano jako „uzupełnienie” wcześniejsze-
go instrumentu (Arch2). Podczas wizytacji przeprowadzonej 2 lata później tak określono 
instrument: „organy nowe względnie kupione na Zachodzie za 200.000 zł, rekonstrukcje 
i zmontowanie przeszło 400.000 zł. wyniosło” (Arch4).

Il. 5, 6. Prospek�t (fot. Michał Mark�uszewsk�i) i stół gry organów w Chełmie
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W  1975 r. prace przy organach prowadził Stanisław Wilewski z  Nockowej (Arch5). 
Ostatniego, lecz częściowego remontu dokonał Sławomir Piotrowski z Modlnicy w 2005 r. 
(Arch2). Obecnie organy są czynne, lecz pożądany byłby remont połączony z przywróce-
niem oryginalnej postaci, w jakiej wybudowała je firma Schlag & Söhne.

Organy mają 16 głosów, 2 manuały i pedał, trakturę pneumatyczną i wiatrownice stoż-
kowe. Jeden miech pływakowy wraz z dmuchawą elektryczną znajduje się w szafie orga-
nowej. W jej lewy bok wbudowany jest stół gry. Tabliczki z nazwami głosów zapisanymi 
w języku polskim są nieoryginalne. Kolorystyka manubriów: manuał I – białe, manuał II 
– pomarańczowe, pedał – niebieskie. 

Dyspozycja
Manuał I   C – f3 Manuał II   C – f3 Pedał   C – d1

Buordon 16’  
Pryncypał 8’ 
Portunal 8’ 
Octawa 4’   
Flet 4’  
Mixtura 2-3 ch 

Vox coelestis 8’  
Portunal 8’  
Aeolina 8’  
Flet łagodny 8’  
Trawersflet 4’ 
Pik�olo 2’

Violonbas 16’ 
Subbas 16’  
Octawbas 8’  
Cello 8’

Połączenia: II–I, Super II–I, I–P. 
Rejestr zbiorowy: Forte.

1.2.3. Muszyna

Kolejne dwa instrumenty pochodzą już z końcowego okresu działalności firmy. Do ko-
ścioła parafialnego św. Józefa w Muszynie trafił instrument o numerze opus 981 z kościoła 
ewangelickiego w Stanowicach koło Świdnicy (w niektórych źródłach, np. Arch6, błędnie 
określone jako Słunowice). Dzięki badaniom Wolfganga Brylli wiemy, że instrument za-
mówiono tam w 1911 r. do nowo ukończonego kościoła, a budowę zakończono z pewno-
ścią przed rokiem 1913 (W. Brylla 2015). Translokacji dokonała, tak jak poprzednio, firma  
Wacława Biernackiego z  Krakowa, jednak rok później (1948). Podczas montażu miała  

Il. 7, 8. Prospek�t i stół gry organów w Muszynie
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zainstalować trzy głosy z  poprzednich organów (Flet, Kwinta i  Gemshorn) i  trzy nowe:  
Pikolo, Oktawbas i Vox coelestis (Arch7). Jednak z podanych głosów istnieją obecnie: Flet 
4’, Kwinta 22/3’ w manuale I i Pikolo 2’ w manuale II. Być może pozostałe z wymienionych 
powyżej głosów później usunięto albo nigdy nie zrealizowano planów ich dobudowania. 
W 1968 r. czyszczenia i strojenia dokonał Bronisław Kaltenbek z Rokietnicy (Arch7).

Organy mają 14 głosów, 2 manuały i pedał, trakturę pneumatyczną i wiatrownice stoż-
kowe. Niestety, nie zachowano oryginalnego prospektu, instalując w  jego miejsce „płot” 
z piszczałek. Stół gry wbudowany jest centralnie w cokół szafy organowej. Wewnątrz szafy 
jest jeden miech z dwoma dźwigniami do kalikowania. 

Dyspozycja
Manuał I   C – f3 Manuał II   C – f3 Pedał   C – d1

Prinzipal 8’ 
Salicional 8’ 
Flöte  8’ 
Octave 4’  
Flet 4’ 
Kwinta 2 ’ 
Progr. harm. 2-3fach

Portunal 8’  
Gambe 8’  
Flet dolce 4’  
Pik�olo 2’ 
 

Subbass 16’ 
Violon 16’ 
Cello 8’ 

Połączenia: Manual–Koppel, Pedal–Koppel I, Pedal–Koppel II. 
Urządzenie dodatkowe: Tremolo. 
Rejestr zbiorowy: Tutti.

1.2.4. Maszkienice k. Brzeska

Chronologicznie najpóźniejszy instrument firmy Schlag & Söhne w diecezji tarnowskiej 
znajduje się w Maszkienicach k. Brzeska. Wysoki numer opusowy (1042) każe nam przy-
puszczać, że organy powstały w latach I wojny światowej. Dodatkowo upewniają nas o tym 
drewniane rurki traktury pneumatycznej stosowane w czasach, gdy brakowało ołowiu, gdyż 
większość tego metalu była przeznaczana na cele wojenne. Co ciekawe, zapewne aby za-
maskować pochodzenie instrumentu, w stole gry umieszczono tabliczkę Wilhelma Sauera, 
jednak pozostałe detale nie pozostawiają wątpliwości, że jest to instrument Schlagów. 

