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DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ
OPOLIENSIS MUSICA ECCLESIASTICA 2

Andrzej Prasał

Choć w ostatnim czasie polska myśl muzykologiczno-historyczna coraz częściej koncentruje się woAndrzej Prasał
kół tematyki organowej, a historia budownictwa organowego, szczególnie na Śląsku, będącym na przestrzeni
wieków niejako kolebką rozwijających się zakładów
organmistrzowskich, została w dużym stopniu przebadana i usystematyzowana, to wciąż jednak znajduje się
w jej pejzażu wiele „białych plam”. Niezbędne jest więc
sukcesywne podejmowanie działań w kierunku stworzenia kompleksowego obrazu historii organów na Śląsku, co stanowi ogromne wyzwanie dla muzykologów,
Działalność
organologów, organistówUczymy
i historyków.
piękna!
organmistrzowska
Takiego zadania podjął się dr Andrzej Prasał – organolog, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i prafirmy LUX
cownik Pracowni Badań Naukowych Diecezjalnego
z Lądka-Zdroju
Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Jego książka,
pt. Działalność organmistrzowska firmy Lux z Lądka-Zdroju, stanowi drugą pozycję z serii „Opoliensis
Musica Ecclesiastica” ukazującej się pod redakcją ks. dra hab. Grzegorza Poźniaka, prof.
UO, przy współpracy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu i Zakładu Poligraficznego Sindruk.
Omawiana książka stanowi rezultat żmudnej, a zarazem kompetentnej i efektywnej
pracy autora podczas prowadzenia badań i gromadzenia niezbędnych materiałów. Na podstawie zachowanych archiwaliów kościelnych i państwowych, notatek prasowych, dostępnych publikacji oraz własnych oględzin zachowanych instrumentów udało mu się stworzyć
kompletną monografię dotyczącą działalności firmy organmistrzowskiej Josepha i Franza
Luxów z Lądka-Zdroju. To pozycja tym bardziej pożądana, gdyż odkrywa nieopracowane
dotąd fakty na temat życia, działalności oraz sztuki organmistrzowskiej dwugeneracyjnego,
rodzinnego warsztatu, w którego dorobku znajduje się 81 instrumentów. Uzupełnia tym samym „poczet śląskich organmistrzów” o kolejne postaci, a także wzbogaca pejzaż śląskiego
dziedzictwa kulturowego i religijnego o następne opusy instrumentów.
Publikacja podzielona jest na trzy zasadnicze rozdziały, których integralną część stanowi bogata dokumentacja fotograficzna. Poprzedzone zostały one natomiast Wprowadzeniem ks. dra hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO, dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki
Kościelnej w Opolu. Całość wieńczą aneksy, zawierające przykładowe kosztorysy budowy
i remontów organów.
Działalność organmistrzowska firmy Lux z lądka-Zdroju
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Pierwszy rozdział (s. 15–46), zatytułowany Szkice historyczne, ma charakter wprowadzająco-biograficzny. Przybliża dzieje budownictwa organowego na ziemi kłodzkiej z uwzględnieniem jej najważniejszego ośrodka, jakim był Lądek-Zdrój, by na tym tle zarysować
w dalszej kolejności historię rodziny Luxów oraz początki i rozwój jej warsztatu organmistrzowskiego. Ukazuje specyfikę, obszar i zakres działalności zakładu, uwzględniając jednocześnie lokalne uwarunkowania.
Tematyka rozdziału drugiego (s. 47–172) skupia się wokół konkretnych instrumentów
składających się na dorobek 64-letniej działalności firmy Lux. Prezentacja poszczególnych
organów usystematyzowana jest według chronologicznej kolejności ich powstania. Najpierw autor omawia więc 18 instrumentów Josepha Luxa. Następnie sukcesywnie dokonuje
przeglądu 28 organów skonstruowanych przez jego syna, Franza. Prezentowane przykłady
uwzględniają kontekst budowy poszczególnych egzemplarzy niniejszego instrumentarium
oraz opisują ich dyspozycje. Każdy z nich opatrzony jest ponadto odpowiednimi fotografiami. W dalszej części autor przedkłada natomiast propozycję katalogu, który obejmuje 60
instrumentów zbudowanych przez rodzinny zakład organmistrzowski Lux.
Rozdział trzeci (s. 173–207) stanowi charakterystykę stylu organmistrzowskiego. Przybliża specyfikę instrumentów Josepha i Franza Luxów, analizując kształty prospektów organowych, ich przybliżone dyspozycje oraz podobne rozwiązania techniczne, na które składają się: organizacja wnętrza szafy organowej, kontuar, traktura, wiatrownice czy miechy.
Eksponuje tym samym cechy charakterystyczne dla lądeckiego organmistrzostwa.
Omawiana publikacja stanowi monograficzne ujęcie warsztatu organmistrzowskiego
firmy Lux z Lądka-Zdroju. Niewątpliwie wnosi cenny wkład w polską literaturę przedmiotu, wpisując się w szeroki kontekst badań organoznawczych na Śląsku. To kolejny krok na
drodze odsłaniania nieznanych dotąd śladów działalności organmistrzowskiej na śląskiej
ziemi, „wskrzeszania” zapomnianych postaci i odkrywania unikatowych instrumentów.
