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Niniejszy artykuł jest kolejnym elementem prowadzonych badań nad stanem śląskiego 
organmistrzostwa w II połowie XX w. Niepublikowane dotąd dokumenty pochodzą 
z prywatnego archiwum Rudolfa Kuźnika. Analizy i statystyki mogą stanowić zalążek 

dla prowadzenia dalszych badań, weryfikacji stanu rzeczy w oparciu o autopsję. Są także próbą 
zobrazowania w sensie ilościowym i materialnym intensyfikacji prac oraz potrzeb lokalnych 
społeczności religijnych, dotyczących troski o dobra parafialne. Aktywność organmistrzow-
ska powojennych mistrzów i czeladników bywa często niedoceniana i oceniana w niewłaści-
wy sposób. Obiektywny ogląd rzeczywistości ma wówczas sens, kiedy zostanie uwzględniony 
kontekst geopolityczny regionu, dostęp do surowców wysokiej próby czy zwykła zaradność 
i spryt ówczesnych ludzi. Te i inne aspekty działalności powodują, że czeladnicy stawali się 
wówczas wielkimi, nierzadko cichymi propagatorami tradycji swoich przodków. Kontynuacja 
sztuki organmistrzowskiej na ziemiach porażonych działaniami wojennymi należała do trud-
nych zadań. Niesprzyjające warunki dotyczyły dóbr kultury wykazujących wyraźne związki 
z religią. Trzydzieści lat po II wojnie światowej, już w nieco bardziej ustabilizowanych warun-
kach, swoją aktywność zawodową rozpoczął Rudolf Kuźnik. Jego rola w zakresie prac remon-
towych na terenie diecezji opolskiej stanowi bez wątpienia istotne znaczenie. To za jego sprawą 
wiele z instrumentów udało się przywrócić do stanu używalności, co zapewne jest wynikiem 
dobrej współpracy pomiędzy Komisją do spraw Muzyki Kościelnej i parafiami. Dziś szacun-
kowe dane mówią nawet o setkach prac wykonanych na rzecz niniejszego, lokalnego Kościoła.

Rudolf Kuźnik – działalność na terenie 
diecezji opolskiej
Rudolf Kuźnik – activity in the area 
of the Diocese of Opole

Michał Duźniak 
akademia muzyczna, katowice 

The documents from Rudolf Kuźnik's private archive have not been published so far and 
they provide an important part of source materials. He started his activity thirty years after 
World War II when it was relatively easier than right after the war. His role in the field of 
rennovation in the area of the Diocese of Opole was, without doubt, significant. It was him 
who brought many instruments to “life”, which was surely a result of good cooperation 
between the Commission of Church Music and the parishes. According to sources from the 
organ builder's archive, his activity in the area of Opole diocese started in 1977.
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Rudolf Kuźnik urodził się 27 lipca 1944 r. w Rybniku. Zdolności w zakresie sztuki 
organmistrzowskiej rozwijał pod okiem swojego wuja – Ludwika Kuźnika. Stosunkowo 
szybko otrzymał dyplom czeladniczy i rozpoczął intensywną działalność na terenie Gór-
nego Śląska i  Śląska Opolskiego. W 1981 r. otrzymał dyplom mistrzowski. Pełnił rów-
nież funkcję biegłego sądowego ds. organowych, co wiązało się z działalnością przemy-
słu wydobywczego na Górnym Śląsku i powstającymi szkodami górniczymi. Zachowana 
dokumentacja, relacje ustne, wzmożona aktywność polecająca jego usługi świadczą jed-
noznacznie o rzetelności prowadzonych prac, o solidnym wykształceniu rzemieślniczym 
i kompetencjach organmistrza, jak i o dogodnych i stosownych cennikach. Przedstawiony 
poniżej wykaz aktywności obejmuje przygotowywanie kosztorysów, tabele menzuracyjne, 
remonty instrumentów, dokumentację poremontową, jak również korespondencję z In-
stytutem Teologiczno-Pastoralnym, Filią KUL-u – Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

Za udokumentowany początek działalności na terenie diecezji opolskiej należy uznać 
rok 1977. Rudolf Kuźnik często prowadził wówczas prace remontowe z Józefem Latochą, 
który bez wątpienia ułatwił młodemu organmistrzowi wejście na rynek, zwłaszcza na 
terenie opolskim. Niniejsze zestawienie w większości przypadków zawiera odwołanie 
do oryginalnej pisowni.

Bielice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

W tutejszym kościele znajdują się organy firmy J.M.V. Haas z II połowy XIX w. (G. Poźniak 
2015: 229). Kosztorys (Arch1) dotyczy remontu 13-głosowych organów o trakturze me-
chanicznej. Prace miały objąć: czyszczenie, impregnację instrumentu, kontrolę szczelno-
ści wiatrownic, uzupełnienie brakujących piszczałek metalowych i drewnianych, regula-
cję klawiatur manuałowych, łącznika manuałów i pedału, wymianę pokrycia klawiatury 
manuału, wymianę klawiatury pedałowej, naprawę zbiornika powietrza, intonowanie 
i strojenie organów. Prace wyceniono na ok. 30 000 zł. Wykonawca zapisał odręczną ad-
notację o rezygnacji z pracy 7 lutego 1994 r. 

Chróścice, pw. św. Jadwigi

W parafii pw. św. Jadwigi w Chróścicach znajduje się instrument firmy Carla Bersch-
dorfa z Nysy wybudowany po 1937 r. (G. Poźniak 2014: 182). Kosztorys (Arch2) wstępny 
z 29 stycznia 1996 r., dotyczący remontu organów, obejmował następujące prace: czysz-
czenie, impregnację, częściową wymianę sprężyn i skór dociskowych, wymianę mem-
bran w aparatach pomocniczych, aparatach registrów, pedału i relaisach. Nowe elementy 
drewniane zastąpiły zniszczone i porażone przez drewnojady (piszczałki, ławeczki, górne 
kloce, listwy membranowe, drabina). Uzupełniono brakujące piszczałki głosu języko-
wego. W ramach renowacji kontuaru przeprowadzono: czyszczenie, regulację, wymianę 
skór w aparatach łącznikowych oraz wyregulowano mechanizmy podzespołów. Organy 
zintonowano i nastrojono. Kosztorys aneksowano ze względu na fakt, iż wyniknęła 
potrzeba realizacji prac dodatkowych: wymiany filcu i skóry w niektórych piszczałkach 
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krytych drewnianych i metalowych, wymiana lub naprawa wybranych elementów pisz-
czałek (np. siatki w rezonatorach Posaune 16`). Umowa o numerze 1/96 (Arch3) dotyczy-
ła prac przy organach w Chróścicach i została zawarta 27 marca 1996 r. z organmistrzem 
R. Kuźnikiem. Opierała się na kosztorysie wstępnym. Początek realizacji prac ustalono 
na dzień 20 maja 1996 r., natomiast zakończenie przewidywano na 14 września 1996 r. 
Zleceniobiorca miał pokrywać koszty utrzymania, zaś w rozliczeniu otrzymać piszczałki 
językowe. Całość prac miała kosztować 20 000 zł. 