Według akt (Arch8) instrument zakupiono w 1953 r., zaś jego remont (a zapewne także 
i montaż) przeprowadziła krakowska firma Wacława Biernackiego. Utrudnia to ustalenie 
pochodzenia organów, gdyż, jak wiadomo, organmistrz ten miał „na składzie” wiele in-
strumentów, które demontował na Ziemiach Zachodnich, a następnie oferował parafiom. 
Być może na taką formę nabycia organów zdecydowano się, biorąc przykład z sąsiedniego 
Szczepanowa. Organy są w  stanie dobrym; w  1998 r. remont przeprowadziła firma Bał-
chanów z Bielska-Białej (informacja pochodzi od Grzegorza Bałchana). Mają 10 głosów,  
2 manuały i pedał, trakturę pneumatyczną i wiatrownice stożkowe. Stół gry wbudowany jest 
z lewej strony szafy. Prospekt organowy utrzymany jest w stylu neobarokowym.
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Dyspozycja
Manuał I   C–f3 Manuał II   C–f3 Pedał   C–d1

Prinzipal 8’  
Gambe 8’  
Bordun 8’  
Octave 4’ 
Mixtur 3 fach

Salicional 8’  
Portunal 8’ 
Flöte 4’

Subbass 16’  
Cello 8’

Połączenia: Manualkoppel, Pedalkoppel zu I, Pedalkoppel zu II, M. I Super (nieoryginalne, nieczynne) 
Urządzenie dodatkowe: Tremolo (nieoryginalne, nieczynne) 
Rejestr zbiorowy: Tutti

Il. 9, 10. Prospek�t i stół gry organów w Maszk�ienicach

Il. 11. Maszk�ienice – drewniane rurk�i trak�tury pneumatycznej
Il. 12. Maszk�ienice – umieszczona wtórnie tabliczk�a 
firmy Sauer

1.3. Gebrüder Walter

Poza firmą Schlag & Söhne, drugim mocno reprezentowanym zakładem na terenie die-
cezji tarnowskiej jest firma braci Walter z Góry. W przeciwieństwie do organów ze świd-
nickiej fabryki, w diecezji tarnowskiej znajdują się wyłącznie jednomanuałowe instrumenty 
mechaniczne tej firmy.
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1.3.1. Zalipie

W  tej słynącej z  ludowego malarstwa 
miejscowości wybudowano w 1948 r. ko-
ściół. Nie posiadał on organów, dlatego 
w  1953 r. przywieziono instrument (op. 
60 z 1867 r.), jak i inne wyposażenie świą-
tyni, z Tymowej k. Wołowa. Miały być one 
otrzymane „w  prezencie od władz pań-
stwowych” (Arch9), jednak według pisma 
kurii wrocławskiej z 1956 r. uczyniono to 
bez jej zezwolenia (Arch10). Po przywie-
zieniu organów do Zalipia brakowało 306 
sztuk piszczałek metalowych, które do-
kompletował organista Józef Banek z Żab-
na (Arch11), zajmujący się początkowo 
ustawieniem organów, ale nie wykonał 
swej pracy dobrze, po czym od nowa skła-
dał je Władysław Ziemiański ze Szczyrzy-
ca (Arch9). Montaż ukończono dopiero 
w 1960 r. (Arch12), a podczas niego wy-
posażono organy w napęd elektryczny.

Organy mają 9 głosów, jeden manuał i pe-
dał, trakturę mechaniczną i  wiatrownice kla-
powo-zasuwowe. Obecnie są nieczynne. Stół 
gry wbudowany jest w lewy bok szafy organo-
wej. Na uwagę zasługuje odwrotna kolorysty-
ka klawiszy manuału. W dyspozycji spolszczo-
no nazwy głosów w sekcji manuału.

Dyspozycja
Manuał   C – f3 Pedał   C – d1

Pryncypał 4’  
Pryncypał 8’  
Portunal flet 8’ 
Dolce flet 4’  
Pik�olo 2’  
(Oryginalnie był tu głos Super octave 2’)
Salicjonał 8’ 
Gedek�t 8’

Subbass 16 Fuss 
Violoncello 8 Fuss

Il. 13. Prospek�t organów w Zalipiu (fot. Łuk�asz Burgieł)

Il. 14. Zalipie – tabliczk�a budowniczego (fot. Łuk�asz Burgieł)

Il. 15. Zalipie – tabliczk�a budowniczego  
(fot. Łuk�asz Burgieł)
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1.3.2. Rzędzianowice

Drugi instrument firmy Walter, tym razem późniejszy, znajduje się w podmieleckiej pa-
rafii Rzędzianowice. Kościół został wybudowany w  latach międzywojennych i, podobnie 
jak w Zalipiu, tutaj również organy są pierwszymi w świątyni. Instrument ma numer opu-
sowy 201 i pochodzi z 1892 r. Do rzędzianowickiego kościoła został zakupiony w 1956 r. za 
pośrednictwem kurii wrocławskiej, a na miejscu instrument montowali Jan i Włodzimierz 
Kołpanowiczowie z Krakowa (Arch13). Miejsce pierwotnego zainstalowania nie jest pewne, 
ale mógł być to Krzepielów koło Głogowa. W katalogu firmy Walter (1912: npg) w wykazie 
instrumentów występuje miejscowość Tschepplau bei Glogau, a umieszczenie jej w wyka-
zie, jak również zbliżona wielkość daje podstawy do przypuszczenia, że może być to wła-
śnie ten instrument. Prawdopodobnie podczas montażu dobudowano dwa głosy sterowane 
trakturą pneumatyczną: Gemshorn 8’ i Piccolo 2’ oraz Tremolo. Wiatrownice są stożkowe, 
a stół gry jest wbudowany w lewy bok szafy organowej. Organy mają 9 głosów, jeden ma-
nuał i pedał oraz trakturę mechaniczną. Obecnie grają, ale są w złym stanie i potrzebują 
remontu. Dyspozycja nosi ślady przekształceń.