Dzięki tego typu opracowaniom możliwe stanie się w przyszłości wypełnienie pustych
stronic historii śląskiego budownictwa organowego oraz jej kompletne usystematyzowanie
i przedstawienie.
Ewelina Szendzielorz

REVIEW

GRZEGORZ POŹNIAK, O organach z dziećmi i dla dzieci.
Wydawnictwo Sindruk, Opole 2018.
ISBN 978-83-61419-90-7, ss. 64.

Organy. Każdemu, kto słyszy to słowo, w uszach dźwięczy doniosłe brzmienie potężnego instrumentu, a przed oczami maluje się obraz pokaźnego prospektu, często kunsztownie i bogato zdobionego. Ale co tak naprawdę człowiek niespecjalizujący się w organoznawstwie o nim wie? Czy naprawdę musi pozostać owiany tajemnicą i niedostępny dla
każdego? Organy służą przecież liturgii Kościoła od 1400 lat, podkreślając i uwznioślając
swym dźwiękiem jej piękno. Wydobywana z nich muzyka stanowi integralną część świętych
obrzędów, unosząc serca wiernych ku Najwyższemu. Warto więc podjąć działania w kie132
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ks. Grzegorz Poźniak

runku nieco bliższego poznania
historii i działania największego
ks. Grzegorz Poźniak
z instrumentów, jakim są organy
piszczałkowe, skryte najczęściej na
chórach muzycznych kościołów,
często noszące znamię cennego
Uczymy
piękna!
zabytku
i będące niemym świadz dziećmi i dla dzieci
kiem wielu uroczystych wydarzeń.
Działania zmierzające ku popularyzacji tematyki organowej
w społeczeństwie skutecznie podjął
ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak, którego znaczący obszar zainteresowań naukowo-badawczych
zajmuje organoznawstwo oraz historia budownictwa organowego,
ze szczególnym uwzględnieniem
jej śląskiego kontekstu. Jego najnowsza książka ‒ O organach z dziećmi i dla dzieci ‒ stanowi absolutne novum w polskiej
literaturze dziecięcej, organoznawczej i muzykologicznej. To pierwsza tego typu pozycja,
ukazująca historię organów oraz ich skomplikowane mechanizmy działania językiem przystępnym dla dziecka. Zanurzając się w kolejne rozdziały omawianej pozycji, dostrzec można
jej oryginalność oraz niekonwencjonalny zamysł autora. Wysiłek zmierzający do uwrażliwienia społeczeństwa na piękno muzyki, pielęgnowanie tradycji oraz dbałość o dziedzictwo
kulturowe, którym w tym przypadku są organy, należy podejmować już w stosunku do dzieci, które dzięki temu wyrosną na odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi. To właśnie czyni ks.
Grzegorz Poźniak, adresując swoją książkę bezpośrednio do najmłodszych czytelników. Nie
oznacza to jednak, że odbiorcami omawianej publikacji mogą być tylko dzieci. Z powodzeniem okaże się ona bowiem pomocną lekturą dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki tego
królewskiego instrumentu.
64-stronicowa książka podzielona jest na 10 zwartych rozdziałów. Każdy z nich porusza
kolejne zagadnienia organowego świata. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkim opisywanym kwestiom towarzyszą niebanalne ilustracje Małgorzaty Kowalcze. Artystka wykazała się w tym przypadku nieprzeciętną wyobraźnią i pomysłowością, tym bardziej biorąc pod
uwagę brak jej wcześniejszych zainteresowań obszarem, jaki porusza ilustrowana publikacja.
Pierwszy rozdział, zatytułowany Król instrumentów, opowiada historię powstania organów, sięgając do czasów ich pomysłodawcy i pierwszego konstruktora – Ktesibiosa. Omawia mechanizm działania tego starożytnego instrumentu oraz przemiany, jakie dokonały się
w jego konstrukcji i funkcjonowaniu na przestrzeni wieków. Wyjaśnia tym samym, dlaczego
organy przyjęły miano prawdziwego króla instrumentów.
Drugi rozdział, pt. Oddychanie, powietrze i… dzwoneczek, naświetla dźwiękotwórczą
rolę powietrza w organach. Tłumaczy funkcję i działanie miecha jako magazynu powietrza
będącego płucami instrumentu. Warto zaznaczyć, że każde z poruszanych zagadnień omaO organach z dziećmi i dla dzieci
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wiane jest przez autora bardzo skrupulatnie. Świadczy o tym dla przykładu kwestia cegłówek układanych na miechu, które zapakowane są w odpowiedni papier pokryty woskiem.
W dalszej części przybliżona jest również dawna funkcja kalikanta oraz dzwoneczka służącego do komunikacji pomiędzy nim a organistą.
