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1. Opieka nad muzyką kościelną u początków diecezji legnickiej
25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus 

powołał do istnienia diecezję legnicką. W związku z tym faktem zaistniała koniecz-
ność stworzenia odpowiednich struktur związanych z pełnieniem pasterskiej misji 
Kościoła na terenie nowej diecezji. Ks. dr Tadeusz Rybak – pierwszy Biskup Legnicki 
przystąpił wkrótce do zorganizowania legnickiej Kurii Biskupiej z siedzibą w Legni-
cy1. Zgodnie z zaleceniami instrukcji Musicam Sacram (nr 68), wydanej przez Świętą 
Kongregację Obrzędów, biskup diecezjalny zobowiązany jest do powołania komórki 
istniejącej w ramach agend struktur diecezjalnych, której zadaniem będzie czuwanie 
nad rozwojem muzyki kościelnej na terenie diecezji. Pierwszym krokiem w stronę 
realizacji tego zalecenia było powierzenie ks. Andrzejowi Białkowi funkcji koordy-
natora ds. muzyki kościelnej na terenie diecezji. Funkcja ta związana była ze sprawo-
waniem opieki nad chórem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej 
oraz przygotowaniem śpiewów podczas ważniejszych uroczystości diecezjalnych. 
Ważnym zadaniem u progu działalności nowej diecezji było przygotowanie śpiewów 
liturgicznych podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył Jan Paweł II na le-
gnickim lotnisku 2 czerwca 1997 r. Muzykę liturgiczną przygotowali wówczas ks. 
Andrzej Białek i Benedykt Ksiądzyna – dyrygent Legnickiej Orkiestry Symfonicznej.

25 marca 1993 r. Biskup Legnicki powołał do istnienia Wyższe Seminarium Du-
chowne Diecezji Legnickiej. Inauguracja roku akademickiego w nowej siedzibie, przy 
ul. Jana Pawła II 1 w Legnicy, miała miejsce 17 listopada 1993 r. Wykłady z zakresu 
muzyki kościelnej powierzono w tym czasie ks. Norbertowi Jonkowi z Wrocławia. 
W 1993 r. bp T. Rybak powierzył ks. Józefowi Adamowiczowi zadanie zorganizo-
wania Diecezjalnego Studium Organistowskiego Do prac tych aktywnie włączył się 
Benedykt Ksiądzyna2. Dekret powołujący do istnienia Diecezjalne Studium Organi-
stowskie w Legnicy wystawiony został w 1994 r.3

1 W. Bochnak, Początek diecezji legnickiej, Legnica 2004, s. 55.
2 P. Dębski, Diecezjalne Studium Organistowskie w Legnicy, w: B. Drożdż (red.), W trosce o wiarę. 

Dziesięciolecie diecezji legnickiej, Legnica 2002, s. 346.
3 Archiwum Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy, zespół akt: Dekrety.
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W październiku 2000 r. Biskup Legnicki mianował autora niniejszego referatu, 
absolwenta Instytutu Muzykologii KUL, delegatem legnickiej Kurii Biskupiej ds. 
muzyki kościelnej. Od tego momentu przekazany został mu obowiązek odpowie-
dzialności za przygotowanie animacji muzycznej uroczystości diecezjalnych. W tym 
czasie objął on także wykłady z muzyki kościelnej oraz całą formację muzyczno-li-
turgiczną w seminarium duchownym. W związku z powierzeniem funkcji delegata 
sporządzony został plan pracy mający na celu rozwój muzyki na terenie diecezji. Po 
dokonaniu analizy istniejącego stanu wraz z uwzględnieniem najbardziej pilnych po-
trzeb sformułowane zostały priorytety działań. Zaliczyć do nich można: położenie 
nacisku na formację muzyków kościelnych w ramach Diecezjalnego Studium Orga-
nistowskiego oraz dni skupienia dla organistów; zwrócenie uwagi na dobrą formację 
muzyczno-liturgiczną alumnów seminarium duchownego; opieka nad instrumenta-
mi w parafiach na terenie diecezji, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów 
zabytkowych; położenie nacisku na formację zespołów śpiewaczych oraz osób peł-
niących muzyczną posługę w ramach liturgii. Wyrazem realizacji wytyczonych zadań 
było powstanie idei Cecyliańskich Zjazdów Chórów Diecezji Legnickiej. Pierwszy 
taki zjazd odbył się 24 listopada 2001 r. Dni skupienia organistów zorganizowane 
zostały bezpośrednio po utworzeniu diecezji dwa razy w ciągu roku. Konsekwentnie 
odbywały się w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu oraz w pierwszą lub drugą 
sobotę po Środzie Popielcowej4. Na mocy dekretu z 22 listopada 2004 r. bp T. Rybak 
powołał do istnienia Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej. Funkcję 
referenta również objął piszący te słowa5. Dotychczasowe działania, mające na celu 
pielęgnację muzyki kościelnej, wpisane zostały w zakres działalności Referatu Muzy-
ki Kościelnej i kontynuowane są do chwili obecnej.

2. Opieka nad zabytkowym instrumentarium organowym w kościołach i ka-
plicach diecezji legnickiej

Obszar diecezji legnickiej wydzielony został w 1992 r. z zachodniej części archi-
diecezji wrocławskiej. W 2004 r. osiem dekanatów z diecezji legnickiej przyłączono 
do utworzonej wówczas diecezji świdnickiej. Zgodnie z treścią urzędowego sprawoz-
dania dotyczącego danych statystycznych diecezji legnickiej za 2014 r., podstawowe 
informacje przedstawiały się następująco: liczba mieszkańców: 833 739, liczba kato-
lików: 760 328, księża diecezjalni: 408, księża zakonni: 71, liczba parafii: 241, kościoły 
parafialne: 241, kościoły filialne: 239, kościoły pomocnicze: 56, razem: 536 obiek-
tów sakralnych6. Liczba instrumentów organowych wynosiła 2537. Zdecydowana 
większość to organy zabytkowe o wybitnych walorach historycznych, artystycznych 

4 Archiwum Referatu Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej (dalej: ARMK), zespół akt: Dni 
skupienia organistów.