Dyspozycja
Manuał   C – f3 Pedał   C – d1

Octave 4’   
Principal 8’ 
Salicet 8’ 
Gedact 8’ 
Gemshorn 8’ 
Piccolo 2’ 
Flaut dolce 4’ 
Progressio 1-2-3 fach

Subbass 16’

Połączenie: Pedal coppel. 
Urządzenie dodatkowe: Tremolo

Il. 16, 17. Prospek�t i stół gry organów w Rzędzianowicach
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1.4. Organy nieznanych budowniczych

1.4.1. Szczepanów

Instrument ten jest najokazalszy ze wszystkich organów sprowadzonych do diecezji tar-
nowskiej w  latach powojennych. Jego historia nie jest do końca jasna i  jest przykładem 
na to, że organy, o które pierwotnie starała się parafia, przejmował ktoś inny. Początkowo 
do Szczepanowa zamierzano sprowadzić organy z kościoła ewangelickiego w Bożej Górze 
(niem. Gottesberg, obecnie część miasta Boguszów-Gorce). Kuria diecezjalna wystawiła 
wtedy następujące zaświadczenie (Arch14):

Kuria Diecezjalna zaświadcza, że parafia Szczepanów pow. Brzesko czyni starania dla zakupie-
nia organu, którego brakuje w tutejszym kościele. Ponieważ według otrzymanych informacji 
Władze Miejskie w Bożej Górze przeznaczyły na sprzedaż organ z opuszczonego i nieużywa-
nego kościoła gminy protestanckiej, Kuria Diecezjalna w Tarnowie poleca Władzom prośbę 
parafii Szczepanów i uprasza o zezwolenie na kupno i przewiezienie organu z Bożej Góry do 
Szczepanowa.

w Tarnowie, dnia 8 maja 1947
[podpis nieczytelny]

Organy, o które starała się parafia szczepanowska, zbudowała firma Schlag & Söhne, jed-
nak skądinąd wiadomo, że instrument ten dopiero w 1971 r. trafił do Dubiecka k. Przemy-
śla, gdzie został zmontowany i rozbudowany przez Theodora Böhmego (A. Prasał 2007). Do 
Szczepanowa sprowadzono natomiast inne organy, o których wiadomo tylko tyle, że pocho-
dzą z nieustalonego zamkniętego ewangelickiego kościoła na Dolnym Śląsku i zostały zaku-
pione w firmie Wacława Biernackiego z Krakowa, która też je zmontowała w 1949 r. Tak kulisy 
ich zakupu i montażu przedstawia wypełniona przez miejscowego organistę ankieta (Arch15):

Organy te zostały zakupione we Firmie p. Wacława Biernackiego w roku 1949 w Krakowie ul. 
Franciszkańska 4. Organy zostały zbudowane przed II wojną światową w Niemczech w Dreźnie 
i były używane w jednym z kościołów ewangelickich. P. Wacław Biernacki za zezwoleniem mi-
nisterstwa ówczesnego na ziemie odzyskane organy te zakupił[,] następnie rozmontował[,] po 
przywiezieniu do swojej Fabryki w Krakowie wykonał nowy kontuar[Nie wydaje się to praw-
dziwe, gdyż obecny stół gry wykazuje spójność z  całym instrumentem] i po sprzedaniu ich 
parafii Szczepanów zmontował je i ustawił na chórze[.] Montaż trwał 3 miesiące i ukończony 
został w kwietniu 1949. […] Organy metryki ani nazwy firmy nie posiadają. Natomiast kie-
dy były montowane w naszej parafii, słyszałem od takich organmistrzów dziś już nie żyjących 
a zatrudnionych u P. Biernackiego jak PP. Maciejewski, Rafalski którzy organy te demontowali 
w jednym z kościołów ewangelickich na ziemiach odzyskanych i ci właśnie mechanicy to usły-
szeli tam od ówczesnego pastora odnośnie budowy i miejsca i daty przekazali mnie. 
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Wymieniona zatem została fabryka z Drezna jako prawdopodobny budowniczy orga-
nów. Oczywiste podejrzenie pada tu na firmę Jehmlich, jednak po konsultacji z jej pracow-
nikiem, Andreasem Hahnem, nie udało się wskazać żadnego instrumentu, który odpowia-
dałby temu znajdującemu się w Szczepanowie. W 2007 r. remont organów przeprowadził 
Sławomir Piotrowski z Modlnicy. Prospekt instrumentu ma charakter neobarokowy. Orga-
ny mają 30 głosów, 2 manuały i pedał, trakturę pneumatyczną, wiatrownice typu Taschenla-
de. Stół gry jest wolno stojący; grający siedzi lewym bokiem do prezbiterium.

Dyspozycja
Manuał I   C – a3 Manuał II   C – a3 Pedał   C – f1

Mixtur 4f. 2’  
Cornet 3f. 4’2 ’1 ’ 
Trompete 8’  
Rausch quinte 2 ’ 
Octave 4‘ 
Gemshorn 4’ 
Bordun 16’  
Principal 8’  
Viola di Gamba 8’ 
Hohlflöte 8’  
Rohrflöte 8’  
Dolce 8’ 

Aeoline 8’  
Gedack�t 8’  
Salicional 8’  
Principal 8’  
Oboe 8’  
Vox coelestis 8’ 
Gedack�t 16’ 
Konzertflöte 4’ 
Violine 4’ 
Piccolo 2’  
Mixtur 3f. 2’ 
Vox-hum. Tremolo (Tabliczk�a nieorygi-
nalna; jest samo Tremolo, bez głosu.)