Prace wykonano planowo, gdyż 3 października 1996 r. nastąpił odbiór organów po ge-
neralnym remoncie. Komisja w składzie Józef Chudalla i Remigiusz Pośpiech pozytywnie 
przyjęła prace wykonane zgodnie z umową z 27 marca 1996 r. Opiniodawcy informu-
ją, że szczegółowy wykaz prac znalazł się w kosztorysie wstępnym z 29 stycznia 1996 r. 
i w aneksie do kosztorysu (Arch4). Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane 
prace oraz zobowiązał się do jednokrotnej korekty stroju w ciągu jednego roku. 

W umowie znajduje się informacja, iż na podstawie decyzji nr 563/80, wydanej 
26 maja 1980 r. przez Urząd Miejski w Rybniku w Wydziale Handlu i Usług, Rudolf 
Kuźnik prowadzi działalność organmistrzowską.

Chróścina k. Grodkowa, pw. św. Michała Archanioła

Dokumentacja zawiera: kwit za remont organów i dorobienie brakujących piszczałek 
za kwotę 18 700 zł (Arch5).

Dobra, pw. św. Jana Chrzciciela

Kosztorys z 16 lipca 1993 r. (Arch6) obejmuje opis stanu instrumentu i wykaz koniecz-
nych prac do wykonania. Organy były unieruchomione od 1977 r., zaś kanały powietrzne 
zostały zdemontowane. Głównie zastano brak mechanizmów lub rozregulowane, zacho-
wane mechanizmy. Brakowało klawiatury nożnej, zbiornika powietrza i aparatu regulują-
cego dopływ powietrza. W zakres prac miały wejść: demontaż i czyszczenie instrumentu. 
Wiatrownice należało uszczelnić od spodu i wykonać wszelkie niezbędne prace związane 
z montażem nowych, brakujących elementów drewnianych. W planie prac ujęto montaż 
nowego miecha i aparatu regulującego dopływ powietrza. Podczas wizji lokalnej ustalo-
no, że istnieją braki w zespole brzmieniowym w postaci zdekompletowanych piszczałek. 
Plan prac renowacji kontuaru był następujący: demontaż klawiatury manuału, uzupeł-
nienie pokrycia klawiatury, usunięcie luzów w klawiszach, odnowienie stołu gry, wyko-
nanie nowej klawiatury pedałowej, regulacja i  montaż klawiatury. Instrument należało 
poddać konserwacji, zintonować i nastroić. Całość wykazanych prac wyceniono między 
100 000 000 zł do 120 000 000 zł. Na życzenie parafii planowano prace dodatkowe (wy-
magające aneksowania umowy): wymianę wentylatora, obudowy, wiatrownic, piszczałek 
drewnianych, pokrycia klawiatury I manuału. Wymagania wykonawcy dotyczyły zapew-
nienia pełnego utrzymania pracowników na czas trwania remontu. 50% ceny winno być 
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uregulowane na  następującym etapie prac: po rozbiórce, oczyszczeniu, uruchomieniu 
systemu powietrznego, sprawdzeniu stanu działania wiatrownic.

Gracze, pw. Trójcy Świętej

Organy zostały prawdopodobnie zbudowane przez Biernackiego w latach 50. XX w. 
(G. Poźniak 2015: 119). Plan prac został przedstawiony w kosztorysie z 27 maja 1981 r. 
(Arch7). Rutynowe działania miały dotyczyć: czyszczenia i impregnacji instrumentu, wy-
miany membran, regulacji tonów i registrów w kontuarze oraz w aparacie relais. Przed-
miotem pozostałych prac było malowanie frontu, wmontowanie nowego tremolo, montaż 
nowego wentylatora, przebudowa klawiatury w kontuarze, naprawa piszczałek i lutowa-
nie, regulacja połączenia, montaż podestu roboczego i drabiny, intonowanie i strojenie 
instrumentu. Niniejszy etap remontu wyceniono na 160 000 zł. Drugi etap miał objąć: 
wykonanie drewnianych piszczałek za umowną kwotę 90 000 zł. Dowodem na realizację 
części prac jest dokument z 17 października 1981 r. (Arch8), który zawiera wykaz prac re-
montowych pierwszego etapu (zgodny z planem remontu) i powtarza także zakres prac 
drugiego etapu remontu. Kwiecień 1982 r. był terminem wyznaczonym jako przewidywa-
ne zakończenie prac.

Jasienie, pw. Świętej Rodziny

Organy (G. Poźniak 2014: 91) Carla Spiegla z 1908 r. były niezdatne do użytku od 
dłuższego czasu, o czym informował ówczesny organista – Alfons Kulessa. Ze względu 
na ich stan zastępczo używano fisharmonii. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy 
R. Kuźnik stwierdził, iż organy są zaatakowane przez chrząszcze. W 1992 r. organmistrz 
zdemontował instrument i okazało się, że jego stan jest gorszy niż przypuszczano pierwot-
nie. Stan techniczny nie pozwalał na kwalifikację podlegającą remontowi. Rekonstrukcji 
drewnianych elementów (piszczałek, wiatrownic, górnej i dolnej płyty miecha) podjął się 
Jan Pilot. W dniach od 24 listopada do 18 grudnia 1993 r. montowano organy z nowy-
mi podzespołami pod okiem Rudolfa Kuźnika i jego uczennicy, Magdaleny Markiewki. 
Zleceniodawca zapewnił pracownikom mieszkanie na czas trwania remontu, zaś troskę 
o wyżywienie powierzono rodzinom Pasierbów i Woźników. Poświęcenie odrestaurowa-
nych organów miało miejsce 19 grudnia 1993 r., zakończone koncertem w wykonaniu 
Krzysztofa Mańczyka z Jejkowic. W programie znalazły się utwory Johanna Pachelbela, 
Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Felixa Mendelssohna-
-Bartholdy’ego oraz improwizacja (Arch9).

Jemielnica, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W kościele znajdują się wielokrotnie przebudowywane organy Johanna Gottfrieda 
Schefflera z 1777 r. (G. Poźniak 2015: 152). 20 października 1994 r. nadano pismo z ra-
mienia komisji w sprawie ogłoszenia przetargu na remont organów w kościele parafial-
nym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (Arch10). Rudolf Kuźnik przedstawił koszto-
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rys wstępny na remont organów mechanicznych (22 głosy) 9 stycznia 1995 r. (Arch11). 
Na podstawie wizji lokalnej organmistrz proponował następujące prace: wyczyszczenie 
i impregnację instrumentu, wymianę elementów uszkodzonych przez chrząszcze (li-
stew kierunkowych cięgieł, ławek, zawieszeń, cięgieł, drewnianych piszczałek), naprawę 
uszkodzonego rezerwuaru powietrza. W kosztorysie znajdujemy stosowne wyliczenia 
ilościowe, dotyczące wymienianych piszczałek drewnianych, a także wyliczenia dotyczące 
brakujących piszczałek metalowych. Dla klawiatury nożnej zaplanowano naklejenie oraz 
wyciszenie klawiatury. Organmistrz zastrzegł jednak, że stan piszczałek drewnianych jest 
orientacyjny ze względu na fakt pokrycia ich szpachlą i farbą.

