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REGULAMIN BUDOWY, REMONTU
I SPROWADZANIA Z ZAGRANICY INSTRUMENTÓW

W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ Z 2007 ROKU

Sobór Watykański II nawiązał do tradycji muzycznej Kościoła i orzekł: „W Ko-
ściele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tra-
dycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych 
obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej” (KL 
120). Instrukcja Musicam Sacram precyzuje to jeszcze bardziej: „Instrumenty mu-
zyczne mogą być bardzo pożyteczne przy sprawowaniu świętych obrzędów, czy to do 
akompaniamentu, czy to do gry solowej” (MS 62). Instrukcja o koncertach w kościo-
łach z 1987 r. jeszcze raz potwierdza soborowe stwierdzenie, że właściwym instru-
mentem w świątyniach są organy: „Jest rzeczą najwyższej wagi, aby wszystkie kościo-
ły, a przede wszystkim bardziej znaczące, posiadały kompetentnych muzyków oraz 
wysokiej jakości instrumenty. Szczególną troską otaczać należy organy zabytkowe, 
które wciąż zachowują swą wielką wartość” (nr 7)1. I tak oto stwierdzenie Kościoła 
jest jednoznaczne. A jaka jest praktyka?

1. Historia troski o organy w archidiecezji krakowskiej 
Dbałość o zabytkowe organy jest także wyrazem naszego szacunku do historii 

oraz odpowiedzialności za nią. Do tego zadania przecież powołana ma być w każdej 
diecezji komisja ds. muzyki kościelnej. Nie może być tak, by stare, zabytkowe organy 
zastępowane były przez jakiś tymczasowy instrument i to jeszcze elektronowy. Trzeba 
o nie dbać. Te wiekowe nieraz zabytki trzeba remontować i przywracać im należyty 
blask2. Słusznym wydaje się zacytowanie w tym miejscu organisty tynieckiego, który 
zwrócił się do odpowiedzialnych za muzykę w poszczególnych diecezjach słowami: 
„Apeluję o otoczenie szczególnie serdeczną troską zabytkowych organów, świadków 
wielowiekowej tradycji rzemieślniczej i kultowej, pobożności narodu polskiego”3. 
I choć nie zapisano to w dokumentach synodu w Krakowie, ale w Lubaczowie, war-
to zaznaczyć, że „wszelkie prace przy organach, jak budowa, przebudowa, remont, 
konserwacja powinny być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Diecezjalną Komisją 

1 Zob. M. Machura, Organy w służbie liturgii, RBL 40 (1987), nr 1, s. 257–261; J. Gembalski, 
Muzyka organowa w liturgii. Czy współczesna liturgia jest nośnikiem kultury, w: B. Bartkowski, S. 
Dąbek, A. Zoła (red.), Współczesna polska religijna kultura muzyczna, Lublin 1992, s. 101–106.

2 Zob. J. Erdman, Możliwości wykorzystania organów w obecnej liturgii, AK 72 (1980), z. 427, s. 
224–228; J. Gołos, Zabytkowe organy w oczach historyka muzyki, AK 72 (1980), z. 427, s. 229–233.

3 Zob. M. Machura, Organy w służbie liturgii, s. 261.
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Muzyki i Śpiewu”4. Ten sam synod przypominał, że do obowiązków proboszcza na-
leży poddawanie organów parafialnych remontowi i konserwacji co kilka lat, a raz 
na dziesięć lat remontowi generalnemu, który powinien przeprowadzić fachowiec 
w tej dziedzinie. Tego rodzaju prace powinny zostać odnotowane w kronice parafial-
nej5. Niestety, nie zawsze jest łatwo utrzymać właściwy status dla organów piszczał-
kowych w liturgii. „Źle pojęta odnowa wyrządziła niemałe szkody nie tylko muzy-
ce rozbrzmiewającej w naszych świątyniach, ale także samym instrumentom. Rzecz 
charakterystyczna, że wielu gorliwych odnowicieli jeszcze dotąd przejawia więcej 
inicjatywy w burzeniu «starego», niż w budowaniu «nowego». Dlatego i organy, jako 
instrument należący do dawnej, «zacofanej» liturgii, znalazły się na cenzurowanym 
miejscu. Niemal z dnia na dzień z instrumentu uprzywilejowanego stały się w wielu 
przypadkach kłopotliwym i zbędnym balastem, który z powodzeniem może zastąpić 
lada gitara”6. 

W archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie znajdują 
się teczki każdej parafii w diecezji. W nich zachowane są protokoły dokonywanych 
remontów i budowy nowych instrumentów7. W latach 1969–1970 przeprowadzono 
archiwizację we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej odnośnie do instru-
mentarium. Całkowita dokumentacja znajduje się w Archiwum Kurii8. Od czasu po-
soborowej reformy ważna była dbałość o instrumenty w archidiecezji; temu zadaniu 
szczególnie poświęcali się: ks. mgr Józef Szczotkowski, ks. mgr Józef Hajduk, prof. Jan 
Jargoń, doc. Marian Machura, mgr Alojzy Poziorski9, mgr Stefan Profic10, mgr Mie-
czysław Tuleja, ks. mgr lic. Jacek Żurek11 oraz wielu innych, którzy wchodzili w skład 
Komisji Muzyki Kościelnej w archidiecezji. 6 listopada 1975 r. kard. Karol Wojtyła 
podpisał Statut Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej12, w którym II 
rozdział dotyczył podkomisji ds. instrumentów muzycznych. Tego samego dnia pod-
pisał także Ramową Instrukcję w sprawie budownictwa organowego w archidiecezji 

4 Zob. Uchwały Synodu Archidiecezji w Lubaczowie, Lubaczów 1991, statut 265, 2.
5 Tamże, statut 265, 3.
6 Zob. J. Gołos, Zabytkowe organy w oczach historyka muzyki, s. 230–231; I. Pawlak, Organy – 

instrument liturgiczny, LitS 2 (1996), nr 1–2, s. 79–80.
7 Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.
8 Zob. Organy – ankiety wizytacje 1969/70, cz. I, cz. II, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

Kancelaria Kurii.
9 Zob. K. Wojtyła, Dekret powołujący podkomisję ds. instrumentów muzycznych, 11 IX 1974 r., 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kancelaria Kurii, 1956–1988 Komisje ds. muzyki 
kościelnej. 

10 Zob. tenże, Dekret powołujący podkomisję ds. instrumentów muzycznych, 9 III 1974 r., Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kancelaria Kurii, 1956–1988 Komisje ds. muzyki kościelnej.

11 Zob. tenże, Dekret powołujący podkomisję ds. instrumentów muzycznych, Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, Kancelaria Kurii, 1956–1988 Komisje ds. muzyki kościelnej.

12 Zob. Statut Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, Kancelaria Kurii, 1956–1988 Komisje ds. muzyki kościelnej.
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krakowskiej13. W tym czasie wybudowano nowe organy w kościołach: św. Maksymi-
liana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach, tego samego patrona w Oświę-
cimiu, bazylice Mariackiej w Krakowie, kościele oo. Karmelitów w Krakowie, Woli 
Radziszowskiej i Maniowach. Dokonano renowacji blisko 20 instrumentów14. 

2. Regulamin budowy, remontu i sprowadzania z zagranicy instrumentów 
w archidiecezji krakowskiej z 2007 r.

Od samego początku posoborowej reformy w Polsce widoczna była troska nie tyl-
ko o organistów, ale także o instrumentarium w kościołach. Powstające w tym czasie 
w wielu diecezjach regulacje prawne dla organistów w jakimś stopniu odnosiły się 
także do organów. Nie są mi jednak znane regulacje wprost, a więc zatwierdzone re-
gulaminy budowy czy remontu organów w diecezjach w Polsce. W archidiecezji kra-
kowskiej temat ten dojrzewał także przez wiele lat i pracowało nad nim wiele osób15. 