Posaune 16’ 
Principal 16’ 
Principal 8’ 
Violoncello 8’ 
Violon 16’ 
Subbass 16’  
Dolce 16’ 

Połączenia: I–P., II–P., II–I. 
Urządzenia dodatkowe: crescendo, wolna kombinacja, wyłącznik głosów językowych, żaluzja manuału II. 
Rejestry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Choral werk, Forte, Fortissimo, Tutti.

Il. 18, 19. Prospek�t i stół gry organów w Szczepanowie

1.4.2. Sobolów k. Bochni

Podobnie jak w Szczepanowie było również w Sobolowie k. Bochni. Początkowo chcia-
no pozyskać 13-głosowe organy firmy Schlag & Söhne z 1897 r. z Bystrzycy Górnej. 27 paź-
dziernika 1949 r. proboszcz parafii w Sobolowie skierował do pełnomocnika Konsystorza 
Ewangelickiego we Wrocławiu następujące pismo:
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Rada Parafialna w Sobolowie, powiat Bochnia w wo-
jewództwie Krakowskim kupuje w  Ministerstwie 
Skarbu w  Warszawie organ trochę uszkodzony ze 
stojącego próżno zboru w Bystrzycy Górnej na pod-
stawie tego, że zabytkowy z 14. wieku kościół w So-
bolowie, odrestaurowany w ostatnim czasie według 
poleceń konserwatorów wojewódzkich posiada li-
chy, nie zabytkowy, nie nadający się już obecnie do 
służby Bożej organ, a na sprawienie nowego nie stać 
tutejszej biednej podgórskiej ludności. W tym celu 
prosi o łaskawe wydanie zezwolenia.

Zezwolenie takowe zostało wydane; zanim to 
jednak nastąpiło, instrument został wywieziony 
do Warszawy, gdzie trafił najpierw do tymczaso-
wej kaplicy parafii pw. św. Zygmunta na Bielanach, 
a  obecnie, zdemontowany, znajduje się w  parafii 
pw. Świętych Apostołów Jana i Pawła na Gocławiu 
(W. Brylla 2014b). Parafia w Sobolowie nie zrezy-
gnowała jednak z pozyskania instrumentu tą drogą. 
W 1950 r. (Arch16) trafiły do niej organy zapewne 
z innego dolnośląskiego kościoła, choć na obecnym etapie badań nie możemy ustalić ani miejsca, 
z którego je przeniesiono, ani nazwiska ich budowniczego. Podczas oględzin odkryto na jednej 
z wiatrownic inskrypcję z datą roczną 1848. Być może jest to data budowy, starszy natomiast jest 
barokowy prospekt. Na miejscu organy montować miał, według ankiety, Bartłomiej Ziemiański 
ze Szczyrzyca, lecz podany tam rok montażu (1948) jest nieprawdopodobny w świetle powyższe-
go pisma (Arch17). Instrument przywieziony został jako niekompletny, gdyż brakowało traktury 
i piszczałek manuału II (Arch18). Już w 1985 r. wymagał on remontu (Arch19). Dokonał tego 
dopiero w 2009 r. Sławomir Piotrowski z Modlnicy, który uzupełnił brakujące elementy i dodał do 
manuału II nowy głos: Oktave 2’. Zamontował także nową dmuchawę (Arch18). Obecnie organy 
mają 17 głosów, dwa manuały i pedał, trakturę mechaniczną i wiatrownice klapowo-zasuwowe. 
Jeden miech pływakowy obsługiwany jest przez dmuchawę elektryczną. Stół gry jest wbudowany 
w lewy bok szafy organowej. 

Dyspozycja 
Manuał I   C – d3 Manuał II   C – d3 Pedał   C – d1

Principal 8’  
Bourdon 16’  
Gamba 8’  
Hohlflote 8’  
Ok�tave 4’  
Flaute 4’ 
[Rauschquinte 2 fach] 
Mixtura 3 fach 

Flaute 8’  
Salicet 8’  
Portunal 8’  
Flaute 4’  
Ok�tave 2’

Violonbas 16’ 
Subbas 16’ 
Ok�tawbas 8’  
Cello 8’ 

Połączenia: Manual Coppel, Pedal Coppel. 
Urządzenie dodatkowe: Tremolo.