5 ARMK, zespół akt: Dekrety.
6 Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej (dalej: ALKB), Formulario per la relazione quinquenale 2014, 

s. 13, 103.
7 ARMK, Indeks instrumentów organowych diecezji legnickiej.
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i brzmieniowych. Burzliwy okres reformacji zapoczątkował na terenie Śląska pro-
ces budowy nowych obiektów sakralnych przeznaczonych dla wspólnot protestanc-
kich. Liczne świątynie, które początkowo należały do parafii katolickich, przejmo-
wane były przez zwolenników Marcina Lutra. Znaczący procent kościołów w swojej 
historii odnotował kilkukrotną zmianę właścicieli, różniących się wyznaniem. Do 
momentu wybuchu II wojny światowej w poszczególnych miastach, miasteczkach 
oraz w większości wsi istniały często w bliskim sąsiedztwie dwa kościoły: katolic-
ki i ewangelicki. Ich wyposażenie często wprawiało w zachwyt swym rozmachem 
i wysokim poziomem artystycznym. Niejednokrotnie wzajemna rywalizacja przy-
czyniała się do budowy okazałych organów. Zupełnie powszechnym stanem rzeczy 
było współistnienie obok siebie w małej miejscowości dwóch instrumentów o wyjąt-
kowych walorach technicznych, brzmieniowych i wspaniałym wystroju. W wyniku 
przemieszczania się społeczności po II wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska 
osiedliła się ludność przybyła z różnych terenów dawnej Rzeczpospolitej. W wyni-
ku tych zmian katolicy należeli do zdecydowanej większości. Parafii ewangelickich 
pozostało zaledwie kilka. Kościoły katolickie w dalszym ciągu miały swojego gospo-
darza, natomiast poewangelickie świątynie znalazły swego administratora w postaci 
władz państwowych. W ciągu powojennych lat podejmowane starania przez parafie 
katolickie, mające na celu przejęcie opustoszałych świątyń od władz państwowych, 
przyczyniły się do uratowania od zagłady szeregu wspaniałych obiektów (np. kościół 
parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, kościół parafialny 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej w Sosnówce)8. 
Państwowa administracja, kierowana komunistycznymi ideami, zezwalała na „cichą 
dewastację”, a czasami niszczenie zabytkowych świątyń odbywało się przez rujnującą 
eksploatację obiektów, które zamieniane były na magazyny lub warsztaty pracy (np. 
kościoły ewangelickie w Mirsku, Miłkowie, Świerzawie). Organy w tych obiektach 
najczęściej podzieliły los samej świątyni: uległy zniszczeniu, nie zachowały się. Od-
notować można znaczną liczbę instrumentów, które odkupione zostały od państwa 
i translokowane do innych regionów Polski (np. Stare Bogaczowice, Łomnica).

Opieka nad organami w powojennej archidiecezji wrocławskiej napotykała na 
szereg trudności. Powojenne losy Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku nazna-
czone były zmaganiami z opresyjnym systemem władz komunistycznych. Nie lada 
zadaniem była organizacja życia religijnego i pracy duszpasterskiej na ogromnym 
terenie w sytuacji koniecznej potrzeby pracy nad integracją przybyłej ludności oraz 
dotkliwych braków duchowieństwa9. W sytuacji wielu zmagań związanych z organi-
zacją życia religijnego w konkretnych parafiach oraz pilnej potrzeby ochrony świą-
tyń przed zniszczeniami i grabieżą, problematyka opieki nad organami schodziła na 
dalszy plan. Z drugiej strony sytuacja po II wojnie światowej nie sprzyjała, by zawód 

8 ALKB, zespół akt: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Sosnówce.

9 W. Bochnak, Geneza i ustanowienie diecezji legnickiej, w: B. Drożdż (red.), W trosce, s. 20.
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organmistrza mógł cieszyć się normalnymi warunkami rozwoju. Naturalne powiąza-
nie zawodu z Kościołem przyczyniało się do pomniejszania jego znaczenia, a wręcz 
do niechęci, a nawet restrykcji. Po wojnie ich liczba była niewystarczająca, z biegiem 
czasu coraz bardziej zaczynał dokuczać brak organmistrzów z kwalifikacjami. Prace 
konserwatorskie przy organach utrudniał powszechny brak dostępu do właściwych 
materiałów, technologii i maszyn. Pomimo tych trudności Referat Muzyczny wro-
cławskiej Kurii Metropolitalnej podejmował szereg działań mających na celu kon-
serwację cennego instrumentarium organowego. Bezpośrednio przed utworzeniem 
diecezji legnickiej funkcję przewodniczącego Komisji Muzyki Kościelnej Archidie-
cezji Wrocławskiej sprawował ks. Norbert Jonek. Do jego zadań należała opieka nad 
organami. Z chwilą powołania do istnienia diecezji legnickiej ks. bp Tadeusz Rybak 
zwrócił się do niego z prośbą, by sprawował opiekę nad organami w nowej diecezji do 
momentu przygotowania miejscowych kadr.