Ręce, nogi, palce i… klawisze – tak zatytułowany jest rozdział trzeci, omawiający sposób
i technikę gry na organach. Przybliża tym samym pojęcia manuału i pedału, wskazując nawet
na rozpiętość omawianych klawiatur. Autor omawia kolejno poszczególne elementy stołu gry,
wprowadzając pojęcie kontuaru. Zwraca również uwagę na rejestry oraz ich działanie. Przy
końcu rozdziału wyakcentowana jest kwestia niezwykłości organów, wynikająca z faktu, że
każdy z tych instrumentów jest unikatowy, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.
Tytuł czwartego rozdziału – Co tak piszczy? – wskazuje na poruszane w nim zagadnienie szerokiego wachlarza różnorodnych piszczałek organowych. Obrazuje sposób ich wykonania, materiał, kształt oraz grubość. Tłumaczy różnicę pomiędzy piszczałką wargową
i językową oraz sposób wydobywania z nich dźwięku. Przybliżona zostaje również zasada
zależności wysokości dźwięku od długości piszczałki.
Piąty rozdział, pt. Wiatr wieje, ale nie jak chce…, rozwija kwestię powietrza jako niezbędnego czynnika w funkcjonowaniu organów. Po miechu i piszczałkach wprowadza
nowe urządzenie, jakim jest wiatrownica. Przedstawia drogę, którą przebyć musi powietrze
za pośrednictwem kanału, by dotrzeć do wiatrownicy, czyli skrzyni, w której schowany jest
wiatr wpuszczany w dalszej kolejności przez specjalne zaworki do piszczałek.
W rozdziale szóstym, zatytułowanym: Droga – inaczej trakt, tłumaczone jest pojęcie
traktury jako szlaku przebiegającego pomiędzy klawiszem a odpowiednią piszczałką. Objaśniane są poszczególne jej rodzaje: od najnowszej – elektrycznej, przez pneumatyczną, aż
po najstarszą – mechaniczną. Autor w ciekawy sposób tłumaczy ten skomplikowany mechanizm, porównując go do górskiego traktu. Dzięki takiemu zabiegowi, zawiłe i złożone
pojęcia stają się przejrzyste i zrozumiałe dla każdego.
Ilu muzyków może zmieścić się w szafie? Tak zatytułowany jest rozdział siódmy omawianej książki. Autor zabiera w nim czytelników na spacer po wnętrzu szafy organowej, którą
przyrównuje do połączonych orkiestr, dętej i symfonicznej, uzupełnionych jeszcze dodatkowymi instrumentami. W ten sposób ułatwia wyobrażenie sobie ogromnych możliwości
brzmieniowych instrumentu, do pobudzenia którego wystarczy zaledwie jeden organista.
Rozdział ósmy, pt. Szafa, stół i ławka – czy to meble?, skupia się głównie na zewnętrznym wyglądzie organów i akcesoriach będących ich częścią, które porównane są do mebli
domowych. Pojawia się nowe pojęcie: prospekt, który może przyjmować różne kształty oraz
być kunsztownie zdobiony. Prezentowany jest również stół gry, czyli kontuar, oraz ławka
stanowiąca nieodłączny element instrumentu.
W rozdziale dziewiątym, pt. Woda płynie i wszystko się zmienia, autor powraca myślą
do mechanizmu organów wodnych Ktesibiosa, by na ich przykładzie ukazać przemiany,
jakie z biegiem czasu nastąpiły w ich konstrukcji i funkcjonowaniu, aż po wynalezienie prądu i komputera. Zaznacza jednak, że wciąż pozostają one tym samym instrumentem muzycznym, posiadającym pewne zasadnicze i niezmienne elementy. Wyraża również radość
płynącą z bliższego poznawania tegoż króla instrumentów, gdyż piękno dźwięków i muzyki
pozostaje zawsze niezmienne.
134
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Ostatni rozdział, noszący tytuł Organy i kompozytorzy, przedstawia sposoby wykorzystywania muzyki organowej od jej początków aż po czasy współczesne, przywołując jednocześnie jej największych twórców. Podkreśla jednak, że to instrument od wieków kojarzony
z kościołem i modlitwą, dlatego też w tej przestrzeni odnajduje należyte dla siebie miejsce.
W książce nie brakuje również Zakończenia skierowanego do czytelników. Wybrzmiewa z niego przesłanie, że warto troszczyć się o prawdziwe organy piszczałkowe, gdyż nawet
najlepszy instrument elektroniczny nigdy ich nie zastąpi. Na koniec autor dzieli się także
cenną refleksją: „Tylko prawdziwa muzyka jest piękna, a człowiek, który jej słucha – dziecko,
nastolatek, dorosły – staje się piękniejszy!” (s. 63).
Krótkie omówienie treści poszczególnych rozdziałów miało na celu przybliżenie całościowej idei powstania niniejszej książki, cechującej się niezwykle oryginalnym i interesującym zamysłem autora, dzięki któremu w toku lektury czytelnik ma okazję zgłębić swoją wiedzę, mając jednocześnie poczucie jej niebywałej przystępności. Na pozór skomplikowane
zagadnienia stają się jasne i zrozumiałe. Publikacja stanowi tym samym niejako przyjazny
podręcznik z zakresu organoznawstwa.