Księże Pole, pw. św. Bartłomieja

Dokumentacja zawiera list do firmy Aug. Laukhuff z symbolami zamawianego mate-
riału i obliczonym zapotrzebowaniem (Arch12): 

 520502 – Balgleder (skóra miechowa – 1,8 m2

 520550 – Spaltleder (skóra cienka) – 10 m2

 520561 – Darmleder (skóra jelitowa) – 2 m2

Lubrza, pw. św. Jakuba Starszego

Obecne źródła dowodzą, że w tutejszym kościele znajduje się instrument o trakturze 
mechanicznej (G. Poźniak 2015: 207). Informację tę potwierdza organmistrz – Wiesław Jeleń. 
Umowa z 23 listopada 1990 r. (Arch13) między ks. proboszczem Joachimem Krollem 
a organmistrzem Rudolfem Kuźnikiem dotyczy wykonania piszczałek dla trzech głosów, 
czyszczenia pozostałych głosów i impregnacji. Strony ustaliły termin wykonania prac 
na 20 grudnia 1991 r. za kwotę 39 000 000 zł. Rachunek wystawiony 20 grudnia 1991 r. 
(Arch14) jest potwierdzeniem zawartej umowy za tę samą kwotę. Kolejny kosztorys 
(Arch15) zawiera już więcej szczegółów i dotyczy prawdopodobnie następnego etapu re-
montu, uwzględniającego: czyszczenie i konserwację płynem Antox, wykonanie wiatrow-
nic stożkowych, montaż wiatrownic wraz z  podłączeniami, regulację klawiatur manu-
ałowych i pedału, wykonanie aparatu registrowego do kontuaru, intonowanie i strojenie. 
Koszt prac miał wynieść 150 000 000 zł. Cena nie objęła rozbudowy o trzy głosy. Organ-
mistrz poinformował, że w razie wykonania i dostarczenia trzech głosów w trakcie trwa-
nia remontu intonowanie, strojenie i montaż mieszczą się w granicach kosztorysu. Drew-
niane piszczałki: Portunal 8’ (I oktawa – 12 sztuk), Flet kryty 8’ (I oktawa – 12 sztuk), 
Subbas 16’ (cały) miały być wykonane w przypadku dobrego stanu zachowania miesz-
ków. W kosztorysie na wykonanie drewnianych piszczałek (Arch16) znajdujemy jedynie 
potwierdzenie wcześniejszych założeń inwestycyjnych. Wiesław Jeleń potwierdza, że in-
strument został rozbudowany o trzy głosy, jednak elementy dokumentacji wskazujące na 
trakturę pneumatyczną należy uznać za omyłkowe. Prawdopodobne błędy mogły wyniknąć 
w trakcie sporządzania dokumentacji.
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Niemodlin, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Tutejsze 22-głosowe organy zostały zbudowane prawdopodobnie przez Haasa w II po-
łowie XIX w. (G. Poźniak 2015: 121). Z informacji zawartych w dokumencie wynika, 
że prace miały obejmować m.in.: gruntowną impregnację instrumentu, wymianę pora-
żonych przez drewnojady elementów drewnianych, wymianę zużytego oskórowania na 
nowe, wykonanie nowego zbiornika powietrza (Arch18).

Opole-Gosławice, 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W kościele znajdują się organy firmy braci Rieger z Karniowa z 1933 r. (G. Poźniak 
2014: 145). Kosztorys (Arch19) ujmuje wykaz realizowanych prac: czyszczenie i impre-
gnację instrumentu, kompleksową wymianę membran w aparacie relais, wymianę mem-
bran klockowych, skóry-ortalionu z klocków i zaworków, wymianę filców, skór na zawor-
kach, wymianę membran registrowych, intonowanie i strojenie instrumentu. Z relacji 
pisemnej wynika, że membrany dla połączeń i dla pedału zostały wymienione. Uzupeł-
nienia wymagały także zdekompletowane włączniki, zaś mechanizm crescendo i pedał 
echa wymagały naprawy. Całość prac wyceniono na 121 264 500 zł.

Owsiszcze, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W kościele znajdują się organy firmy Berschdorf z Nysy zbudowane po 1924 r. (G. Poźniak 
2015: 246). 15 stycznia 1994 r. sporządzono kosztorys wstępny (Arch20 i Arch24), doty-
czący remontu 10-głosowych organów z wiatrownicami boczno-zaworowymi (Arch21). 
Remont zakładał: czyszczenie instrumentu i piszczałek, impregnację, wymianę zużytych 
filców, skór, filcowanie i papierowanie wiatrownic, malowanie piszczałek metalowych, na-
prawę rezerwuaru powietrza, intonowanie i strojenie instrumentu. Z uwagi na stosunko-
wo wysoki koszt remontu wiatrownic organmistrz zaproponował zakup nowych z możli-
wością rozbudowy instrumentu. Kontuar miał zostać odnowiony i wyregulowany. Całość 
wyceniono na 110 462 800 zł. 

20 stycznia 1994 r. przedstawiciele komisji wystosowali pismo do organmistrza Rudolfa 
Kuźnika, w którym informują, iż nie można podjąć współpracy ze względu na wysokość 
przedstawionych sum w kosztorysie na remont organów w Owsiszczach. W opinii komi-
sji kosztorys był niezrozumiały w wielu punktach, dlatego zdecydowano się, by ogłosić 
przetarg na niniejszy remont. Wystosowano także nakaz wstrzymania prac i zobowiązano 
organmistrza do zwrócenia piszczałek zabranych już do warsztatu. Znamienny jest fakt, 
iż komisja prosi o wstrzymanie prac przygotowawczych do innych remontów na terenie 
Opolszczyzny. Na maszynopisie widnieją uwagi Kuźnika, który zwrócił parafii piszczałki 
w zastanym stanie, jak również komentarze, świadczące o niezadowoleniu z decyzji ko-
misji. Należy przyznać, iż Kuźnik swoje oferty przedstawiał w rozsądnych cenach, stąd też 
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w jego dokumentacji znajdujemy odręczny komentarz: „ilu proboszczów zostało przeze 
mnie naciągniętych i niezadowolonych”. 2 lutego 1994 r. Kuźnik zwrócił się do Instytutu 
w Opolu z zaproszeniem komisji do udziału w ocenie stanu instrumentu po demontażu, 
celem wspólnego skorygowania kosztów prac (Arch22 i Arch23). Ostatecznie stare wia-
trownice stożkowe z uwagi na fakt znacznej destrukcji, wynikającej z obecności drewno-
jadów, zostały usunięte i zamontowano nowe. Dokonano niezbędnych korekt (lutowanie 
uszek i uchwytów), naprawiono miech, pomalowano piszczałki frontowe i nastrojono in-
strument. Poddano pod remont kontuar, który obejmował: wymianę membran, wymianę 
klawiatury pedałowej na nową, usunięcie luzów w klawiaturach manuałowych. Wstawio-
no także głos Mixtura 1’.

Polska Nowa Wieś, 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W tutejszym kościele znajdują się organy świdnickiej firmy Schlag und Söhne (G. Po-
źniak, 2014: 174). Dokumentacja dostarcza wiedzy bardzo ogólnej. R. Kuźnik w 1980 r. 
przeprowadził remont (Arch25), który polegał przede wszystkim na wyczyszczeniu i kon-
serwacji. Wymieniono przewody pomiędzy kontuarem a wiatrownicami oraz membrany, 
przesunięto kontuar, wykonano nowy front, uzupełniono brakujące piszczałki cynko-
we. Pokwitowania także dostarczają podstawowych informacji. Pierwsze z nich dotyczy 
50  000  zł na rzecz remontu organów i jest podpisane przez: ks. Jana Lubeckiego, Ru-
dolfa Kuźnika i  Józefa Latochę (Arch26). Drugie z nich dotyczy 80 000 zł odebranych 
od ks. Jana Lubeckiego na rzecz remontu organów (Arch27). Poświęcenia organów doko-
nał ks. bp Antoni Adamiuk z Opola. 