W październiku 2000 r. funkcję delegata ds. muzyki kościelnej Legnickiej Kurii 
Biskupiej objął autor niniejszego artykułu. Na jednym ze spotkań u ks. bpa T. Rybaka 
sformułowane zostały priorytety działań w zakresie pielęgnacji i rozwoju muzyki ko-
ścielnej w diecezji. Wśród nich ważnym tematem było podjęcie zintensyfikowanych 
działań mających na celu ochronę i konserwację instrumentarium organowego w ko-
ściołach i kaplicach diecezji legnickiej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumen-
tów zabytkowych. Na kolejnym spotkaniu przedstawiony został szczegółowy plan 
działania w tym zakresie. Obejmował on następujące kierunki postępowania: przy-
gotowanie instrukcji dotyczącej opieki nad organami, podjęcie długofalowej pracy, 
mającej na celu pełną i dokładną inwentaryzację organów pod kątem historycznym 
i instrumentologicznym, przygotowanie ekspertyz konserwatorskich instrumentów, 
które mają być poddane konserwacji, prowadzenie nadzoru nad zabezpieczeniem 
organów, prowadzenie nadzoru nad pracami konserwatorskimi, uczestniczenie 
w komisyjnych odbiorach prac konserwatorskich, podjęcie długofalowych działań 
mających na celu prawną opiekę zabytkowego instrumentarium poprzez dokonanie 
wpisu do rejestru zabytków, podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków 
pomocowych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy 
organach. Nadrzędnym celem wymienionych działań była pełna koordynacja celów 
i przedsięwzięć związanych z opieką nad instrumentarium organowym w diecezji. 
Przedstawiony plan działania przyjęty został przez bpa T. Rybaka z pełną aproba-
tą. Podczas spotkań dało się zauważyć, że przykłada on ogromną wagę do tematyki 
związanej z pielęgnacją i konserwacją organów. Jeszcze jako wicerektor i wykładow-
ca liturgiki w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocła-
wiu, a następnie jako biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej żywił pietyzm 
dla piękna sprawowanej liturgii. Biskupowi bardzo zależało, by muzyka liturgiczna 
przygotowana była zgodnie z duchem liturgii i prawodawstwem Kościoła. Działania 
mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowych organów 
w naturalny sposób wpisywały się zatem w pole palących trosk pierwszego Biskupa 
Legnickiego. Do grona gorących zwolenników sformułowanych priorytetów działań 
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w zakresie pielęgnacji i rozwoju muzyki kościelnej, a zwłaszcza opieki nad organami 
w diecezji, należał ks. infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak – Wikariusz General-
ny i dyrektor Wydziału Gospodarczego Legnickiej Kurii Biskupiej. 

5 stycznia 2001 r. autor niniejszych słów otrzymał specjalne upoważnienie do 
prowadzenia prac inwentaryzacyjnych przy instrumentach organowych oraz przy 
zbiorach muzykaliów na terenie diecezji legnickiej. Dokument zawierał także pole-
cenie, by wszyscy duszpasterze wspomagali sprawne dokonywanie inwentaryzacji10. 
Przyjęty i zatwierdzony plan działania, mający na celu ochronę instrumentarium or-
ganowego w diecezji legnickiej, bp T. Rybak osobiście zaprezentował duchowieństwu 
diecezji legnickiej podczas cyklicznych konferencji dekanalnych. Prace nad przygo-
towaniem instrukcji: Opieka nad instrumentami muzycznymi w kościołach diecezji 
legnickiej ukończone zostały w październiku 2001 r. Dokument został w tym czasie 
zaaprobowany i podpisany przez Biskupa Legnickiego. Jego treść obejmowała dwa 
rozdziały: Remonty organów – uwagi wstępne i Harmonogram czynności związanych 
z remontem organów. Instrukcja w praktyce znajdowała swoje zastosowanie bezpo-
średnio po jej podpisaniu. Uporządkowanie działań w tym zakresie, dzięki wsparciu 
Biskupa Legnickiego, przebiegało szybko i sprawnie. Ważnym wsparciem w praktycz-
nym wdrożeniu instrukcji była pomoc ks. W. Bochnaka, który z racji pełnionej funk-
cji przypominał o przyjętych zasadach działania podczas wizytacji kanonicznych. 
Omówienie problematyki dotyczącej konserwacji organów oraz prezentacja treści 
zawartych w instrukcji włączone zostały do planu studiów w ramach przedmiotu 
„muzyka kościelna” na VI roku studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Die-
cezji Legnickiej. W 2006 r. instrukcja została poszerzona o praktyczne wskazówki 
z zakresu elementarnych działań pielęgnacyjnych przy organach.

W latach 2007–2012 z inicjatywy ks. bpa Stefana Cichego, Biskupa Legnickie-
go, odbył się I Synod Diecezji Legnickiej. Podczas obrad Komisji ds. Kultu Boże-
go zaprezentowana została przez autora artykułu poszerzona wersja obowiązującej 
dotychczas instrukcji. Dokument został zaaprobowany przez Komisję Główną. Jego 
tytuł w zaaprobowanej formie brzmi następująco: Instrukcja o opiece nad instrumen-
tami muzycznymi w kościołach i kaplicach diecezji legnickiej. W ten sposób instrukcja 
zyskała rangę dokumentu synodalnego i została opublikowana wraz ze wszystkimi 
dokumentami I Synodu11. Treść instrukcji podzielona została na następujące części: 
wstęp, normy ogólne, harmonogram czynności związanych z pracami przy instru-
mentach organowych, budowa nowych organów, translokacje organów. We wstępie 
podane są podstawy z zakresu prawa kościelnego i państwowego odnoszące się do 
problematyki ochrony i konserwacji zabytkowego instrumentarium. W normach 
ogólnych zdefiniowane zostały działania o charakterze pielęgnacyjnym przy instru-
mentach, podane zostały także wymogi w zakresie kwalifikacji podmiotów upoważ-