Warto zwrócić również uwagę na wieloaspektowe funkcje, jakie spełnia omawiana pozycja. Po pierwsze, jak już zaznaczono powyżej, jest to książka edukacyjna, która z powodzeniem ułatwi pogłębianie wiedzy w obszarze organoznawstwa i budownictwa organowego. Po drugie, publikacja ta pełni funkcję wychowawczą, uwrażliwiając na piękno oraz
ukierunkowując odbiorców na potrzebę pielęgnowania tradycji i wspólnej dbałości o otaczające środowisko. Po trzecie, lektura sprawuje rolę kulturotwórczą, wskazując na korzyści
i pozytywy płynące ze słuchania muzyki oraz uczestnictwa w wyższej kulturze muzycznej.
Po czwarte, książka pomyślnie spełnia funkcję opowiadania dla dzieci i młodzieży, dostarczając w trakcie jej czytania wielu pozytywnych wrażeń. Warto zauważyć, że oryginalność
niniejszej publikacji, prócz pomysłowej konstrukcji tekstu oraz niebanalnych ilustracji, zawiera się również w formie jej wydania. Teksturowana okładka książki imituje klawiaturę
instrumentu, przez co dostarcza dodatkowych efektów dotykowych. Wszystkie wspomniane czynniki sprawiają, że czytelnik w toku lektury poddany jest dodatkowo estetycznym
doznaniom wizualnym.
Książka O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka ukazuje, że edukacja
i wychowanie mogą integralnie wiązać się z przyjemnością i dobrą zabawą. Stanowi formę
promocji czytelnictwa, świetną pomoc dydaktyczną oraz nośnik wiedzy i wartości przydatnych w kształtowaniu osobowości dziecka. Wnosi tym samym znaczący wkład zarówno
w polską literaturę dziecięcą, jak i popularnonaukową. Może stać się również przyczynkiem
i inspiracją do podejmowania kolejnych działań na polu formacji młodego pokolenia, gdyż
w obecnych czasach coraz bardziej potrzeba dobrych wzorców oraz przekaźników wiedzy
pozbawionych przemocy, wrogości, komercjalizmu i samowystarczalności, a przynoszących prawdziwie autentyczne wartości chrześcijańskie i humanistyczne.
Ewelina Szendzielorz
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MAREK URBAŃCZYK, Organy kościoła Krzyża Świętego
w Siemianowicach – historia, architektura, konstrukcja
i problematyka konserwatorska. Gliwice: Epigraf 2017.
ISBN 978-83-949053-1-6, ss. 190.

W 2017 r. nakładem wydawnictwa Epigraf w Gliwicach ukazała się monografia
poświęcona organom rzymskokatolickiego
kościoła pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Autorem książki jest dr hab.
Marek Urbańczyk – adiunkt w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Katowicach, uznany organolog,
a także czynnie działający organmistrz. Nie
bez znaczenia dla publikacji pozostaje fakt,
że jej autor od 1974 r. pełni funkcję organisty
we wspomnianym kościele, a w latach 2013–
2016 dokonał gruntownego remontu opisywanych organów.
Książka składa się z czterech części. Poprzedza je krótkie słowo wstępne Rafała Piecha – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
(s. 3). W rozdziale pierwszym (s. 12–33) omówiono historię oraz wygląd pierwszych organów, jakimi dysponowała siemianowicka
świątynia. Instrument ten został wybudowany
w 1884 r. przez firmę Schlag & Söhne ze Świdnicy. Niestety, z powodu braku źródeł autorowi
nie udało się podać bliższych informacji dotyczących okoliczności budowy instrumentu oraz
jego dyspozycji. Wiadomo, że posiadał on 31 głosów rozdzielonych na dwa manuały i pedał.
Traktura rejestrów i gry była mechaniczna. Zdaniem autora organy wyposażone były w wiatrownice pneumatyczne typu stożkowego, działające w systemie aktywnym (napełnianym)
(s. 16‒17). Na potwierdzenie swojej hipotezy Marek Urbańczyk przytacza fragment opinii
o instrumencie wystawionej po 11 latach jego użytkowania, w której wyraźnie stwierdzono,
że jest on wyposażony w tzw. Kegelladensystem (s. 15). Czy na pewno chodzi tu jednak o wiatrownice stożkowe? W przypadku firmy Schlag & Söhne wspomniany Kegelladensystem nie
jest równoznaczny z wiatrownicami stożkowymi, a wprost przeciwnie. W rzeczywistości nazwa ta odnosi się do wiatrownic rejestrowych z wiszącymi zaworami klapowymi otwieranymi popychaczami sterowanymi zbiorczymi listwami. Zwracają na to uwagę sami właściciele
firmy:
„Wykonujemy, co prawda, wiatrownice według systemu stożkowego, ale z wiszącymi
wentylami, które są popychane z boku i do których można od dołu wygodnie się dostać.
Jako że wentyle te wiszą tylko na pasku skóry i nie posiadają żadnych prowadzeń z drutu,
136
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praktycznie nie występują zakłócenia w ich działaniu” (W.J. Brylla, Wrocławska działalność firmy Schlag & Söhne, w: B.A. Tabisz, J.M. Łubocki [red.], Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, Wrocław 2018, s. 94).