Przełęk, pw. św. Mikołaja

W Przełęku znajdują się organy 8-głosowe (G. Poźniak 2015: 129). Organmistrz 
na  podstawie ekspertyzy uznał, że instrument wymagał gruntownego remontu i nale-
żało wykonać nowe elementy: zbiornik powietrza, aparat regulujący dopływ powietrza 
z wentylatora do zbiornika powietrza, kanały, wentylator, obudowy podstawy wentylato-
ra, listwy membranowe do wiatrownic I manuału i pedału, aparaty relais dla I manuału, 
membrany registrowe i głosowe, tremolo. Wymieniono także filce i oskórowanie oraz 
wyregulowano i odnowiono kontuar (Arch28). 

Przylesie Brzeskie, pw. św. Stanisława Biskupa i św. Mikołaja

W kościele znajdują się 13-głosowe organy firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy 
z 1901 r. (G. Poźniak 2015: 76). W 1997 r. Kuźnik przedstawił propozycje prac dla orga-
nów o wiatrownicach stożkowych i miechu jednofałdowym. Zaplanowano: czyszczenie 
i impregnację, kompleksową wymianę membran w aparatach relais, aparatach registrowych 
i listwach membranowych, wymianę wszystkich piszczałek metalowych wraz z ławeczkami, 
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nowe piszczałki głosu Subbas 16’ i wybranych piszczałek w niektórych głosach, nową wia-
trownicę stożkową, nowy aparat registrowy dla pedału wraz z listwami membranowymi, 
naprawę zbiornika powietrza, podłączenie nowego wentylatora, intonowanie i strojenie 
instrumentu. Dla kontuaru zaplanowano: obłożenie klawiatur manuału I i II wraz z ko-
rektą prowadnic, nowe rejestry wraz z regulacją, remont klawiatury nożnej, nowe rurki 
w aparatach łącznikowych I-P i II-P. Cena umowna za remont miała wynieść 20 000 zł. 
Organmistrz udzielił trzyletniej gwarancji na stan techniczny oraz zobowiązał się do jed-
nej korekty stroju w ciągu jednego roku (Arch29 i Arch30).

Racibórz, pw. św. Jakuba

W kościele znajdują się organy firmy Schlag und Söhne op. 746 z 1906 r. (G. Poźniak 
2015: 221). Kosztorys z 13 lutego 1993 r. dotyczy czyszczenia instrumentu, impregna-
cji środkiem Antox, rozbiórki listew membranowych, aparatów relais, przyklejenia no-
wych membran, uzupełnienia 36 brakujących piszczałek, naprawy metalowych piszczałek 
(prostowanie, lutowanie uszek, stroików i zawieszeń), wymiany ławeczek, nóżek, stempli 
(porażonych przez owady), wymiany piszczałek oktawy wielkiej głosu Gedeckt 8’ z II ma-
nuału, wymiany membran, intonowania i strojenia. Remont kontuaru miał polegać na: 
filcowaniu i odnowieniu klawiatury pedału, usunięciu luzów w klawiaturach, uzupeł-
nieniu ubytków w zużytych klawiszach. Planowano także montaż nowego wentylatora 
ze względu na słabą wydajność wówczas funkcjonującego. Całość prac wyceniono na 
80 352 000 zł i 1500 DM (Arch31).

Racibórz-Studzienna, pw. Świętego Krzyża

W tutejszym kościele znajdują się organy J. Klossa z Karniowa z 1943 r. (G. Poźniak 
2015: 226). Kosztorys z 13 lutego 1993 r. został sporządzony na remont organów o trak-
turze pneumatycznej z wiatrownicami dolnozaworowymi (Arch32). Plan prac obejmo-
wał: czyszczenie instrumentu wraz z impregnacją środkiem owadobójczym, wymianę 
membran mieszkowych i membran w wiatrownicach, czyszczenie wiatrownic, wymianę 
uszkodzonych sprężyn, wymianę skóry w rurkach, uszczelnienie przewodów powietrz-
nych, naprawę zbiornika powietrza, uszczelnienie kanałów i aparatów regulujących 
dopływ powietrza, intonowanie i  strojenie organów, malowanie piszczałek frontowych 
oraz regulację i usunięcie luzów w kontuarze. Wykonawca zastrzegł, że w kosztorysie nie 
ujęto kosztów, mogących wystąpić podczas prac. Ks. proboszcz zobowiązał się do sprowa-
dzenia materiału we własnym zakresie. Wycena: 109 744 000 zł.

Racibórz, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W kościele farnym znajdują się organy firmy Biernacki z lat 70. XX w. (G. Poźniak 
2015: 220). Kosztorys z 19 października 1992 r. dotyczył remontu, którego przedmio-
tem prac miały być: impregnacja środkiem owadobójczym Antox, rozbiórka listew mem-
branowych, aparatów relais, wymiana membran, regulacja trakcji elektromagnetycznej, 
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wymiana diod, elektromagnesów w wiatrownicach, przekaźników w kontuarze, uzupeł-
nienie brakujących piszczałek, intonowanie i strojenie piszczałek. Koszt całkowity wraz 
z dojazdami i materiałem miał wynieść 312 053 000 zł (Arch35). 

W kosztorysie z 13 lutego 1993 r. powtórzono częściowo wyliczenie związane z ko-
niecznymi pracami do przeprowadzenia (Arch33). Ponowna ekspertyza może nasuwać 
wnioski, iż poprzednia budziła wątpliwości. Prace miały dotyczyć: czyszczenia i impre-
gnacji środkiem Antox, wymiany membran i listew membranowych, regulacji trakcji 
elektromagnetycznej, wymiany diod, elektromagnesów w wiatrownicach, przekaźników 
w kontuarze, uzupełnienia brakujących piszczałek, intonowania i strojenia. 2963 mem-
brany zakwalifikowano do wymiany. Koszt miał wynieść 205 402 520  zł. Kolejne pismo 
dotyczy weryfikacji proponowanego remontu z decyzją odmowną. 28 czerwca 1993 r. 
Instytut Teologiczno-Pastoralny w Opolu zawiadamia Rudolfa Kuźnika o rozstrzygnię-
ciu przetargu w sprawie remontu organów w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Raciborzu na jego niekorzyść: „Niestety, Pana propozycja nie znalazła uznania 
w oczach Komisji i ks. Proboszcza”. Dokument został podpisany przez Józefa Chudallę 
(Arch34). Być może w ocenie komisji dokument nie był zbyt czytelny lub wycena wyda-
wała się zbyt wysoka.