Wiele lat trwało przygotowanie i konsultacja treści regulaminu budowy, remon-
tu oraz sprowadzania z zagranicy organów piszczałkowych w archidiecezji krakow-
skiej. Właściwie prawie dziesięć lat (1997–2007) trwała dyskusja na posiedzeniach 
Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie na ten temat. Osoby wielce 
zasłużone dla powstania tego regulaminu w archidiecezji krakowskiej to: prof. Józef 
Serafin, doc. Marian Machura, mgr Jacek Kulig16, mgr Arkadiusz Bialic, dr Marek 
Miśkowicz17, dr Mieczysław Tuleja, dr Witold Zalewski, dr Krzysztof Michałek, prof. 
Wiesław Delimat18, także Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej oraz organiści 
archidiecezji nadal dbający o jakość instrumentarium w naszej metropolii19. 

18 marca 2007 r. kard. Stanisław Dziwisz podpisał ów dokument, przypomina-
jąc, że jest to efekt pracy duszpasterzy i specjalistów w dziedzinie muzyki kościelnej 
w Krakowie. Pisał we wprowadzeniu do regulaminu: „Ciągle trzeba o niego (instru-
ment) dbać, gdy zachodzi potrzeba należy dokonywać koniecznych remontów oraz 
prac renowacyjnych. Tam, gdzie to zaś możliwe i wspólnota Kościoła parafialnego 
może pozwolić sobie na sfinansowanie nowego lub używanego instrumentu, co jest 

13 Zob. Ramowa instrukcja w sprawie budownictwa organowego w archidiecezji krakowskiej, 6 XI 
1975 r., Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kancelaria Kurii, 1956–1988 Komisje ds. muzyki 
kościelnej.

14 Zob. teczki parafialne archidiecezji krakowskiej, Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki 
Kościelnej w Krakowie.

15 Zob. R. Tyrała, Regulamin organistów w archidiecezji krakowskiej, „Pro Musica Sacra” 10 (2012), 
s. 9–20.

16 Zob. F. Macharski, Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej, 17 IV 
1998 r., Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.

17 Zob. tenże, Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej, 21 I 2005 r., 
Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.

18 Zob. S. Dziwisz, Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, 21 I 2010 r., 
Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.

19 Zob. tenże, Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, 25 I 2015 r., 
Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.
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także wyrazem troski o piękno i jakość kultu Bożego w naszych świątyniach, niech 
nie braknie nam odwagi oraz determinacji do realizacji tego zamierzenia. Proszę, 
przyjmijcie ten regulamin z wielką życzliwością i odpowiedzialnością zarazem. God-
ność spraw, w jakich uczestniczymy, a więc świętość, mobilizuje także nas do tego, by 
przygotowanie do nich było jak najbardziej doskonałe”20.

Regulamin podzielony jest na następujące działy: zasady ogólne, budowa nowych 
organów, przebudowa i remont istniejących organów, przeniesienie organów, odbiór 
techniczny organów oraz postanowienia końcowe. 

W zasadach ogólnych przypomniano naukę Kościoła dotyczącą organów, a tak-
że stwierdzono, iż organem reprezentującym biskupa krakowskiego w sprawach ob-
jętych niniejszym regulaminem jest Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej 
w Krakowie. Określono także jej skład21. Podano także, jakie są cele i zadania komisji: 
„opiniowanie projektów związanych z budową nowych instrumentów, szczegółowa 
kontrola ich realizacji wraz z końcową oceną, uwzględniającą zakres rzemieślniczy 
i artystyczny wykonanej pracy; nadzór nad przeprowadzaniem remontów i ważniej-
szych napraw w istniejących instrumentach; szczególna opieka i nadzorowanie prac 
związanych z remontem i konserwacją instrumentów zabytkowych; czuwanie nad 
stanem organów na terenie archidiecezji krakowskiej poprzez uzyskiwanie aktual-
nych informacji o stanie każdego instrumentu; prowadzenie szczegółowego wykazu 
instrumentów znajdujących się na terenie archidiecezji krakowskiej wraz z dokład-
nym opisem ich powstania, charakterze ewentualnych zmian oraz parametrów tech-
nicznych; współpraca i wymiana doświadczeń na temat bieżącej działalności z komi-
sjami w innych diecezjach w Polsce”22. 