W dalszej części rozdziału bardzo dokładnie opisano neogotycki prospekt organowy
oraz przedstawiono relacje przestrzenne bryły organów, a także sposób ich zakomponowania we wnętrzu kościoła.
Rozdział drugi (s. 33–48) poświęcony jest przebudowie organów, którą w 1913 r. przeprowadziła firma Berschdorf z Nysy. Instrument został wówczas powiększony do 41 głosów,
wprowadzono trakturę pneumatyczną oraz zainstalowano nowe wiatrownice stożkowe. Zachowano oryginalną szafę i prospekt oraz część głosów. Autor opisuje poszczególne elementy organów, które uległy przebudowie: wiatrownice, miechy i dmuchawę, trakturę, stół gry
oraz dyspozycję. Z okresu przebudowy nie zachowały się w archiwum parafialnym dokumenty, stąd przedstawione w rozdziale informacje oparte są jedynie na oględzinach instrumentu i wysuniętych przez autora hipotezach. Być może warto byłoby sięgnąć do lokalnej
prasy (zarówno z 1884, jak i 1913 r.), gdzie prawdopodobnie znajdują się jakieś wzmianki
o budowie i przebudowie siemianowickiego instrumentu.
Kolejny rozdział (s. 48–81) zawiera informacje o dalszych losach instrumentu. Podstawę źródłową tej części opracowania stanowią dokumenty zachowane w Archiwum Parafialnym. Ponadto podczas wykonanego przez autora remontu zostały odkryte we wnętrzu
instrumentu ołówkowe inskrypcje pozostawione przez organmistrzów, a zawierające informacje o przeprowadzonych przez nich pracach. Pozwoliło to na w miarę dokładne odtworzenie historii organów po 1913 r. Marek Urbańczyk na podstawie 20 zachowanych listów
firmy Berschdorf z lat 1939–1943 przedstawił plany przebudowy instrumentu. Szkoda, że
nie zdecydował się na zamieszczenie w aneksie pełnej treści tej niezwykle cennej korespondencji. W dalszej części rozdziału, korzystając z parafialnych archiwaliów, opisał ingerencje
innych organmistrzów w latach 1954–1978.
Zasadniczą część publikacji stanowi rozdział czwarty (s. 81–151), będący swoistą kroniką przeprowadzonego przez Marka Urbańczyka w latach 2013–2016 generalnego remontu
organów. Przywrócił on instrumentowi pełną sprawność techniczną i muzyczną. W rozdziale opisano bardzo dokładnie etapy poszczególnych prac restauracyjnych, obejmujących:
system powietrzny, wiatrownice, trakturę, stół gry, wnętrze instrumentu, szafę i prospekt organowy oraz zespół brzmieniowy.
Książkę wieńczy aneks zawierający 16 kolorowych fotografii dokumentujących siemianowickie organy oraz przeprowadzone prace remontowe.
Podsumowując omówienie książki, należy przede wszystkim zaznaczyć, że przynosi ona
szereg cennych, a nieznanych dotąd informacji na temat organów kościoła pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Stanowi także cenny przyczynek do badań nad historią budownictwa organowego na Śląsku. Jak podkreśla sam autor:
„W niniejszej pracy naukowej analizie został poddany instrument, który jest częścią ogromnej spuścizny kulturowej i ważnym elementem dynamiki śląskiego i, dodajmy
tu, siemianowickiego Kościoła oraz świadectwem jego troski o kulturę muzyczną. Ma to
tym większe znaczenie, że badania nad instrumentarium organowym na Górnym Śląsku
nie mają długiej tradycji. Przez wiele bowiem lat ze względów ideologicznych występowa-
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ły trudności z wprowadzeniem organów do obszaru badań nad kulturą muzyczną i materialną Śląska, a który to obszar stanowi ogromne źródło wiedzy o regionie i jego kulturze”
(s. 10–11).
Szczególnie docenić należy zaprezentowanie dziejów instrumentu, jego konstrukcji, architektury i struktury brzmieniowej na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej. Na
uznanie zasługuje też rozbudowane omówienie działań remontowo-konserwatorsko-rewitalizacyjnych z lat 2013–2016. Unaoczniają one bowiem złożoność i wielopłaszczyznowość
zagadnienia, jakim jest szeroko pojęta konserwacja instrumentów zabytkowych. Pewne zastrzeżenia budzić mogą jedynie opisy bibliograficzne i konstrukcje przypisów.

Andrzej Prasał

REVIEW

„Ars Organi” 66 (2018), z. 1; 66 (2018), z. 2

Pierwszy zeszyt wydawanego przez Gesellschaft der Orgelfreunde e.V. (GdO) periodyku
„Ars Organi” z 2018 r. zawiera dziesięć bogato ilustrowanych artykułów. Tradycyjnie w czasopiśmie znalazły się też informacje dotyczące działalności stowarzyszenia, krótkie sprawozdania oraz omówienia książek, wydawnictw nutowych i fonograficznych.