Rozmierz, pw. św. Michała Archanioła 

W kościele parafialnym znajdują się organy firmy Schlag und Söhne op. 631 z 1903 r. 
(G. Poźniak 2015: 155). Kosztorys przedstawiony 2 maja 1994 r. obejmował: czyszczenie, 
demontaż ławeczek, zawieszeń, górnych kloców wiatrownic, papierowanie wiatrownic, 
konserwację środkiem Xylamon, naprawę piszczałek metalowych, wymianę membran 
w wiatrownicy na nowe, intonowanie i strojenie, naprawę kontuaru (nowe napisy na kla-
pach registrowych, odnowienie klawiatury i kontuaru, wymianę membran w aparatach 
połączenia, nowe półtony w klawiaturze pedałowej, naprawę klawiatury I manuału, usu-
nięcie luzów). Autor pisma dołączył adnotację o dotychczasowym błędnym podłączeniu 
wentylatora – bezpośrednio do wiatrownic, a te z kolei zasilały zbiornik powietrza. Koszt 
wyniósł 58 465 000 zł (Arch36). 

Staniszcze Wielkie, pw. św. Karola Boromeusza

W tutejszym kościele znajduje się instrument firmy Berschdorf z 1922 r. (G. Poźniak 
2014: 222). W kosztorysie zawarto jedynie koszty orientacyjne. Prace miały obejmować: 
montaż nowej szafy, kompleksową wymianę membran, uzupełnienie brakujących pisz-
czałek, intonowanie, strojenie, montaż nowego wentylatora, uzupełnienie brakujących 
części, pokrycie klawiatury I manuału. Koszt całkowity: 695 000 000 zł oraz 6400 DM.

W dokumentacji zawarto także dyspozycję instrumentu oraz inwentaryzację (Arch37).
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Stary Grodków, pw. Trójcy Świętej

W kościele znajdują się organy firmy Berschdorf z 1910 r. (G. Poźniak 2015: 77). Wykaz 
prac zawiera: czyszczenie i impregnację instrumentu, klejenie wiatrownic, klejenie piszczałek 
drewnianych, wykonanie nowych piszczałek drewnianych, utoczenie nowych nóżek i szpun-
tów dla drewnianych piszczałek, częściową wymianę drewnianych piszczałek, lutowanie pisz-
czałek – stroików i uchwytów, wymianę membran w aparatach relais (I manuał, II manuał, 
pedał), częściową wymianę membran w listwach manuałowych i pedałowych, wymianę skór 
i uszczelnień w aparacie regulującym dopływ powietrza, założenie rolki i uruchomienie regu-
lacji dopływu powietrza do zbiornika, malowanie frontu, założenie nowego tremolo, obłoże-
nie klawiatur I i II manuału, usunięcie luzów w klawiszach I i II manuału, uzupełnienie listew 
w klawiaturze pedałowej, intonowanie i  strojenie. Organmistrz udzielił na powyższe prace 
gwarancji na okres jednego roku z pominięciem strojenia (Arch38). 

Stradunia, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W tutejszym kościele znajdują się organy 11-głosowe nieznanego budowniczego 
(G. Poźniak 2014: 103). 23 lipca 1992 r. przedstawiciele rady parafialnej na czele z ks. pro-
boszczem spotkali się w Suchej wraz z organmistrzem celem dokonania oględzin instru-
mentu i ustalenia strategii prac. Kuźnik podjął się remontu organów, wnioskując o zmianę 
dotychczasowych wiatrownic z systemu ssącego na tłoczący. 3 sierpnia 1992 r. (Arch39) 
rada wyraziła zgodę na remont wyceniony na 150 000 000 zł. Modernizacja miała pole-
gać na: demontażu instrumentu, wykonaniu i montażu nowych wiatrownic, podłączeniu 
zbiornika powietrza, impregnacji środkiem Antox, wykonaniu piszczałek drewnianych 
porażonych przez drewnojady (praca miejscowych stolarzy – ochotników, lecz w później-
szej wersji kosztorysu miały być wykonane przez zleceniobiorcę), strojenie i intonowanie 
instrumentu. 3 września 1992 r. rada parafialna z nieustalonych przyczyn zerwała umowę, 
co skutkowało wnioskiem organmistrza o zwrot poniesionych kosztów z tytułu rozpoczę-
tych prac. Sprawozdanie zawiera załączniki: kosztorys poniesionych kosztów związanych 
z pracami przygotowawczymi do zrealizowania umowy, protokół zdawczo-odbiorczy 
piszczałek metalowych i registrów organowych. Dokument został podpisany przez bie-
głego sądowego ds. organowych – Rudolfa Kuźnika oraz przez rządcę parafii. W koszto-
rysie z 14 września 1992 r. zawarto informacje o wydatkach poniesionych z tytułu prac 
przygotowawczych modernizacji organów w  Straduni (Arch40 i  Arch41). Organmistrz 
referował koszty z tytułu dojazdu, jak również wynikające z zamówień u kooperantów, 
wycofania zlecenia na podzespoły do wiatrownic, kontuaru oraz piszczałek. Do momentu 
wstrzymania prac Kuźnik wykonał m.in. pomiary piszczałek (menzur) celem ustalenia 
miar wiatrownic oraz szkice wymiarowe aparatów. Koszty niniejszych prac wyceniono na 
4 092 764 zł. W dokumencie zawarto adnotację o rozbiórce i montażu instrumentu, które 
zrealizowano jako prace społeczne, oraz formułę: „Powyższą kwotę otrzymałem” z podpi-
sem organmistrza R. Kuźnika. W dokumentacji organmistrza zachowała się faktura firmy 
Aug. Laukhuff z 14 kwietnia 1992 r. (Arch43). Zawiera ona zamówienie na następujące ar-
tykuły: wielofunkcyjny stół gry (21 784 DM), dębowa ławka (996 DM), aparat żaluzji (1499 
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DM), koszty transportu (451 DM). W związku z zaistniałą sytuacją Kuźnik wystosował 
pismo grzecznościowo-informacyjne do firmy Aug. Laukhuff o odstąpieniu od umowy ze 
strony zleceniodawcy – parafii. Autor wyraził nadzieję, iż odstąpienie od zakupu zamó-
wionych artykułów nie wpłynie na dotychczasowe, dobre stosunki pomiędzy Kuźnikiem 
a firmą (Arch42). Protokół zdawczo-odbiorczy z  14  września 1992 r. i ze stosownymi 
podpisami organmistrza i ks. proboszcza zawiera informację o przekazaniu przez zlece-
niobiorcę piszczałek zleceniodawcy w stanie „dobrym”. Były to: Pryncypał 8’, Gamba 8’, 
Portunal 8’, Octave 4’, Flet trawerso 4’, Salicet 8’, Gedeckt 8’. Niesprzyjające okoliczności 
wydarzeń w Straduni i możliwe nadwyrężenie renomy zakładu organmistrzowskiego Ru-
dolfa Kuźnika wymusiły złożenie pisma wyjaśniającego do Kurii w Opolu 8 lutego 1993 r. 
Kuźnik w 9 punktach wylicza zaistniałe okoliczności. Obie strony – ks. proboszcz i organ-
mistrz – zaakceptowały kosztorys na kwotę 150 000 000 zł. Z relacji wynika, że 9 sierpnia 
1992 r. Kuźnik przystąpił do remontu organów przy pełnej akceptacji proboszcza para-
fii. Rada parafialna miesiąc później – 3  września 1992  r. – zerwała umowę (dowodem 
jest pismo z  14  września 1992 r.), informując, że przed pracami winien być rozpisany 
przetarg, do którego powinno przystąpić więcej firm. W kolejnych punktach oświadcza, 
że wszystkie zdemontowane elementy instrumentu zostały zwrócone, zaś rachunek wy-
stawiono za koszty wynikające z poniesionych strat. Organmistrz w rozliczeniu zaniżył 
sumę kilometrów do 400, pomimo współpracy z kooperantami w Stanowicach, Krakowie 
i innymi wykonawcami w Raciborzu i Pszowie. Z pisma wynika, że parafia oczekiwała 
udokumentowanych dowodów przejazdów, co, jak stwierdza, zleceniobiorcy zdarzyło się 
pierwszy raz w jego 30-letnim stażu pracy. W razie konieczności istniała możliwość po-
twierdzenia takowych przejazdów u kooperantów. Prace zrealizowane do czasu zerwania 
umowy objęły wykonanie pomiarów i właściwych szkiców roboczych na zamówione wia-
trownice. Kuźnik wykonał „za darmo” i na „chwałę Bożą” demontaż i ponowny montaż 
instrumentu. W razie rozliczenia tych prac koszt wyniósłby 1  500 000  –  2  000 000 zł. 
Wstępne czyszczenie instrumentu zostało wykonane. Kuźnik oświadczył, iż pobrał kwotę  
4 092 764 zł jako koszty poniesionych strat – głównie transportu. Ks. proboszcz wykazał 
zgodność z proponowanym kosztem. Organmistrz prosił o bezstronną analizę przedsta-
wionych kosztów i zobowiązaniu każdej ze stron do rozliczenia. W punkcie nr 9 Kuźnik 
wyraził nadzieję, iż kilkadziesiąt naprawionych dotychczas instrumentów na terenie die-
cezji opolskiej i pozytywnie opiniowanych przez proboszczów nie będzie niszczyć dobre-
go imienia firmy i wypracowanej przez nią renomy. Pismo zostało rozesłane do opolskiej 
Kurii, proboszcza ze Straduni oraz do tamtejszej rady parafialnej (Arch44). Jako załącznik 
do niniejszego listu Kuźnik prezentował wyniki dokonanych pomiarów w zakresie men-
zuracji (Arch45). Organmistrz ostatecznie zakończył współpracę z tą parafią.