Rozdział drugi regulaminu traktuje o budowie nowych organów. Wyraźnie wska-
zuje się, że zatwierdzeniu przez Komisję podlegają: „dyspozycja głosów z opisem 
liczby i nazw głosów, klawiatur i urządzeń pomocniczych (połączeń manuałów, 
kombinacji, ewentualnych szaf ekspresyjnych, efektów crescendo, tremolo itp.); pro-
jekt techniczny organów (rodzaj traktury gry oraz traktury rejestrowej, opis stołu 
gry i jego usytuowania względem szafy organowej, rozmieszczenie wiatrownic, typ 
materiałów użytych do budowy piszczałek, opis systemu zaopatrzenia w powietrze); 
projekt wystroju organów i szafy organowej”23. W tym temacie komisja ściśle współ-
pracuje z parafią (inwestorem) i zakładem organmistrzowskim. Możliwe jest doko-
nywanie zmian w projekcie i w trakcie jego realizacji przez komisję. Równocześnie 
komisja zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji, a po zakończeniu prac 
dokonuje odbioru technicznego instrumentu24.

20 Tenże, Słowo wstępne, w: Regulamin budowy organów, przeprowadzania remontów i renowacji 
oraz sprowadzania używanych organów w archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, s. 3–4. 

21 Zob. Regulamin budowy organów, przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania 
używanych organów w archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, I rozdz., p. 1–4. 

22 Tamże, I rozdz., p. 5.
23 Tamże, II rozdz., p. 1.
24 Tamże, II rozdz., p. 2–4.
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Rozdział trzeci określa warunki przebudowy i remontu istniejących w kościołach 
organów. Konieczne jest sporządzenie opisu aktualnego stanu instrumentu, który za-
wiera pełną dokumentację: dyspozycję, stan piszczałek, rodzaj wiatrownic i ich stan 
techniczny, opis stołu gry. Opis ten powinien zawierać także zdjęcia instrumentu 
oraz wszelkie dodatkowe uwagi. Każda praca przy instrumencie musi być uzgodnio-
na z Komisją, a jeśli są to zabytkowe organy, należy przedstawić wszelkie pozwolenia 
konserwatorskie. Po zakończonej pracy musi dokonać się techniczny odbiór instru-
mentu przez Komisję25. 

Czwarty rozdział mówi o zasadach związanych z przeniesieniem instrumentów 
z innych kościołów czy kaplic do świątyń w archidiecezji krakowskiej. Konieczna jest 
w tym temacie ścisła współpraca z Komisją, która wydaje decyzję na podstawie do-
starczonych dokumentów, a także na postawie przeprowadzonej wizji lokalnej (o ile 
to możliwe). Oczywiście w całości przedsięwzięcia towarzyszy na każdym etapie Ko-
misja bądź wyznaczony przez przewodniczącego fachowiec26. 