Il. 20, 21. Prospek�t i stół gry organów w Sobolowie
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1.4.3. Łapczyca

Z Sobolowa niedaleko jest do Łapczycy, gdzie 
również znajduje się sprowadzony z Ziem Odzy-
skanych instrument. Miejscowy kościół pw. św. 
Anny został zbudowany w 1933 r. Początkowo 
mogły być tam ustawione organy pochodzące ze 
stojącej niegdyś na tym miejscu kaplicy, 7-głoso-
we z 1853 r. (Arch20). Po wojnie (data nieznana) 
sprowadzono tam organy pochodzące z pewno-
ścią z Ziem Odzyskanych, określane w niektó-
rych źródłach jako „salonowe” (Arch21). Czas 
ich powstania można orientacyjnie określić na 
połowę XIX w. Według inskrypcji w szafie orga-
nowej, w 1960 r. remontował je Wacław Biernac-
ki z Krakowa, zaś w 1979 r. podobne działania 
przeprowadzali Ferdynand i  Stanisław Smole-
niowie z Krakowa. Ostatniego remontu dokonał 
Sławomir Piotrowski w 2004 r., który dwa lata 
później zamontował w manuale II nowy głos − 
Kwintę 1⅓’ (Arch22). Nie jest to jednak jedyna 
modyfikacja, jaką przechodził instrument po 
montażu w  Łapczycy. Przede wszystkim prze-
kształcono neoklasycystyczny prospekt, dodając 
do niego wolno stojące rzędy piszczałek. Zmie-
niono także dyspozycję: piszczałki prospek-
towe, które grają obecnie jako Oktawa 4’, mają 
inskrypcje „Salicional”. Organy posiadają 10 
głosów, dwa manuały i pedał, trakturę mecha-
niczną i  wiatrownice klapowo-zasuwowe. Stół 
gry wbudowany jest centralnie w  cokół szafy 
organowej. 

Dyspozycja 
Manuał I   C – f3 Manuał II  C – f3 Pedał  C – c1

Burdon 8’ 
Super ok�tawa 2’ 
Ok�tawa 4’  
Gamba 8’

Portunal 8’  
Amabilis 4’ 
Kwinta 1’

Subbas 16’ 
Pryncypałbas 8’ 
Chorałbas 4’ 

Stałe połączenie manuałów. 
Urządzenie dodatkowe: Tremolo.

Il. 22, 23. Prospek�t i stół gry organów w Łapczycy

Il. 24. Łapczyca – piszczałk�i prospek�towe należące do 
głosów Gamba 8’ i Salicional 8’ (teraz Ok�tawa 4’)
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1.4.4. Łęki Górne

Trudno nazwać znajdujący się tutaj instrument dziełem oryginalnym, sprowadzonym 
i odbudowanym w tym samym kształcie. Według przekazów ustnych, w 1948 r. parafianie 
postanowili przywieźć najpierw kompletne organy, lecz w  drodze powrotnej zatrzymała 
ich milicja i do transportu nie doszło. Sprowadzono zatem części nieustalonego, większego 
instrumentu, które na miejscu zestawił Jan Bizon z Gnojnicy. Z dużych piszczałek drew-
nianych, które nie zostały wykorzystane, miano zrobić boazerię w domu parafialnym (in-
formacja pochodzi od Adama Kuczewskiego, syna mieszkańca Łęk Górnych). W obecnym 
stanie organy mają 12 głosów, jeden manuał i pedał, trakturę mechaniczną i wiatrowni-
ce klapowo-zasuwowe. Były remontowane w  II połowie lat 80. przez Andrzeja Balickie-
go z Warszawy (informacja uzyskana od Andrzeja Balickiego.). Stół gry wbudowany jest 
w lewy bok szafy organowej. 

Dyspozycja
Manuał   C – f3 Pedał   C – f

Pryncypał 8’   
Burdon 8’   
Gamba 8’ 
Rurflet 4’ 
Flet k�ryty 8’ 
Ok�tawa 4’ 
Róg k�ozi 8’ 
Aeolina 8’ 
Flet podwójny 8’ 
Ok�tawa 2’ 
Mixtura III-rz.

Subbas 16’

Il. 25, 26. Prospek�t i stół gry organów w Łęk�ach Górnych
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2. INSTRUMENTY NIEZACHOWANE

2.1. Cikowice

Pierwsze organy w historii kościoła „proboszcz przy poparciu parafian nabył okazyjnie na 
ziemiach poniemieckich w r. 1945”. Według kroniki parafialnej miały mieć 16 głosów i pocho-
dzić z 1825 r. (Arch23). Z kolei akta wizytacyjne z 1968 r. podają nieco inne daty budowy orga-
nów i ich montażu w kościele: „[Organy] nabyte na zachodzie z rozbitego zboru protestanckiego 
w 1947 r. Budowane gdzieś 1822 r.” (Arch24). W 1979 r. organy te zostały rozebrane, a budowę 
nowego instrumentu, też obecnie nieistniejącego, rozpoczęli Piotr i Marian Tetlakowie z Rze-
szowa (S. Król 2005).

2.2. Straszęcin

Organy z Wrocławia sprowadzono tu w 1955 (Arch25) lub 1956 r. (Arch26), choć w 1960 r.  
pisano o nich jeszcze jako o niewykończonych (Arch27), a w 1965 r. że „instrument wymaga 
wkładu, aby być odpowiednim” (Arch28). Translokacją według ankiety z 1971 r. miała się zajmo-
wać firma „Lutnia” z Wrocławia, lecz montaż „wykonany był wadliwie, tak że [organy] potrzebują 
kompletnego remontu” (Arch29). Nic nie wiadomo o istnieniu takiego zakładu, istniała natomiast 
Spółdzielnia Pracy Naprawy Instrumentów Muzycznych „Lira”, która wykonywała również prace 
przy organach (A. Prasał 2003: 205). Nie wiadomo, czy Wrocław odnosi się tylko do siedziby 
wykonawcy, czy też pierwotnej lokalizacji instrumentu. Organy miały 13 głosów, dwa manuały 
i pedał oraz trakturę pneumatyczną. W 1971 r. instrument był w remoncie (Arch30). Prawdopo-
dobnie te prace wspomniano w ankiecie z tego samego roku: „[organy] naprawiał organista z Tu-
chowa Wojciech Grzanka. Niestety, nie doprowadził ich do stanu dobrego. Dawał nowy miech 
i napęd elektryczny” (Arch29). W latach: 1972 (Arch31), 1973 (Arch32) i 1992 stan organów na-
dal wymagał remontu i w tym ostatnim roku planowano go wykonać (Arch33). Jednak 11 lipca  
1994 r. przy instrumencie zebrała się diecezjalna komisja muzyki kościelnej i stwierdziła: (Arch34):