Szymiszów, pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

W kościele znajdują się organy firmy Paul Berschdorf z 1925 r. (G. Poźniak 2015: 159). 
Organmistrz przedłożył wykaz prac w ramach remontu generalnego, w których zawar-
to m.in.: czyszczenie i konserwację środkiem owadobójczym  Antox, wymianę ławe-
czek, zawieszeń i stempli, częściową wymianę piszczałek głosu Burdon 16’, całkowitą 
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wymianę membran w wiatrownicach, aparatach relais, registrach, aparatach pomocni-
czych, uszczelnienie filcem listew membranowych, wymianę uszkodzonych rurek oło-
wianych i dodatkowe podwieszenie, wymianę skóry w regulatorze powietrza od wentyla-
tora do zbiornika powietrza, wymianę połączenia z aparatu tremolo i regulację tremolo, 
malowanie frontu, intonowanie i strojenie instrumentu. W ramach remontu kontuaru 
przewidziano: usunięcie luzów w klawiaturze I i II manuału, zdjęcie farby olejnej z we-
wnętrznego wystroju kontuaru i polerowanie, regulację aparatów koplujących i crescen-
do, uzupełnienie uszkodzonych rurek (crescendo i echo). Zamontowano automatyczny 
wyłącznik registrów w momencie włączenia Crescendo, Piano, Forte, Tutti, ze względu 
na brak takiego rozwiązania ze strony producenta. W ramach prac odnowiono klawiaturę 
pedałową, założono nowe filce, uzupełniono ubytki w klawiszach, odnowiono żaluzję. 
Do wykazu załączono rachunek w wysokości 50 000 000 zł i 1200 DM (Arch46).

Ścinawa Mała, pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

W kościele parafialnym znajdują się organy firmy Carl Berschdorf z 1926 r. (G. Poźniak 
2015: 25). Zaplanowano typowe prace remontowe, takie jak: czyszczenie i impregnacja 
instrumentu, przegląd wiatrownic i częściowa wymiana skór w wiatrownicach, aparatach 
relais i aparatach pomocniczych, wymiana oskórowania w registrach, uzupełnienie bra-
kujących piszczałek (Trąba 8’ wraz z montażem siatek, Mikstura, Oktawa 4’, Ruhrflet 8’, 
Puzon 16’ wraz z montażem siatek), wymianę skór i filców w piszczałkach krytych, uru-
chomienie i regulacja tremola, intonowanie i strojenie. W kontuarze uzupełniono spręży-
ny registrów pedału, wymieniono skórę (w aparatach kopulacji, P, F i T, kombinacji), wy-
mieniono skórę membran w aparatach kontuarowych, uzupełniono luzy w klawiaturach 
manuałowych. Organmistrz na powyższe prace udzielił rocznej gwarancji z pominięciem 
strojenia (Arch47).

Śmicz, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

W kościele znajdują się 19-głosowe organy nieznanego budowniczego (G. Poźniak 
2015: 28). Rachunek dotyczy remontu 18-głosowych organów w Śmiczu (Arch48). Prace 
miały objąć: czyszczenie i impregnację instrumentu środkiem Xylamit, wymianę uszko-
dzonych i porażonych elementów drewnianych (ławeczki, stemple, nóżki, górne kloce 
wiatrownic, zawieszenia), wymianę porażonych piszczałek I manuału i częściowo z II ma-
nuału, intonowanie i strojenie instrumentu. Koszt prac: 745 000 zł. W dokumentacji znaj-
dują się również tabele menzuracji głosów (Arch49) i merytoryczne notatki (Arch50).

Świerkle, pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Obecnie w kościele znajduje się instrument 9-głosowy nieznanego autorstwa 
(G. Poźniak 2014: 184). Z dokumentacji Rudolfa Kuźnika wynika, iż 6-głosowy instru-
ment z 1845 r. był translokowany z Sosnowca i w 1960 r. został zmontowany w Świerklach. 
W 1965 r. dobudowano do pedału Burdon 16’. Po pożarze w 1970 r. organy zmoderni-
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zowano, zintonowano i  nastrojono (Arch51). Generalny remont rozpoczęto w 1997 r. 
Przeprowadzono następujące prace: czyszczenie i konserwacja, wymiana uszkodzonych 
metalowych piszczałek na nowe, wymiana piszczałek i elementów drewnianych porażo-
nych przez drewnojady, wykonanie nowej klawiatury pedałowej, regulacja klawiatury, 
montaż nowych cięgieł w kontuarze, montaż nowej konstrukcji nośnej wiatrownicy, za-
kup i montaż nowej dmuchawy, intonowanie i strojenie. Prace stolarskie wykonali bracia 
Komorowie.