Bardzo istotnym dla każdego z przypadków, a więc budowy, remontu, renowacji 
czy przeniesienia instrumentu, jest piąty rozdział regulaminu. Traktuje on o odbiorze 
technicznym organów. Zakończenie prac jest zgłaszane do Komisji, która ustala ter-
min odbioru. W skład komisji wchodzą następujące osoby: członkowie Komisji, pro-
boszcz bądź rektor kościoła (kaplicy), miejscowy organista, ewentualnie zaproszeni 
przez przewodniczącego Komisji specjaliści27. Koniecznie przy odbiorze powinien 
być organmistrz, który wykonał pracę przy instrumencie. Bardzo ważne jest przy od-
biorze zwrócenie uwagi na następujące elementy instrumentu, które podlegają oce-
nie: prospekt, jego walory estetyczne i harmonizacja z wystrojem wnętrza świątyni, 
wiatrownice oraz mechanizm powietrzny, funkcjonowanie traktury, stół gry, jakość 
brzmieniowa głosów, ich menzuracja, intonacja, strój, itp., funkcjonowanie mecha-
nizmów dodatkowych28. Konieczne na zakończenie prac jest sporządzenie protokołu 
odbioru organów, który podpisują zwyczajowo wszyscy obecni. 

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie służy w każdym z tych 
działań jako głos doradczy, inwestorem jest wszak parafia. Występuje także w imie-
niu arcybiskupa krakowskiego. Regulamin po zatwierdzeniu, którego ważność jest 
aż do odwołania, został przesłany do wszystkich rządców kościołów w archidiece-
zji z nakazem realizacji. Nowe wydanie regulaminu ukazało się w ostatnich dniach 
sierpnia 2015 r. i zostało rozesłane do wszystkich ośrodków duszpasterskich archi-
diecezji krakowskiej29. Kard. Dziwisz w liście skierowanym z tej okazji do księży przy-
pominał: „Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie służy w każdym 

25 Zob. tamże, III rozdz., p. 1–3.
26 Zob. tamże, IV rozdz., p. 1–7.
27 Zob. tamże, V rozdz., p. 3.
28 Zob. tamże, V rozdz., p. 5.
29 Zob. Regulamin budowy organów, przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania 

używanych organów w Archidiecezji krakowskiej, Kraków 2015.
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przypadku jako głos doradczy dla księży, z mojej decyzji czyni to w moim imieniu. 
Dlatego członkowie komisji są do dyspozycji każdej wspólnoty parafialnej i kościo-
łów zakonnych także. Zachęcam więc Czcigodnych Księży do skorzystania z pomocy 
Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej naszej archidiecezji w tym względzie”30. 

3. Realizacja regulaminu
Założenie, iż wszelkie prace przy instrumentarium w kościołach archidiecezji, 

a więc zgłaszanie do Komisji Muzyki Kościelnej wszelkich spraw dotyczących budo-
wy czy renowacji lub sprowadzania z zagranicy, w zasadzie jest dobrze funkcjonujące. 

Są oczywiście wyjątki, które dotyczą parafii czy rektoratów (najczęściej są to ko-
ścioły klasztorne) gdzie rządcy podejmują te inicjatywy na własną rękę; niestety, nie-
jednokrotnie źle się to kończy, gdy nie zostaje dokonany odbiór końcowy, bo remon-
tu dokonał raczej pseudoorganmistrz, ale co gorsza, instrument jest unieruchomiony 
na lata. W Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie zasiadają obec-
nie dobrzy znawcy budowy i remontu organów, co jest dla nas bardzo ważne, bowiem 
jeśli rządca kościoła zwraca się z prośbą o pomoc, jest oczywiste, że jest ona fachowa 
i merytoryczna. 

Jest oczywiście pewne, że nie we wszystkich kościołach w archidiecezji krakow-
skiej mamy do czynienia z instrumentem piszczałkowym, ale z pewnością blisko 300 
kościołów może poszczycić się takim instrumentem. Wprowadzony w 2011 r. Regu-
lamin organistów archidiecezji krakowskiej31 w paragrafie dotyczącym wizytacji mu-
zycznej w parafii określa także konieczność sprawdzenia stanu technicznego instru-
mentu32. Zapis ten otwiera możliwości większej pomocy poszczególnym parafiom 
i ośrodkom duszpasterskim. Z tego już wielokrotnie skorzystaliśmy w sytuacjach 
nieco skomplikowanych. 