1) instrument jest w stanie kompletnej ruiny, a w szczególności:
a) traktura gry i rejestratury jest zupełnie zniszczona;
b) wiatrownice i kanały powietrzne są również zniszczone;
c) głosy organowe są niekomletne [sic!], istniejące piszczałki przez wielokrotne i niefachowe prze-

róbki nie nadają się do użytku (zniszczone labia, korpusy, nogi). Drewniane piszczałki są nadto 
zniszczone przez korniki i nie nadają się do wykorzystania;

d) miechy są zniszczone;
e) szafa organowa i prospekt nie przedstawiają żadnej wartości, w prospekcie znajdują się ślepe 

piszczałki zbudowane z cynkowej blachy;
f) kontuar wbudowany w szafę organową jest zdekompletowany i nie przedstawia żadnej wartości.

2. Wnioski i zalecenia:
a) organy nie nadają się do remontu, należy je w całości usunąć z kościoła − ze względu na możliwość 
rozprzestrzeniania się kornika należy to uczynić niezwłocznie.
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Zalecenie to wypełniono. Od tej pory w kościele w Straszęcinie nie ma organów pisz-
czałkowych.

3. ŚLĄSKIE CZĘŚCI INSTRUMENTÓW

Oprócz sprowadzania kompletnych instrumentów, śląskie organy służyły też, niestety, 
jako tanie lub darmowe zastępcze źródło materiału organmistrzowskiego. Sytuacja ta była 
podwójnie zła, gdyż oznaczała najczęściej dekompletację dobrych jeszcze organów, a po-
nadto utrudnia ustalenie ich historii. W diecezji tarnowskiej mamy kilka takich przypad-
ków:

3.1. Bobowa, kościół pw. św. Zofii

Podczas jednego z  remontów pozytywu Józefa Baranowskiego wstawiono do głosu 
Amabilis poniemieckie piszczałki, oznaczone stemplem. Zostały one usunięte w  czasie 
ostatniego remontu instrumentu w 2017 r.

3.2. Łukowa

Przy budowie nowego instrumentu fir-
ma Biernackiego z  Krakowa zastosowała 
używany pneumatyczny stół gry pochodzą-
cy z organów firmy Klimosz i Dyrszlag zbu-
dowanych w  katedrze katowickiej, zbędny 
tam po rozbudowie dokonanej również 
przez Biernackiego. Odkrycia dokonano 
przez porównanie liczby włączników i  ro-
dzaju urządzeń dodatkowych z dawną dys-
pozycją organów katowickich, przytoczonej 
w pracy ks. Krzysztofa Kmaka (2009: 131).

3.3. Ryglice

Także i  tutaj podczas rozbudowy or-
ganów firmy Rudolfa Haasego, dokonanej 
w 1957 r. przez Stanisława Czachora z Tu-
chowa (A. Gładysz 2011: 46), wykorzystano 
dwumanuałowy stół gry nieustalonej fir-
my niemieckiej (być może Sauer). Podczas 
rozbudowy dodano także głosy językowe, 
których wówczas w kraju nie wytwarzano, 
a ich sprowadzenie z zagranicy było bardzo 

Il. 27. Stół gry organów w Łuk�owej

Il. 28. Stół gry dawnych organów w Ryglicach (źródło: 
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie)
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trudne, stąd bardzo możliwe, że również one pochodziły z jakiegoś śląskiego instrumentu. 
Organy te nie istnieją, gdyż w 1992 r. zostały zastąpione nowym instrumentem.

3.4. Swoszowa

Według kroniki parafialnej, w 1972 r. rek-
tor kościoła, ks. Władysław Zima, zakupił sta-
re organy z seminarium w Tarnowie, aby usta-
wić je w  Swoszowej i  poddać je remontowi. 
Prace miał wykonywać Mieczysław Gwóźdź 
z Nowego Sącza (Arch35). Wspomniane or-
gany w seminarium były jednomanuałowym 
dziełem firmy Rieger z 1890 r., oznaczone 284. 
numerem opus (Rieger 1924). Montaż ich był 
jednak w rzeczywistości budową nowych, 11-głosowych dwumanuałowych organów, w któ-
rych Gwóźdź wykorzystał kontuar innej śląskiej firmy – Schlag & Söhne − z ok. 1900 r. Z kolei 
dziełem firmy Rieger może być zniekształcony prospekt, a także piszczałki głosów drewnia-
nych − Flet major 8’ i Subbas 16’, na co wskazują charakterystyczne szpunty.

3.5. Korzenna

Także Mieczysław Gwóźdź podczas budowy nowego instrumentu w  1974 r. (S. Król 
2004: 109) wykorzystał miech firmy Schlag & Söhne. Świadczą o tym dwie oryginalne dźwi-
gnie do kalikowania, charakterystyczne dla tego właśnie warsztatu.