7 lipca 1977 r. Rudolf Kuźnik sporządził kosztorys wstępny na przeprowadzenie re-
montu 7-głosowych organów parafii rzymskokatolickiej w Świerklach. Prace miały doty-
czyć: czyszczenia, konserwacji, rozbiórki górnych części wiatrownicy i wymiany porażo-
nych przez korniki na nowe elementy. Kolejny etap przewidywał: usunięcie nieszczelno-
ści w klapach głosowych, skórowanie, wymianę sprężyn, drutów gwintowanych, nakrę-
tek w  cięgłach i wymianę listew (abstraktów). Zaplanowano uzupełnienie brakujących 
elementów w piszczałkach i dopasowanie do ławeczek oraz nową wiatrownicę pedału. 
Następnie należało wyregulować klawiaturę manuału, usunąć nieszczelności w zbiorniku 
powietrza i na połączeniach oraz dokonać rutynowej intonacji i strojenia instrumentu. 
Koszt miał wynieść 24 215 zł (Arch52). Prawdopodobnie stan finansowy parafii nie po-
zwolił na prowadzenie prac i te zostały odłożone w czasie aż do 1997 r. Wówczas w wy-
niku ogłoszonego przetargu w ramach zamówienia publicznego gminy Dobrzeń Wielki 
wyłoniono wykonawcę prac – Zakład Organmistrzowski Rudolfa Kuźnika. Przytoczmy 
treść (Arch54):

Druk urzędu
Nr sprawy 121/97
Rok 1997
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie ogłoszonego przetargu na zamówienia publiczne po za-

poznaniu się z przedłożonymi ofertami wybrał najtańszą, przedstawioną przez Zakład Organmistrzowski 
Rudolf Kuźnik. Podstawowym kryterium takiej decyzji była zaproponowana wycena sugerowanych prac: 
24115 zł. Oferta o najwyższej cenie wyniosła 26289 zł. 

Faktura firmy Aug. Laukhuff z 25 listopada 1997 r. dotyczy porcelanowych tabliczek 
za kwotę 657,80 DM. W archiwum znajdują się rachunki bez szczegółowego uściślenia 
charakteru prac bądź zakupionego materiału (Arch55):

9/97 z 16 września 1997 r. za wykonanie remontu organów w wysokości 10 000 zł.
10/97 z 5 listopada 1997 r. za wykonanie remontu organów w wysokości 8000 zł.
11/97 z 18 grudnia 1997 r. za wykonanie remontu organów za kwotę 6115 zł.
12/97 z 19 grudnia 1997 r. za wykonanie remontu organów za kwotę 100 zł. 

Remont ukończono 13 grudnia 1997 r. Odbiór prac miał miejsce również w tym sa-
mym dniu. Protokół sporządzono 17 grudnia 1997 r. Stwierdzono, iż remont organów 
wykonano zgodnie z kosztorysem wstępnym z 7 lipca 1997 r. z korektą, konsultowaną 
z Radą Duszpasterską i ks. Stanisławem Bogaczewiczem – administratorem w Świerklach. 
Według kosztorysu przewidywano wymianę piszczałek metalowych, jednak po demonta-
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żu stwierdzono, że część pierwotnych będzie można wykorzystać. Poszerzono dyspozycję 
instrumentu o głos Salicet 8’. Dokonano uroczystego poświęcenia organów z koncertem 
w wykonaniu Alfreda Bączkiewicza – organisty katedry opolskiej. Rudolf Kuźnik udzielił 
trzyletniej gwarancji na wykonane prace i zobowiązał się do jednej korekty stroju w ciągu 
roku. Pod treścią protokołu odbioru organów widnieją pieczęcie i podpisy (Arch54):

Rudolf Kuźnik, ks. St. Bogaczewicz, Werner Kumor. 

Nota podsumowująca jest następującej treści: 
Międzydiecezjalna Komisja do spraw Muzyki Kościelnej przy SMK w Opolu dokonała odbioru wyremon-

towanych organów 13.12.1997 r. (pieczęć – Studium Muzyki Kościelnej 42-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a 
tel. 340-86, fax 379-61 

x. P. Tarlinski.

Tułowice, pw. św. Rocha

W kościele znajdują się organy firmy Paul Berschdorf z 1928 r. (G. Poźniak 2015: 126). 
W kosztorysie określono konieczne prace do wykonania przy instrumencie o trakturze 
pneumatycznej (Arch58). Zaplanowano: czyszczenie i strojenie instrumentu, naprawę 
kontuaru oraz  naprawę zbiornika powietrza w zamian za utrzymanie. Termin wyko-
nania prac określono na 20 sierpnia 1993 r. Organmistrz nadmienił, iż wszelkie prace 
dodatkowe nieobjęte kosztorysem, a wynikłe podczas remontu, wymuszają modyfikację 
kosztorysu i sformułowanie aneksu. Są to: wymiana membran tonowych, pokrycie kla-
wiatur I i II manuału, wymiana membran w aparatach połączeń w kontuarze. Rachu-
nek z 2 lutego 1993 r. dotyczy czyszczenia, konserwacji, wymiany listew membranowych 
i membran, intonowania i strojenia. Koszt: 30 000 000 zł (Arch59). W piśmie z 3 lipca 
1993 r. Józef Chudalla zwrócił się do organmistrza w sprawie pozytywnego rozpatrzenia 
jego kosztorysu. Zastrzegał jednocześnie, że może przystąpić do niniejszego remontu pod 
warunkiem sporządzenia pomiędzy stronami precyzyjnej umowy. Punkty umowy miały 
zawierać następujące informacje: między jakimi podmiotami zostanie zawarta umowa, 
dokładna dyspozycja instrumentu, cena remontu, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, 
odpłatność w wysokości 1% kosztów w razie niedotrzymania terminu należna probosz-
czowi za każdy tydzień zwłoki, doprecyzowanie formy płatności, udzielenie gwarancji 
na okres 3 lat na wykonane przez siebie prace, realizacja jednej i bezpłatnej korekty stroju 
w terminie ustalonym z proboszczem. Komisja zaproponowała, aby podczas demontażu 
był obecny Józef Siwy z Bytomia (Arch60).

Sporządzanie dokumentacji w ubiegłym wieku nie było zobligowane wyraźnymi nor-
mami, co skutkowało, iż organmistrz realizował dokumenty w oparciu o autopsję. Wzor-
ce w tym zakresie nawiązują do norm wypracowanych przez zakład organmistrzowski 
Klimosz i Dyrszlag i jego spadkobierców. Dlatego niesprawiedliwa wydaje się być niska 
ocena jego warsztatu choćby ze względu na ten aspekt. Należy dodać, że zbiorcza doku-
mentacja zawiera tabele menzuracji głosów z parafii w Nysie i w Suchej.
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Organmistrz przystępował zwykle do rutynowych czynności, czyli: wizji lokalnej, spo-
rządzenia kosztorysu, remontu, serwisowania instrumentu w ramach gwarancji. Używał 
surowców polskich i zagranicznych. Zaopatrywał się u rodzimych kooperantów: drew-
niane piszczałki budował Czesław Gruszczyk, a później stolarz Jan Szaboń z Rybnika, 
piszczałki metalowe były zamawiane w zakładzie Waldemara Lasoty z Krakowa, elementy 
drewniane były zamawiane także w warsztacie ślusarskim Pawła Stolorza z Mysłowic-
-Imielina. W ramach konserwacji stosował środki chemiczne: Xylamit, Antox, Xylamon, 
a w późniejszym czasie także Hylotox.
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SUMMARY 
This article is another part of studies on Silesian organ building in the second half of 