10 ALKB, zespół akt: Personalia. Ks. Piotr Dębski.
11 I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012): przypatrzmy się powołaniu naszemu, t. I: Program odnowy 

religijno-moralnej, B. Drożdż i in. (red.), Legnica 2012, s. 222–224. Dokument dostępny także na 
stronie internetowej diecezji legnickiej.
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nionych do podjęcia prac konserwatorskich. Harmonogram czynności związanych 
z pracami konserwatorskimi obejmuje uporządkowany zakres działań począwszy 
od przeprowadzenia wizji lokalnej przy obiekcie, poprzez przygotowanie ekspertyzy 
konserwatorskiej, zawierającej podstawowe wiadomości na temat instrumentu, opis 
inwentaryzacyjny, dokumentację zdjęciową, zakres prac konserwatorskich. Dalszy 
etap działań obejmuje przygotowanie kosztorysu ofertowego na podstawie zdefi-
niowanego zakresu prac i wyłonienie wykonawcy na drodze konkursu ofert lub na 
zasadach związanych z przeprowadzeniem przetargu. Przystąpienie do prac nastę-
puje po uzyskaniu stosownych pozwoleń i podpisaniu umowy. Funkcję inspektora 
nadzoru z urzędu pełni osoba specjalnie wyznaczona do tego przez Legnicką Kurię 
Biskupią. Zakończenie prac ma nastąpić poprzez ich komisyjny odbiór. Instrukcja 
zawiera wykaz osób wchodzących w skład komisji. W porozumieniu z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wypracowany został przez Referat ujedno-
licony, zgodny z prawem państwowym, formularz protokołu odbioru prac. Kolejne 
działy instrukcji zawierają zasady działań związanych z budową nowych instrumen-
tów oraz translokacją organów12. 

3. Prace remontowe i rekonstrukcyjne prowadzone w latach 2000–2015
Przy zaangażowaniu Referatu Muzyki Kościelnej w latach 2000–2015 prace kon-

serwatorskie i rekonstrukcyjne prowadzone były przy 88 organach: w kościołach na 
terenie diecezji legnickiej przy 75 instrumentach, a w kościołach diecezji sąsiednich 
– przy 13 instrumentach. Z inicjatywy administratorów parafii sąsiednich diecezji 
Referat Muzyki Kościelnej, przy aprobacie stosownych przedstawicieli tychże diece-
zji, kierował przebiegiem prac przy organach w następujących diecezjach: archidie-
cezja wrocławska – 1, diecezja świdnicka – 10, diecezja zielonogórsko-gorzowska – 2. 
W latach 2000–2015 na terenie diecezji legnickiej podjęto działania związane z bu-
dową nowych instrumentów organowych w 3 kościołach. Nowe 18-głosowe organy 
w kościele parafialnym pw. Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu wybudowała w 2002 
r. firma Remigiusza Cynara z Wrocławia. Pozytyw 6-głosowy z podwieszanym peda-
łem tej samej firmy zakupiony został w 2009 r. do kościoła parafialnego pw. św. Ja-
dwigi w Prusicach. W 2004 r. firma Damiana Kaczmarczyka z Mikulczyc koło Zabrza 
rozpoczęła budowę 43-głosowych organów w kościele parafialnym pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Legnicy. Prace ukończone zostaną w czerwcu 2016 r.13

W okresie powojennym na terenie diecezji legnickiej wybudowano szereg no-
wych kościołów. Pomimo trudności związanych z negatywnym nastawieniem władz 
państwowych, trwającym do czasu przemian politycznych w 1989 r., nowe parafie 
powstały na terenie osiedli mieszkaniowych budowanych w wielu miastach. W sytu-
acji, gdy w państwach zachodniej Europy, głównie w Niemczech i Holandii, nastąpił 
proces zamykania kościołów, powstała możliwość sprowadzenia stamtąd organów 

12 Instrukcja o opiece nad instrumentami muzycznymi w kościołach diecezji legnickiej, w: I Synod 
Diecezji Legnickiej (2007–2012), s. 222–224.

13 ARMK, zespół akt: Organy diecezji legnickiej.
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do nowych kościołów w diecezji legnickiej. W omawianym okresie dokonano trans-
lokacji 6 instrumentów. W 2002 r. podjęte zostały starania związane z przekazaniem 
18-głosowych organów firmy Verschueren Orgelbouw z kościoła w Waalwijk (Holan-
dia) do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach. Prace 
zostały zakończone w 2003 r. dzięki współpracy parafii z przyjaciółmi z Driel (Ho-
landia). W 2003 r. dokonano zakupu i translokacji 17-głosowych organów firmy Lu-
dwig Rohlfing z parafii w Emsdetten (Niemcy) do parafii pw. św. Tadeusza Apostoła 
w Legnicy. W 2010 r. zakupiono 22-głosowe organy firmy Romanus Seifert & Sohn 
z kościoła pw. św. Macieja w Duisburgu (Niemcy) dla kościoła parafialnego pw. św. 
Faustyny w Jaworze. W tym roku translokację i konserwację organów przeprowa-
dziła firma Remigiusza Cynara z Wrocławia. W 2011 r. do parafii pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Miłkowicach sprowadzone zostały z kościoła ewangelickie-
go w Sankt Augustin-Niederpleis (Niemcy) 5-głosowe organy firmy Orgelbau Kleis 
z Bonn. W 2011 r. zakupione zostały i sprowadzone do Polski 53-głosowe organy 
firmy Paula Otta z kościoła ewangelickiego z Kristiansand (Norwegia) dla kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy. Organy, ze względu na trwające pra-
ce przy wykończeniu wnętrza kościoła, nie zostały jeszcze zamontowane. W 2015 r. 
sprowadzone zostały 36-głosowe organy firmy Kemper do kościoła pw. św. Maksymi-
liana Kolbego w Bogatyni. Ze względu na trwające prace przy wykończeniu wnętrza 
kościoła, montaż instrumentu nastąpi w 2016 r.14

Zasadnicza część prac prowadzonych przy instrumentach organowych w latach 
2000–2015 skupiała się głównie na działaniach mających na celu przywrócenie peł-
nej sprawności technicznej, brzmieniowej i artystycznej zachowanego zabytkowego 
instrumentarium. Zakres prac obejmował głównie rewaloryzację zachowanej sub-
stancji historycznej, która niejednokrotnie połączona była z rekonstrukcją zniszczo-
nych lub niezachowanych elementów. Przygotowany program prac konserwatorskich 
powstawał w oparciu o wypracowaną koncepcję rewaloryzacji instrumentu, której 
opracowanie było możliwe na podstawie wnikliwych badań archiwalnych i organo-
logicznych. W omawianym okresie Referat Muzyki Kościelnej przygotował 114 eks-
pertyz konserwatorskich organów. Większość z nich stała się podstawą do uzyskania 
decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich przy organach udzielonej przez Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Wśród prowadzonych prac na szczególną uwagę zasługują działania na rzecz 
przywrócenia pełnej sprawności następujących organów:

– Strzegom, bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, budowniczy: Peter 
Zeizius, Ząbkowice, 1794 r., Johann Lieser, Ząbkowice, 1795 r., przebudowa: firma 
Sauer z Frankfurtu nad Odrą, 1927 r., liczba głosów: 52 III/P, konserwacja: 2000–
2001 r., Stanisław Broszko, Bolesław Broszko, Tomisław, konserwacja prospektu: An-
drzej Król, Pieszyce.

14 Tamże.
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– Legnickie Pole, bazylika pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. i św. Jadwigi, bu-
downiczy: Adam Horatius Casparini, 1731 r., przebudowa: Heinrich Schlag, Świd-
nica, 1876 r., firma Schlag & Söhne, Świdnica, 1889 r., liczba głosów: 20 II/P; kon-
serwacja i rekonstrukcja: 2001–2003 r., Antoni Szydłowski, Wrocław, konserwacja 
prospektu: A. Piotrowski, E. Kosakowski, Kraków.

– Chojnów, kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, budow-
niczy: Gebrüder Walter, Góra Śląska, 1910 r., liczba głosów: 38 II/P, konserwacja 
i rekonstrukcja: 2002–2004 r., Stanisław Broszko, Bolesław Broszko, Tomisław, 
konserwacja prospektu: Daniel Nowacki, Osieczna.

– Jelenia Góra-Sobieszów, kościół pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, budowniczy: Johann Heinrich Meinert, Wleń, 1748 r., przebudowa: Eduard 
Wilhelm, Wrocław, 1823 r., firma Schlag & Söhne, Świdnica, 1885 r., liczba głosów: 30 
II/P, konserwacja i rekonstrukcja: 2004–2006 r., Aleksandra Szczerbaniak, Andrzej 
Sutowicz, Łódź, konserwacja prospektu: Ars Fortis, Maria Lelek, Kraków.

– Legnica, kościół katedralny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, budow-
niczy: Ignatius Menzel, Wrocław, 1722–1725 r., przebudowa: Carl Buckow, Jelenia 
Góra, 1837–1839 r., firma Schlag & Söhne, Świdnica, 1892–1894 r., liczba głosów: 53 
III/P; konserwacja i rekonstrukcja: 2005–2006 r., Adam Wolański, Lubań.

– Krzeszów, bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, budowniczy: Michael Engler, 
Wrocław, 1732–1736 r., przebudowa: firma Schlag & Söhne, Świdnica, 1873–1874 r., 
liczba głosów: 50 III/P, konserwacja i rekonstrukcja: 2007–2008 r., firma Jehmlich 
Orgelbau Dresden GmbH, konserwacja prospektu: Ars Fortis, Maria Lelek, Kraków.

– Jelenia Góra, bazylika pw. Świętych Erazma i Pankracego, budowniczy: Adam 
Horatius Casparini, 1706 r., przebudowa: firma Schlag & Söhne, Świdnica, 1906 
r., Carl Berschdorf, Nysa, 1938 r., liczba głosów: 60 III/P, konserwacja prospektu: 
2006  r., Barbara Kuczewska, Kraków, konserwacja instrumentu: 2008–2009 r., Adam 
Nawrot, Wronki. 

– Bardo (diecezja świdnicka), bazylika pw. Nawiedzenia NMP, budowniczy: Franz 
Joseph Eberhardt, 1755–1760 r., przebudowa: firma Gebrűder Schlag, Świdnica, licz-
ba głosów: 50 III/P, konserwacja i rekonstrukcja: 2010–2013 r., firma Jehmlich Orgel-
bau Dresden GmbH, konserwacja prospektu: Ars Fortis, Maria Lelek, Kraków.

Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzenie konserwacji unikalnego 3-głoso-
wego pozytywu Davida Kucznera z 1675 r. Instrument należy do parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, a prace konserwatorskie i rekon-
strukcyjne prowadzone były w 2006 i 2008 r. przez firmę Aleksandry Szczerbaniak 
z Łodzi pod kierunkiem organmistrza Andrzeja Sutowicza. W 2008 r. prace przy 
konserwacji szafy, stołu i prospektu wykonała firma Ars Fortis, Maria Lelek. 

Wśród odrestaurowanego instrumentarium pochodzącego z XVII w. wymienić 
należy 5-głosowy pozytyw z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej należącego do parafii 
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pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Prace konserwatorskie i rekonstruk-
cyjne przeprowadzili Adam i Andrzej Wolańscy z Lubania15.

4. Współpraca Referatu Muzyki Kościelnej z organami administracji publicz-
nej na rzecz ochrony zabytkowego instrumentarium