Zeszyt otwiera tekst Andrzeja Szadejki Ein neues Land entdecken. Zur 66. Internationalen Orgeltagung 2017 in Danzig (Gdańsk) (s. 3–7), zapowiadający 66. Międzynarodową
Konferencję Organową w Gdańsku. Organizowane od 1953 r. przez Gesellschaft der Orgelfreunde e.V. spotkania mają na celu poznawanie ważnych ośrodków organowych. Na program corocznego zjazdu składają się wycieczki organoznawcze i krajoznawcze, sympozja
i koncerty. Warto podkreślić, że wspomniana konferencja była pierwszą, jaka odbyła się na
terenie Polski. W swoim artykule Andrzej Szadejko przybliżył uczestnikom zjazdu (w formie krótkich szkiców) bardzo bogate dzieje budownictwa organowego Gdańska oraz historię samego miasta. Szczególną uwagę poświęcił zrekonstruowanym w 2018 r. organom
kościoła Świętej Trójcy.
Franz-Josef Vogt w artykule Die Sonreck-Orgel der kath. Pfarrkirche St. Katharina in Senheim (Mosel) (s. 9–12) przedstawił historię organów w kościele pw. św. Katarzyny w Senheim. Instrument pochodzi z 1881 r. i jest dziełem Franza Sonrecka z Kolonii. Posiada 13
głosów rozdzielonych na dwa manuały. Traktura rejestrów i gry jest mechaniczna, wiatrownice ‒ klapowo-zasuwowe. Na podstawie zachowanych archiwaliów (oryginalnego kosztorysu oraz protokołów zarządu kościelnego) autor dokładnie opisuje okoliczności budowy
organów. Co ciekawe – z powodu problemów finansowych inwestora w instrumencie nigdy
nie zainstalowano sekcji brzmieniowej pedału.
Artykuł Anji i Wolfganga Oberlingerów zatytułowany Die Steinmayer-Orgel von 1904
auf Burg Reichenstein und ihre Restaurierung 2015 (s. 13–19) poświęcony jest dziełu restauracji organów znajdujących się w kaplicy na zamku Reichenstein w Górnej Dolinie Środ138
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kowego Renu. Instrument pochodzi z 1904 r. i został wybudowany przez fabrykę organową
G.F. Steinmayer & Co. z Oettingen (opus 837). Posiada 15 głosów (14 realnych i jedną transmisję) rozdzielonych na dwa manuały i pedał. Traktura rejestrów i gry jest pneumatyczna,
wiatrownice ‒ kieszonkowe. W 2015 r. kompleksowy remont instrumentu wykonała firma
Oberlinger GmbH z Windesheim. W artykule opisano dokładnie etapy poszczególnych prac
remontowych, obejmujących: sekcję brzmieniową, system powietrzny, stół gry, wiatrownice i szafę organową.
Organy Zachariasa Hildebrandta z 1746 r. w kościele pw. św. Wacława w Naumbugu
stanowią klejnot niemieckiej barokowej tradycji budownictwa organowego. W latach 1993–
2000 ich gruntownej restauracji podjęła się firma Hermann Eule z Budziszyna. Przywrócono wówczas m.in. ich oryginalną dyspozycję i trakturę. Instrumentowi temu poświęcony
jest tekst Alfreda Reichlinga Erbe – Auftrag – Stimulans. Anmerkungen zur Restaurierungsgeschichte der Orgel zu St. Wenzel in Naumburg (s. 20–25). Jest to przedruk artykułu, jaki
ukazał się w 2000 r. w publikacji wydanej z okazji ukończenia gruntownego remontu organów. Autor przybliża okoliczności przebudowy instrumentu, którą w latach 1932–1933
przeprowadziła firma Walcker z Ludwigsburga. Na podstawie m.in. zachowanej korespondencji wybitnego muzykologa i organologa Christharda Mahrenholza (za jego radą starano
się przywrócić dyspozycję z 1746 r.) wyjaśnił założenia kompromisowej koncepcji remontu,
będącej konsekwencją ówczesnych tendencji w organmistrzostwie oraz ówczesnego sposobu traktowania zabytkowych i historycznych instrumentów.
W XIX w. w synagogach reformowanych muzyka wokalna została połączona z akompaniamentem organowym. W artykule Musik für Orgel in der Synagoge (s. 26–29) Martin
Geisz omawia historię wykorzystywania tego instrumentu w liturgii żydowskiej. Pierwsze
organy w niemieckich synagogach pojawiały się już od 1810 r. Na początku XX w. prawie
wszystkie synagogi w większych miastach wyposażone były w organy. W mniejszych gmi-
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nach żydowskich używano często fisharmonii. W dalszej części artykułu zaprezentowano
niemieckich kompozytorów organowej muzyki synagogalnej, w tym jej najważniejszego
przedstawiciela – Louisa Lewandowskiego (1821–1894).