the 20th century. The documents from Rudolf Kuźnik's private archive have not been pub-
lished so far and they provide an important part of source materials. Analyses and statistics 
can support the research process, verification of the current situation based on autopsy. 
On the basis of collected documents we can say that Rudolf Kuźnik was very intense in 
his endeavours to protect tangible assets of the local Church. The organ building activity 
of post-war master craftsmen and journeymen was often underestimated. Sometimes their 
activity is evaluated unfairly and cursorily. Objective approach can be seen in taking into 
account the geopolitical environment of the region, access to high-quality raw materials 
or mere resourcefulness and wit of people in those days. These, as well as other aspects 
of activity turned journeymen into great, quite often silent promotors of their ancestors' 
traditions. Continuation of the art of organ building on land affected by war activities was 
a difficult task. Unfavourable conditions concerned the cultural property that was clearly 
related to religion. Rudolf Kuźnik started his activity thirty years after WWII when it was 
relatively easier than right after the war. His role in the field of rennovation in the area of 
the Diocese of Opole was, without doubt, significant. It was him who brought many instru-
ments to “life”, which was surely a result of good cooperation between the Commission of 
Church Music and the parishes. Today it is estimated that there work hundreds of works 
performed for this local Church. Rudolf Kuźnik was born on the 27th of July 1944 in Rybnik. 
He developed his talent for organ building under the supervision of his uncle – Ludwik 
Kuźnik. He gained his journeyman diploma pretty soon and he started his intense activity 
in Upper Silesia and Opole Silesia. In 1981 he gained his master craftsman qualification. 
Following the consequences of the mining industry in Upper Silesia and the mining dam-
ages that appeared, he became an organ expert witness for the court. The preserved docu-
ments, oral accounts, intensified activity recommending his services clearly prove that he 
was reliable, very well educated in craftsmanship and a skilful organ builder. The documents 
also show that he offered favourable and adequate prices. This article presents his activity 
as proven by cost estimates, mensuration tables, instrument renovation, post-renovation 
documents as well as correspondence with the Theological and Pastoral Institute, Branch 
of the Catholic University of Lublin – Church Music School in Opole. According to sources 
from the organ builder's archive, his activity in the area of Opole diocese started in 1977. 
At that time, Rudolf Kuźnik often carried out renovation works together with Józef Lato-
cha who, without doubt, helped the young organ builder enter the market, particularly in 
the area of Opole. The documents, according to place name in alphabetical order, include: 
Bielice – St. Mary Magdalene (preliminary cost estimate dated 18 Oct 1993), Chróścice – St. 
Hedwig (cost estimate dated 27 Jan 1996, contract dated 27 Mar 1996, amendment to the cost 
estimate dated 30 Sep 1996), Chróścina near Grodków – St. Michael the Archangel (in-
voice for organ renovation), Dobra – St. John the Baptist (preliminary cost estimate dated 
16 Jul 1993), Gracze – Holy Trinity (renovation works cost estimate dated 27 May 1981, list 
of stage I renovation works dated 17 Oct 1981, stop mensuration tables), Jasienie – Holy 
Family (a leaflet commemorating organ consecration: Pamiątka Poświęcenia Organów), 
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Jemielnica – Assumption of the Blessed Virgin Mary (letter from the Commission dated 
20 Oct 1994, preliminary organ renovation cost estimate dated 09 Jan 1995), Księże Pole 
– St. Bartholomew (letter to Aug. Laukhuff), Lubrza – St. John the Baptist (contract dated 
23 Nov 1990, invoice dated 20 Dec 1991, cost estimate dated 22 Aug 1992, wooden pipe cost 
estimate, stop mensuration tables), Niemodlin – Assumption of the Blessed Virgin Mary 
(list of works concerning renovation of a mechanical organ dated 10 Oct 1982), Polska 
Nowa Wieś – Visitation of the Blessed Virgin Mary (organ acceptance report dated 17 Oct 
1980, invoice dated 01 Apr 1980 and 01 May 1980), Opole-Gosławice – Assumption of the 
Blessed Virgin Mary (preliminary cost estimate dated 02 May 1994), Owsiszcze – Sacred 
Heart of Our Lord Jesus (cost estimate dated 02 Feb 1994, information about the instru-
ment and its disposition, a letter from the Institute dated 02 Feb 1994, stop mensuration 
tables), Przełęk – St. Nicholas (a list of renovation works dated 03 Jul 1984), Przylesie – 
St. Stanislaus, Bishop and Martyr (description of works, stop mensuration tables), Racibórz 
– St.  James (preliminary cost estimate dated 13  Feb 1993), Racibórz-Studzienna  – Holy 
Cross (preliminary cost estimate dated 13 Feb 1993), Racibórz – Assumption of the Blessed 
Virgin Mary (preliminary cost estimate dated 13 Feb 1993, decision of a commission from 
Opole concerning a tender procedure dated 28 Jun 1993, cost estimate dated 19 Oct 1992), 
Rozmierz – St. Michael the Archangel (organ renovation cost estimate dated 02 May 1994), 
Staniszcze Małe – St. Charles Borromeo (preliminary cost estimate dated 29 Apr 1994 con-
cerning renovation of a 23-stop organ), Stary Grodków – Holy Trinity (list of renovation 
works dated 21 Nov 1982), Stradunia – Sacred Heart of Our Lord Jesus (cost estimate dated 
14 Sep 1992, on-site inspection report 14 Sep 1992, report dated 14 Sep 1992, correspondence 
with Aug. Laukhuff dated 22 Aug 1992, letter to the Curia in Opole dated 08 Feb 1993, stop 
mensuration tables), Szymiszów – St. Apostles Simon and Judas Thaddaeus (list of general 
overhaul works), Ścinawa Mała – Nativity of the Holy Virgin Mary (list of renovation works), 
Śmicz - Saint Catherine of Alexandria (invoice No. 3/97 dated 21 Dec 1987, stop mensura-
tion tables), Świerkle – Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary (instrument descrip-
tion, preliminary organ renovation cost estimate dated 07 Jul 1977, note informing about 
tender result, invoice from Aug. Laukhuff, invoices for performed works, organ acceptance 
report in a filial church in Świerkle dated 17 Dec 1997, stop mensuration tables), Tułowice 
– St. Roch (preliminary cost estimate, invoice No. 1/93 dated 02 Feb 1993, letter from the 
Institute in Opole dated 03 Jul 1993), Turze – Sacred Heart of Our Lord Jesus (list of works 
dated 25 Oct /year unknown/). In those days preparation of documents was not obligatory 
under any clear standards, therefore the organ builder prepared them on the basis of his 
own observations. The templates that could be used refer to standards elaborated by Kli-
mosz i Dyrszlag organ builders from Rybnik and their heirs. That is another reason why it 
seems unfair to rank his craftsmanship low. The organ builder usually followed his routine: 
on-site inspection, preparation of cost estimate, renovation and warranty service of the in-
strument. He used Polish and foreign materials. His suppliers were local partners: wooden 
pipes were made by Czesław Gruszczyk and later by carpenter Jan Szaboń from Rybnik, 
metal pipes were ordered from Waldemar Lasota, Krakow. He used the following chemicals 
for maintenance: Xylamit, Antox, Xylamon and later also Hylotox.
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