Terytorium utworzonej w 1992 r. diecezji legnickiej obejmowało obszar należący 
do województw: legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. W siedzibie każdego 
z wymienionych województw znajdował się Urząd Ochrony Zabytków. 1 stycznia 
1999 r. w wyniku przeprowadzonej reformy administracji państwowej powyższe wo-
jewództwa włączone zostały do utworzonego województwa dolnośląskiego z siedzibą 
we Wrocławiu. Dotychczasowe Urzędy Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu przemianowane zostały na delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków we Wrocławiu. Prowadzone pod kierunkiem Referatu Muzyki Kościel-
nej prace konserwatorskie przy organach obywały się przy owocnej współpracy z de-
legaturami mieszczącymi się na terenie diecezji legnickiej. W następstwie utworzenia 
w 2004 r. diecezji świdnickiej 8 dekanatów odłączono od diecezji legnickiej. Obszar 
ten w całości podlegał pod jurysdykcję delegatury w Wałbrzychu. Działania na rzecz 
konserwacji organów zyskały wsparcie i uznanie u Zdzisława Kurzei, kierownika de-
legatury w Legnicy, oraz jego następcy – Leszka Dobrzynieckiego. W Jeleniej Górze 
działania wspierał kierownik Wojciech Kapałczyński oraz inspektor Kazimierz Śliwa. 
Przed 2004 r. w rejonie wałbrzyskim prace konserwatorskie wspierała kierownik Bar-
bara Obelinda. Dzięki wsparciu kierowników delegatur możliwe stało się wsparcie 
finansowe dla prowadzonych prac, pochodzące ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wspomniane 
organy administracji państwowej chętnie wspierały starania poszczególnych parafii 
i Referatu Muzyki Kościelnej mające na celu pozyskanie środków finansowych na 
konserwację organów z programów pomocowych Unii Europejskiej. Współpraca 
z jednostkami administracji samorządowej przyniosła także owoce w postaci wspar-
cia prac konserwatorskich prowadzonych na terenie wielu gmin i miast. 

Na podstawie zgromadzonego w latach 2000–2015 zespołu akt: Organy diecezji 
legnickiej przygotowano całościowe zestawienie prowadzonych prac remontowych 
i konserwatorskich przy instrumentach organowych w kościołach i kaplicach. Poniż-
szy wykaz nie zawiera informacji na temat zakupu organów elektronicznych i prowa-
dzonych przy nich konserwacji.

15 Tamże.
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2000
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Chojnów Kościół parafialny
pw. Niepokalanego Pocz. NMP

26 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko 
(Tomisław)

Strzegom Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

52 III+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław),
Andrzej Król (Pieszyce)

2001
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Pieszków Kościół filialny
pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej

10 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław),
Franciszek Janusz

Jelenia Góra-
-Cieplice

Kościół parafialny
pw. św. Jana Chrzciciela

27 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnica Kościół katedralny 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

53 III+P remont częściowy 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Strzegom Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

52 III+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnickie Pole Kościół parafialny
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

20 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Antoni Szydłowski
(Wrocław),
A. Piotrowski, 
E Kosakowski (Kraków)

2002
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Prochowice Kościół parafialny
pw. św. Jana Chrzciciela

17 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Czarny Bór Kościół parafialny
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

13 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Bolesławiec Kościół parafialny
pw. św. Cyryla i Metodego

18 II+P budowa nowych 
organów

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Szczawno 
Zdrój

Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP

17 II+P demontaż, remont 
generalny orga-
nów, montaż

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Wałbrzych Kościół parafialny
pw. św. Józefa Robotnika

14 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Zagrodno Kościół parafialny pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
i Chrystusa Króla

30 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański (Lubań)
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Legnickie Pole Kościół parafialny

pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

20 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu
(kontynuacja 
i zakończenie)

Antoni Szydłowski
(Wrocław),
A. Piotrowski,
E Kosakowski (Kraków)

2003
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Niwnice Kościół filialny
pw. św. Jadwigi

11 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański (Lubań)

Kotliska Kościół parafialny
pw. Matki Bożej Śnieżnej

12 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański (Lubań)

Chojnów Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

38 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko 
(Tomisław),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

Zaręba Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP

13 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnica Kościół parafialny
pw. św. Tadeusza Apostoła

17 II+P translokacja, 
adaptacja,
remont generalny 
organów

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Jelenia Góra-
-Cieplice

Kościół parafialny
pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

18 II+P translokacja, 
adaptacja,
remont generalny 
organów

Hanz Kriek (Holandia),
Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Bolesławiec Kościół parafialny
pw. św. Cyryla i Metodego

18 II+P budowa nowych 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Świebodzice Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

40 III+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Świebodzice Kościół parafialny
pw. św. Mikołaja

16 III+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

2004
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Grzędy Kościół filialny
pw. św. Jadwigi

10 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Karpacz Kościół parafialny
pw. Nawiedzenia NMP

11 II+P remont generalny 
organów

Antoni Szydłowski
(Wrocław )

Jelenia Góra-
Sobieszów 

Kościół pomocniczy
pw. Najświętszego Serca P.J.

30 II+P remont generalny 
prospektu, I etap

Maria Lelek (Kraków)

Chojnów Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

38 II+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)
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Zaręba Kościół parafialny

pw. Wniebowzięcia NMP
13 II+P remont generalny 

prospektu
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

2005
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. św. Wojciecha

35 III+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Zgorzelec Kościół parafialny
pw. św. Józefa Robotnika

27 II+P remont generalny 
organów
(kościół górny)

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Zgorzelec Kościół parafialny
pw. św. Józefa Robotnika

11 I+P remont generalny 
organów
(kościół dolny)

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Bukowiec Kościół parafialny
pw. św. Jana Chrzciciela

9 II+P remont częściowy 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnica Kościół katedralny 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

53 III+P remont częściowy 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnica Kościół katedralny 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

53 III+P remont częściowy 
organów

Adam Wolański (Lubań)

Jelenia Góra-
Sobieszów 

Kościół pomocniczy
pw. Najświętszego Serca P.J.