3.6. Wadowice Górne

W  czasie II wojny światowej zniszczo-
na została wieża kościoła, na której piętrze 
znajduje się chór muzyczny, a zatem i orga-
ny. Podczas odbudowy miano sprowadzić 
nieustalone organy z  Ziem Odzyskanych 
(Arch36), jednak w  wizytacjach z  lat 1951 
i  1961 wymieniana jest tylko fisharmonia 
(Arch37). Zmieniło się to w  1968 r., kiedy 
organy przebudował lub zbudował nowe 
Czesław Kruszewski z  Warszawy (Arch38). 
Neobarokowa dyspozycja instrumentu była charakterystyczna dla tego organmistrza, jed-
nak prospekt i obudowa stołu gry były wyraźnie starsze, co może sugerować ich dolnoślą-
ską proweniencję. Możliwe, że powyższe elementy zostały przywiezione jako niekompletne 
organy i długo nie były zmontowane, wskutek czego ich montaż przerodził się w budowę 
praktycznie nowego instrumentu. Zostały one usunięte podczas przebudowy instrumentu 
w 2014 r. przez Andrzeja Ragana.

Il. 29. Stół gry organów w Swoszowej (fot. Jak�ub Łątk�a)

Il. 30. Dawny prospek�t organów w Wadowicach Górnych
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4. NIEZREALIZOWANE TRANSLOKACjE

4.1. Gawłów

W 1953 r. miano zakupić za pośrednictwem Głównego Urzędu Likwidacyjnego „u ob. 
Stanisława Kopka zam. w Lubiniu Lignickim [dziś Lubin] ul. Ścinawska 11” organy firmy 
Rieger pochodzące z  Wrocławia (Arch39). Jeżeli tak było w  istocie, z  pewnością nie zo-
stały one nigdy zmontowane, a być może wykorzystane tylko do uzupełnienia istniejące-
go instrumentu, na co wskazywałby dokonany rok później zapis, że „przerobiono organy” 
(Arch40). Oglądając ten instrument: 9-głosowy, jednomanuałowy z pedałem, o prospekcie 
w tradycji barokowej, trakturze mechanicznej i wiatrownicach klapowo-zasuwowych, moż-
na być pewnym, że nie jest to dzieło firmy Rieger.

4.2. Górki

W 1956 r. do nowo wybudowanego kościoła planowano sprowadzić organy za pośred-
nictwem wrocławskiej kurii diecezjalnej. Tak pisał miejscowy proboszcz w liście do tarnow-
skiej kurii z 25 września tego roku: „Nadarza się sposobność kupna organów dla kościoła 
w Górkach z Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu za cenę 50 tysięcy zł. Kuria Wrocławska, 
przychylając się do mojej prośby, gotowa jest sprzedać te organy na raty, jeśli Najprz. Kuria 
tarnowska zaręczy, że parafia górecka zapłaci tę należność w ciągu roku”. Jednak niespeł-
na tydzień później, 3 października, tenże sam donosił, że „projektowane kupno organów 
w Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu nie doszło do skutku, [z] powodu że organy te są zbyt 
małe (7 mio głosowe) do tutejszego kościoła” (Arch41). Być może z tej możliwości skorzy-
stała parafia w niedalekich Rzędzianowicach, tamtejszy bowiem instrument, opisany wyżej, 
miał przed translokacją właśnie tyle głosów.

Podsumowanie

Na wyżej wymienionych przykładach możemy prześledzić, że sprowadzanie śląskich orga-
nów nie było bynajmniej jednolitym procesem. Można było tego dokonać w różny sposób – na 
podstawie zezwolenia władz państwowych, za pośrednictwem kurii diecezjalnej wrocławskiej, 
przez zakup od organmistrza czy też nielegalnie. Nawet otrzymanie zgody na wywóz od władz 
państwowych nie czyniło jeszcze parafii właścicielem instrumentu; mogło się okazać, że w mię-
dzyczasie organy przejął ktoś inny na podstawie zezwolenia innych władz lub nawet bez niego. 
Tak stało się w przypadku Szczepanowa i Sobolowa. Organy translokowane czekał różny los: 
niektóre z nich zostały uratowane od zagłady, gdyż kościół, w którym były zainstalowane, nisz-
czał opuszczony lub był przeznaczony do rozbiórki. Po przeniesieniu stały się wartościowym 
elementem nowego wnętrza. Inne jednak, zdekompletowane, dożywają swoich dni jako resztki 
tego, czym niegdyś były, i  trudno mieć nadzieję na przywrócenie ich do stanu oryginalnego. 
Jeszcze inne, jak przeszczepione narządy, „żyją” w innych organizmach, gdyż stanowiły źródło 
materiału organmistrzowskiego. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje z pewnością wszystkich 
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śląskich wątków w organowych dziejach diecezji tarnowskiej, gdyż wiele historii zatarł czas, a nie 
ma między nami świadków tych wydarzeń, o których i  tak ze względu na ich konspiracyjną 
atmosferę nie opowiadano zbyt chętnie. Mam nadzieję, że znawcy i badacze śląskich organów 
pomogą odkryć jeszcze wiele szczegółów tam, gdzie dzisiaj znane źródła nie są wystarczające.
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SUMMARY 
In the article, there is presented history of organs moved after World War II from Silesia, 