Olaf Zenner w tekście Vierzig Jahre Interpretationsseminare für nicht hauptberuflich tätige Organisten (IPS). Die Orgelliebhaber in der Hand des Meisters (s. 30–35) przybliża 40-letnią historię organizowanych przez GdO seminariów doskonalących i dokształcających dla
organistów ‒ amatorów. Kilkudniowe kursy zapoczątkowane zostały w 1978 r. Począwszy
od 1984 r. odbywają się one w pierwszym tygodniu po Wielkanocy. Do 2018 r. odbyły się
42 edycje imprezy. Biorą w niej udział mężczyźni i kobiety w różnym wieku, niezawodowo
związani z posługą organistowską. Prowadzenie seminariów powierzane jest znanym i wybitnym organistom ‒ wirtuozom.
Dwa kolejne artykuły związane są z umieszczonymi na obwolucie czasopisma fotografiami. W pierwszym ‒ Die erste Kögler-Orgel in den Niederlanden: Nieuwleusen (s. 36–38)
‒ Sietze de Vries opisuje nowe organy w Hersteld Hervormde Kerk w Nieuwleusen w Holandii. Instrument ten został wybudowany w 2017 r. przez austriackiego organmistrza Christiana Köglera. Są to pierwsze organy tej firmy na terenie Holandii. Posiadają 20 głosów
(Hauptwerk, Rückpositiv, Pedal), trakturę mechaniczną i system wiatrownic klapowo-zasuwowych. Dyspozycja głosowa nawiązuje do wzorców barokowych.
W drugim artykule, zatytułowanym Orchester aus Pfeifen – die neue Eule-Orgel der Kulturpalasts Dresden (s. 39–43), Jiři Kocourek przedstawia nowe organy w sali koncertowej
Filharmonii Drezdeńskiej. Autor podaje bardzo dokładne dane techniczne instrumentu oraz charakteryzuje poszczególne sekcje brzmieniowe (Hauptwerk, Schwellwerk, Récit-Orchestral, Solo, Pedal). Budowę organów, którą powierzono firmie Hermann Eule GmbH
z Budziszyna, ukończono w 2017 r. Instrument (opus 686) o czterech manuałach i pedale
posiada 67 głosów (w tym 6 transmisji i 7 ekstensji) oraz trakturę elektryczną z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi. Został zaprojektowany jako koncertowe organy symfoniczne,
predestynowane przede wszystkim do wykonywania muzyki romantycznej. Źródłem inspiracji przy opracowywaniu dyspozycji głosowej stanowiły instrumenty wznoszone w angielskich ratuszach w latach 1900–1920.
W dziale Stare i nowe organy znalazły się dwa teksty. Pierwszy (Zur Orgelchronik von
Weinböhla, s. 44–46) poświęcony jest organom w St. Martinskirche w Weinböhla. Na podstawie odnalezionych w Hauptstaatsarchiv Dresden dwóch dokumentów z 1683 i 1750 r.
Wolfram Hackel uzupełnia dotychczasowe informacje o dziejach instrumentu. Drugi artykuł (Rückkehr einer Ahrend-Orgel, s. 46–47), którego autorem jest Wolfgang Baumgratz,
przybliża okoliczności translokacji 23-głosowych organów (3M+P) firmy Ahrend & Brunzema z Leer. Instrument w 2016 r. został przeniesiony z Zorgvlietkerk w Hadze do St. Marienkirche w swoim „rodzinnym” mieście Leer.
Drugi zeszyt periodyku zawiera dziewięć bogato ilustrowanych artykułów. Pierwszy
tekst (Orgelbau und Orgelmusik auf der UNESCO-Liste der Immateriellen Kulturerbes, s. 69–
72) poświęcony jest wpisaniu niemieckiej sztuki budownictwa organowego na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Decyzję tę podjęto 7 grudnia 2017 r.
W Niemczech znajduje się największe skupisko tych instrumentów muzycznych na świecie. Ogółem jest ich ponad 50 tysięcy. Każdy instrument jest unikatowy i zaprojektowany do
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konkretnej przestrzeni architektonicznej. Obecnie w Niemczech działa ok. 400 warsztatów
organmistrzowskich, zatrudniających 2800 pracowników. Warto wspomnieć, że niemieckie
organmistrzostwo oraz muzyka organowa już od 2014 r. znajdują się na liście niemieckich
niematerialnych dóbr kultury.
Jan von Busch w artykule Die untergegangene Schreiber-Orgel in Koldenbüttel und ihre
orgelbauenden Organisten (s. 73–82) przybliża sylwetkę organmistrza Johanna Matthiasa
Schreibera (1716–1771) oraz opisuje wybudowane przez niego w 1758 r. organy dla kościoła pw. św. Leonarda w Koldenbüttel. Niestety, instrument ten w 1974 r. został zastąpiony nowym. Zachował się jedynie prospekt. W artykule przedstawiono także mało znaną
amatorską działalność organmistrzowską dwóch muzyków związanych z kościołem w Koldenbüttel. Pierwszym był Johann Wilhelm Lensch (1723–1796) – organista w latach 1758–
1764, a następnie rektor i kantor w Oldesloe. Wybudował on trzy niewielkie instrumenty,
których losy pozostają nieznane. Z kolei w latach 1815–1851 organistą był Johann Odetey
Bruhn (1791–1863) – twórca organów dla miejscowej szkoły, które znajdują się obecnie na
emporze kaplicy menonitów w Friedrichstadt. Niewykluczone, że do ich budowy wykorzystano elementy organów z kościoła św. Pawła w Hamburgu, wzniesionych w latach 1718–
1721 przez Otto Diedricha Richborna (ucznia Arpa Schnitgera). Zdaniem autora artykułu
organy szkolne Bruhna są najstarszym tego typu zachowanym instrumentem w Niemczech.