30 II+P remont generalny 
prospektu
(II etap)

Maria Lelek (Kraków)

Kowary Kościół parafialny
pw. Imienia NMP

25 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Nowogrodziec Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

24 II+P remont generalny 
organów

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

2006
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Jelenia Góra Kościół pomocniczy
pw. św. Jerzego

12 I+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. św. Wojciecha

35 III+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Zgorzelec Kościół parafialny
pw. św. Bonifacego

18 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. św. Erazma i Pankracego

60 III+P remont generalny 
prospektu

Barbara Kuczewska
(Kraków)

Jelenia Góra-
Sobieszów 

Kościół pomocniczy
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa

30 II+P remont generalny 
organów

Aleksandra Szczerbaniak
(Łódź),
Andrzej Sutowicz
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Kowary Kościół parafialny

pw. Imienia NMP
25 II+P remont generalny 

organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Janowice 
Wielkie

Kościół parafialny
pw. Chrystusa Króla

15 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

Siedlęcin Kościół parafialny
pw. św. Mikołaja

10 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko 
(Tomisław),
Maria Lelek (Kraków)

Jędrzychów Kościół parafialny
pw. św. Bartłomieja

10 I+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Legnica Kościół katedralny 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

53 III+P remont częściowy 
organów

Adam Wolański (Lubań)

Szklary Górne Kościół parafialny
pw. św. Piotra i Pawła

3 I remont generalny 
pozytywu 
(I etap)

Aleksandra Szczerbaniak
(Łódź),
Andrzej Sutowicz

2007
Miejscowość Kościół Liczba 

głosów
Rodzaj prac Wykonawcy

Sobin Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

8 I+P remont generalny 
prospektu

Błażej Zawadzki
(Pierzchno)

Mściwojów Kościół parafialny
pw. Nawiedzenia NMP.

21 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Mirsk Kościół parafialny
pw. Zwiastowania NMP.

21 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

Bolesławiec Kościół parafialny
pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy

40 III+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Męcinka Kościół parafialny
pw. św. Andrzeja Apostoła

20 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Piotrowice Kościół filialny
pw. Narodzenia NMP

10 I+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Snowidza Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP

5 I+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Krzeszów Bazylika
pw. Wniebowzięcia NMP

50 III+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),
Maria Lelek (Kraków)

2008
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Ścinawa Kościół parafialny
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

29 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)
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Dziwiszów Kościół parafialny

pw. św. Wawrzyńca
9 I+P remont generalny 

organów
Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. św. Erazma i Pankracego

60 III+P remont generalny 
organów

Adam i Roman Nawrot
(Wronki)

Łagów Kościół parafialny
pw. św. Antoniego

12 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Krzeszów Bazylika
pw. Wniebowzięcia NMP

50 III+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu
(kontynuacja 
i zakończenie)

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),
Maria Lelek (Kraków)

Szklary Górne Kościół parafialny
pw. św. Piotra i Pawła

3 I remont generalny 
pozytywu (II etap),
remont generalny 
prospektu

Aleksandra Szczerbaniak
(Łódź),
Andrzej Sutowicz,
Maria Lelek (Kraków)

2009
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Rząsiny Kościół parafialny
pw. Matki Boskiej 
Ostrobramskiej

12 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Bolesław Broszko
(Tomisław)

Dziwiszów Kościół parafialny
pw. św. Wawrzyńca

9 I+P remont generalny 
prospektu
(I etap) 

Błażej Zawadzki
(Pierzchno)

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. św. Erazma i Pankracego

60 III+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Adam Nawrot,
Roman Nawrot
(Wronki)

Prusice Kościół parafialny
pw. św. Jadwigi

6 I+P zakup i montaż 
pozytywu

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

2010

Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Olszany Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

9 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Jawor Kościół parafialny
pw. św. Faustyny 

22 III+P translokacja, 
adaptacja,
remont generalny 
organów

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Białogórze Kościół filialny
pw. św. Andrzeja Boboli

12 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Dziwiszów Kościół parafialny
pw. św. Wawrzyńca

9 I+P remont generalny 
prospektu (II etap) 

Błażej Zawadzki
(Pierzchno)
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2011
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Świeradów 
Zdrój

Kościół parafialny
pw. św. Józefa Oblubieńca

10 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

Chobienia Kościół parafialny
pw. św. Piotra i Pawła

12 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Nowogrodziec Kościół pomocniczy
pw. św. Mikołaja

12 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

Miłkowice Kościół parafialny
pw. Niepokalanego Pocz. NMP

5 I+P translokacja,
remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Witków Śląski Kościół parafialny
pw. Zwiastowania NMP

17 II+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

2012
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Parowa Kościół parafialny
pw. św. Antoniego 

23 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

Gryfów Śl. Kościół parafialny
pw. św. Jadwigi 

22 real. 
II+P
21 trans.

remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Agnieszka Kosakowska 
(Kraków)

Bogatynia Kościół parafialny
pw. Niepokalanego Pocz. NMP 

22 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Daniel Nowacki
(Osieczna)

Nowogrodziec Kościół pomocniczy
pw. św. Mikołaja

12 II+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Witków Śląski Kościół parafialny
pw. Zwiastowania NMP

17 II+P remont generalny 
prospektu

Anna Kościów 
(Świdnica)

2013
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Świerzawa Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP

14 real. 
II+P
19 trans.

remont częściowy 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Rudna Kościół parafialny
pw. Trójcy Świętej

11 II+P remont generalny 
prospektu

Andrzej Lewandowski
(Poznań)
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Parowa Kościół parafialny

pw. św. Antoniego 
23 II+P remont generalny 

organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Gryfów Śl. Kościół parafialny
pw. św. Jadwigi 

22 real. 
II+P
21 trans.

remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Jeżów Sudecki Kościół pomocniczy
pw. św. Stanisława 

8 real. II+P
11 trans.

translokacja, 
montaż

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

2014
Miejscowość Kościół Dyspozycja Rodzaj prac Wykonawcy

Jelenia Góra Kościół parafialny
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

14 II+P remont częściowy 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

Rudna Kościół parafialny
pw. Trójcy Świętej

11 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

Staniszów Kościół filialny
pw. Przemienienia Pańskiego

9 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

Trzcińsko Kościół filialny
pw. M.B. Częstochowskiej

15 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

2015
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Pieńsk Kościół parafialny
pw. św. Franciszka z Asyżu

14 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Bolesław Broszko,
(Tomisław),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

Świerzawa Kościół parafialny
pw. św. Wniebowzięcia NMP

14 real. 
II+P
19 trans.