mainly from former German territories (especially Lower Silesia) to Tarnów diocese. The old-
est of these organs is now in Ochotnica Dolna and was built in 1746 by Johann Georg Neßling 
for a church in Grodziszcze (Gräditz). Two times it was rebuilt or repaired by Schlag & Söhne 
company. Currently it has 16 stops, two manuals and pedal, mechanical key and stop action and 
sliderchests. In Ochotnica Dolna it was installed in 1955−1956 by Józef Stach from Tęgobrze. 
Four translocated organs comes from Schlag & Söhne workshop from Schweidnitz (Świdnica). 
All of them have two manuals and pedal and pneumatical key and stop action. The oldest Schlag 
& Söhne organ in Tarnów diocese is situated in Nowa Jastrząbka. This instrument was built in 
1903 for Lutheran church in Strzeszowice (Tzschacksdorf) and in 1955 moved without pipes to 
Nowa Jastrząbka. Assembled there by Stanisław Czachor and Wojciech Grzanka from Tuchów 
with new pipes. It has 5 stops and is currently out of order.  Another Schlag & Söhne organ (opus 
717), 16-stop, built in 1905 originally was in Gniechowice (Gnichwitz). In 1947 it was taken 
to Chełm near Bochnia by Wacław Biernacki from Kraków and installed in case of previous 
organ by Rieger from 1880 (6 stops) with usage of some Rieger pipes. Two last Schlag & Söhne 
come from last period of this company activity. In Muszyna, organ from ca 1913 (opus 981) 
built for Lutheran church in Stanowice (Stanowitz) near Świdnica was placed in 1948 also by 
Wacław Biernacki’s company with addition of some stops from previous organ and new stops 
as well. Currently this organ have 14 stops. The lattest Schlag & Söhne organ in Tarnów diocese 
is in Maszkienice near Brzesko (opus 1042). Its place of origin is unknown. All we know it was 
installed there in 1953 by Biernacki’s company. Two curiosities of this instrument are: firstly, 
the pipes of pneumatical action are made from wood, not from lead, as usually; it is probably 
caused by several conditions during World War I, when the organ was built. Secondly, this organ 
has other significant German organ company name plate – W. Sauer. Undoubtly, it was placed 
there during the translocation to make place of origin more difficult to spot. Two another or-
gans is built by Gebrüder Walter workshop from Guhrau (Góra). Unlike Schlag & Söhne organs, 
they have one manual and pedal, mechanical key and stop action. First, opus 60 from 1867, 
is situated in Zalipie; it was moved here from Tymowa (Thiemendorf) near Wołów in 1953, 
but its assembly was completed just in 1960 by Władysław Ziemiański from Szczyrzyc. It has  
9 stops and sliderchests. Unfortunately, it is out of order since many years. Second Walter organ 
is in Rzędzianowice near Mielec. It was built in 1892 with opus number 201. Its original loca-
tion is unclear; perhaps it was Krzepielów (Tschepplau) near Głogów. The organ was bought 
by Rzędzianowice parish from Wrocław diocese and installed in 1956 by Kołpanowicz broth-
ers from Kraków. Originally it had 7 stops on mechanical conical winchests. The Kołpanowicz 
added 2 stops on pneumatical windchests and two are built by unknown organbuilders. Four 
other organs translocated from Silesia are built by unknown organbuilders and we do not know 
their places of origin. The biggest of them remains since 1949 in Szczepanów. According to some 
relations, it was built by organ company from Dresden to unknown Lutheran church in current 
western Poland. Originally the parish wanted to buy organ from Boża Góra (Gottesberg, now 
Boguszów-Gorce), but not succeeded with it.  In Szczepanów another organ was assembled by 
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Biernacki’s company then. It has 30 stops, two manuals and pedal, pneumatic key and stop action 
and Taschenlade windchests. Sobolów parish wanted to buy an organ from Bystrzyca Kłodzka, 
but it was unexpectly taken to Warsaw. They parish bought another organ then, but we do not 
know where. Probably in 1950 Bartłomiej Ziemiański installed it in Sobolów. Recently the year 
of manufacture 1848 was found written in organ case. Organ has typical Silesian baroque organ 
case and might be build by Christian Schlag. In church of nearby Łapczyca is situated Salonorgel 
from middle 19th century. Year of translocation and place of origin remain unknown. Strongly 
altered, it has 10 stops, 2 manuals and pedal, mechanical key and stop action and sliderchests. 
Last instrument which I want to mention is situated in Łęki Górne. It is not an original work, 
but was assembled of parts of perhaps bigger instrument, moved from a Lower Silesia. It has 
12 stops, 1 manual and pedal, mechanical key and stop action and sliderchests. Two translo-
cated organs do not exist now. First, in Cikowice, was moved in 1945 or 1947 from unknown 
destroyed Lutheran church. It was build in 1822 or 1825 and had 16 stops. It was demolished in 
1979 to build a new instrument. Second, in Straszęcin, was bought in Wrocław and assembled 
by organ company from this city. It had 13 stops, 2 manuals and pedal, pneumatical key and 
stop action. Due to very bad condition it was dismantled in 1994. Not only complete organ were 
moved from Silesia: also many Silesian organ parts are present in organs in Tarnów diocese. For 
example, in Bobowa were Amabilis register pipes with German stamps, in Łukowa – console 
of Silesian organ company Klimosz & Dyrszlag from Katowice cathedral, in Swoszowa – Schlag 
& Söhne console from ca 1900 and in Korzenna – bellow by this company from similar period. 
Two translocations did not succeeded: in Gawłów, the parish bought Rieger organ in Wrocław in 
1953, but it was never installed there. In Górki near Mielec, the attempt was made to buy a 7-stop 
organ from Wrocław diocese in 1956, but it appeared too small for this church.
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