Na koniec chciałbym podkreślić, że w latach 1997–2015 wybudowano w archidie-
cezji krakowskiej 15 nowych instrumentów, 40 sprowadzono z zagranicy, dokonano 
remontu i renowacji przeszło 70 instrumentów. Obecnie prowadzimy budowę lub 
remonty w 17 świątyniach archidiecezji33, w tym nowe instrumenty w dwóch najważ-
niejszych sanktuariach: Miłosierdzia Bożego i Jana Pawła II. Możliwe to jest dzięki 
wsparciu biskupa diecezjalnego, ale nade wszystko dzięki ofiarnej pracy członków 
Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz zrozumienia ze strony rządców 
kościołów.

30 S. Dziwisz, List do księży archidiecezji krakowskiej z okazji ponownego wydania „Regulamin budowy 
organów, przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania używanych organów w archidiecezji 
krakowskiej”, 26 VIII 2015 r. 

31 Zob. Regulamin organistów archidiecezji krakowskiej, Kraków 2011; R. Tyrała, Regulamin 
organistów, s. 9–20.

32 Zob. Regulamin organistów archidiecezji krakowskiej, Kraków 2011, § 4, 2–3.
33 Dane na ten temat są przechowywane w teczkach parafii archidiecezji krakowskiej, Archiwum 

Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. 
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SUMMARY
THE 2007 CRACOW ARCHDIOCESE GUIDELINES 

FOR CONSTRUCTION, RENOVATION AND IMPORT OF PIPE ORGANS

Drawing on the musical tradition of the Church, the Vatican Council II stated 
that: “In the Latin Church the pipe organ is to be held in high esteem, for it is the 
traditional musical instrument which adds a wonderful splendor to the Church’s ce-
remonies and powerfully lifts up man’s mind to God and to higher things” (CSL 120). 
The instruction Musicam Sacram specified this even more explicitly: “Musical instru-
ments can be very useful in sacred celebrations, whether they accompany the singing 
or whether they are played as solo instruments” (MS 62). The instruction of 1987, 
regarding concerts in churches, reaffirmed the conciliar stipulation that the proper 
church instrument is a pipe organ: “It is of considerable importance that in all chur-
ches, and especially those of some importance, there should be trained musicians 
and instruments of good quality. Care should be given to the maintenance of organs 
and respect shown towards their historical character both in form and tone” (no. 7). 
Thereby the Church’s stance on the matter of sacred music is rigid. On 18 March 2007 
Cardinal Stanisław Dziwisz signed The Cracow Archdiocese Guidelines for Construc-
tion, Renovation and Import of Instruments of 2007. The document is divided into 
the following chapters: General rules, Construction of new organs, Reconstruction 
and renovation of existing organs, Transfer of organs, Post-renovation quality accep-
tance, Final stipulations. In the years 1997-2015, in the Cracow Archdiocese there 
were constructed 15 new pipe organs, 40 instruments were imported from abroad, 
70 were renovated and restored. Currently, we are carrying out the renovation and 
reconstruction of pipe organs in 17 churches of the Archdiocese34, including the two 
new instruments in two leading sanctuaries: of the Divine Mercy and of John Paul II. 
It is possible thanks to the dedicated work of the members of the Archdiocesan Com-
mission for Church Music and to the approbation of the Church Administrators.

Słowa klucze: Organy, soborowa odnowa muzyki kościelnej, regulamin budowy, 
remontu i sprowadzania z zagranicy organów z 2007 roku, archidiecezja krakowska.

Key words: Pipe organ, the Revival of sacred music after Vatican Council II, The 
2007 Cracow Archdiocese Guidelines for Construction, Renovation and Import of 
Pipe Organs.

34 The data on this subject are available in the parishes of the Cracow Archdiocese and in the Archives 
of the Archdiocesan Commission for Church Music in Cracow.