remont częściowy 
organów

Bolesław Broszko
(Tomisław)

Lubiechowa Kościół filialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

18 II+P remont częściowy 
organów

Bolesław Broszko
(Tomisław)

Dąbrowica Kościół filialny
pw. Matki Bożej Jasnogórskiej

6 I+P remont generalny 
organów

Bolesław Broszko
(Tomisław)

Jeżów Sudecki Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

4 I+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Maria Lelek (Kraków)

Bolesławiec Kościół parafialny
pw. św. Cyryla i Metodego

18 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Szklary Górne Kościół parafialny
pw. św. Piotra i Pawła

3 I remont częściowy 
pozytywu

Andrzej Kriese
(Bonn, Niemcy),
Rolf Lienden
(Bonn, Niemcy)
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Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przy organach poza diecezją 
legnicką pod nadzorem Referatu Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej

Archidiecezja wrocławska
2015

Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Krzelów Kościół parafialny
pw. św. Marcina

18 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań)

Diecezja świdnicka
2004

Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Wałbrzych Kościół parafialny
pw. św. Aniołów Stróżów

46 III+P remont generalny 
organów

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław)

2005
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Wilkanów Kościół parafialny
pw. św. Jerzego

23 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Stanisław Broszko,
Bolesław Broszko
(Tomisław),
Andrzej Król (Pieszyce)

2008
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Lewin Kłodzki Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

22 real. 
II+P
25 trans

remont generalny 
organów (I etap)

Adam Nawrot,
Roman Nawrot
(Wronki)

2009
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Bożków Kościół parafialny
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

16 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań )

Bystrzyca 
Kłodzka

Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

34 II+P remont generalny 
organów

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Wałbrzych Kościół pomocniczy
pw. Matki Bożej Bolesnej

5 I remont generalny 
pozytywu,
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

2010
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Bardo Bazylika
pw. Nawiedzenia NMP

50 III+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),
Maria Lelek (Kraków)
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2011
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Nowa Ruda 
-Słupiec

Kościół parafialny
pw. św. Katarzyny

26 II+P remont generalny 
organów

Remigiusz Cynar
(Wrocław)

Bardo Bazylika
pw. Nawiedzenia NMP

50 III+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu
(kontynuacja)

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),
Maria Lelek (Kraków)

Kaczorów Kościół parafialny
pw. św. Mikołaja

21 II+P remont generalny 
organów

Orgelbau Ekkehart Groß
(Waditz, Niemcy)

2012
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Bardo Bazylika
pw. Nawiedzenia NMP

50 III+P remont generalny 
organów, 
remont generalny 
prospektu
(kontynuacja)

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),
Maria Lelek (Kraków)

2013
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Bardo Bazylika
pw. Nawiedzenia NMP

50 III+P remont generalny 
organów
(kontynuacja 
i zakończenie)

Jehmlich Orgelbau 
Dresden GmbH (Niemcy),

2014
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Lewin Kłodzki Kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła

22 real. 
II+P
25 trans

remont generalny 
organów (II etap),
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański (Lubań),
Jolanta Dudala (Nysa)

2015
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Lądek Zdrój Kościół pomocniczy
pw. NMP Uzdrowienia Chorych

5 I+P remont generalny 
organów (I etap),
remont generalny 
prospektu

Adam Wolański,
Andrzej Wolański
(Lubań)

Diecezja zielonogórsko-gorzowska
2013

Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Zatonie Kościół filialny
pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej

24 II+P remont generalny 
organów, (I etap)

Antoni Szydłowski
(Wrocław)
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2014
Miejscowość Kościół Dyspozycja Zakres prac Wykonawcy

Grębocice Kościół parafialny
pw. św. Marcina z Tours

11 II+P remont generalny 
organów,
remont generalny 
prospektu

Adam Olejnik (Głogusz),
Daniel Nowacki 
(Osieczna)

SUMMARY

HISTORICAL ORGAN INSTRUMENTS OF THE LEGNICA DIOCESE
RESTORATION WORK AND RECONSTRUCTION IN THE PERIOD 2000–2015

25 March 1992 Pope John Paul II created the Diocese of Legnica. Territory of the 
new diocese was taken from the western part of the Archdiocese of Wroclaw. In 2004, 
eight deans of the Diocese of Legnica, were attached to the newly evoked Diocese of 
Świdnica. Statistics of the Diocese of Legnica in 2014 are as follows: number of resi-
dents: 833.739, number of Catholics: 760.328, priests: 408, monastic priests: 71, num-
ber of parishes: 241, parish churches: 241, filial churches: 239, auxiliary churches: 56, 
total: 536 sacred objects. The number of pipe organs: 253. The vast majority of the 
instruments are classified as outstanding historical monuments, of historical, artistic 
and performing features. With the participation of the Department of Church Music 
in the period 2000–2015 there were restorations and reconstructions carried out on 
88 instruments. In the churches of the Diocese of Legnica work was carried out on 75 
instruments, in churches of the neighbour dioceses, on 13 musical instruments. With 
the initiative of administrators of neighboring parishes of the dioceses, the Depart-
ment of Church Music in Legnica Diocese Curia, with the approbation of the respec-
tive representatives of the same diocese, took part in actions to restore the organs in:

– Wroclaw Archdiocese – 1 instrument
– Swidnica Diocese – 10 instruments
– Zielona Gora – Gorzow Diocese – 2 instruments
During the period 2000–2015 on the territory of Legnica Diocese 3 new organ 

instruments were built. During the period there were also translocations of 6 organ 
instruments. Most of the work performed on the organ instruments in 2000-2015 
was concentrated mainly on the actions aimed to restore full technical, sound and 
artistic efficiency, together with the preservation of all important historical aspects.

Słowa klucze: organy, konserwacja, rekonstrukcja, diecezja legnicka
Key words: pipe organs, conservation, reconstruction, Legnica Diocese