Kolejny tekst (Marc Schaefer, Neu entdeckt: Ein Foto von 1897 mit der Silbermann-Orgel der Jung-St. Peter-Kirche in Straßburg) poświęcony jest dziejom organów ewangelickiego
„młodszego” kościoła pw. św. Piotra w Strasburgu. Instrument wybudował w 1780 r. Johann
Andreas Silbermann. W latach 1819–1820 został powiększony przez Johanna Conrada Sauera o sekcję Rückpositiv. Znajdował się na emporze po zachodniej stronie nawy. Wygląd
organów przedstawia zamieszczona w artykule fotografia z 1897 r. Stanowi ona cenne i unikalne źródło do dziejów tego instrumentu, gdyż w 1898 r. został on rozebrany i ok. 1900 r.
umieszczony na obecnym miejscu. W kolejnych latach był gruntownie przebudowywany.
W październiku 2016 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Würzburgu oddano do użytku nowe organy (opus 1938) firmy Orgelbau Klais z Bonn. Ich opis w artykule
Konzeption und Disposition der neuen Klais-Orgel in der Hochschule für Musik Würzburg
(s. 87–93) zamieszcza Christoph Bossert – autor nowatorskiej koncepcji technicznej
i brzmieniowej instrumentu. W organach tych zastosowano system wiatrownic stożkowych
w połączeniu z trakturą elektroniczną (imitującą trakturę mechaniczną), sterującą stopniem otwarcia poszczególnych wentyli. Dzięki takiemu rozwiązaniu muzyk ma bezpośredni
wpływ na sposób wydobycia dźwięku. Autorska dyspozycja instrumentu liczącego 83 głosy
(z czego 45 realnych) ma cechy nowatorskie i jest połączeniem różnych koncepcji stylistycznych, odbiegającym od powszechnie stosowanych wzorców.
Następny artykuł dotyczy temperacji stroju organów. Większość opracowań tego tematu
skupia się na jego aspekcie muzyczno-teoretycznym lub historyczno-wykonawczym. Mads
Kjersgaard w tekście Zur Temperierung von Orgel aus praktischer und denkmalpflegerischer
Sicht (s. 94–96) omawia temperację organów z perspektywy praktyczno-konserwatorskiej
na przykładzie przeprowadzonej w latach 1985–1988 restauracji organów znajdujących
się na zamku Frederiksborg (Dania). Instrument został wybudowany w latach 1605–1610
przez Esaiasa Compeniusa Starszego.
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Klaus Beckmann w artykule Unscheinbar, unbekannt – vergessen? Bartholomäus Weisthoma (1639–1721), Hoforganist in Eichstätt (s. 97–101) przybliża mało znaną postać Bartholomäusa Weisthoma – głównego organisty katedralnego w Eichstätt. Oprócz szkicu
biograficznego prezentuje i omawia jego twórczość kompozytorską, obejmującą przede
wszystkim utwory organowe.
Kolejne dwa teksty poświęcone są ilustracjom zamieszczonym na obwolucie czasopisma. W pierwszym (Die Koch-&-Höhmann-Orgel der ev. Christuskirche in Ratingen-Homberg, s. 102–110) Frank-Josef Vogt i Frank Weimbs opisują organy ewangelickiego kościoła
Chrystusa w Ratingen. 16-głosowy instrument o pneumatycznej trakturze rejestrów i gry
został wybudowany w 1912 r. przez firmę Koch & Höhmann z Ronsdorf. Autorzy na podstawie zachowanego w archiwum parafialnym kosztorysu i protokołu odbioru podają okoliczności powstania instrumentu. Przybliżają także sylwetkę ich budowniczego oraz opisują
przeprowadzony w 2017 r. generalny remont organów. Warto wspomnieć, że świątynia dysponuje jeszcze 22-głosowymi organami firmy Paul Ott z 1968 r.
W drugim artykule (Die Orgeln der Deutschen St. Gertruds Kirche zu Stockholm, insbesondere die restaurierte Orgel von Åkerman & Lund, s. 111–116) Michael Dierks prezentuje dzieje organów w kościele ewangelickim (niemieckim) św. Gertrudy w Sztokholmie.
Obecnie świątynia dysponuje dwoma instrumentami. W latach 2003–2004 firma Grönlunds z Gammelstad zrekonstruowała pierwsze organy kościoła niemieckiego z połowy XVII w. Z kolei w latach 2017–2018 dokonano ponownego montażu organów firmy
Åkerman & Lund z 1887 r. Instrument ten został rozebrany w 1972 r.
Dział Stare i nowe organy obejmuje tekst Markusa Franka Hollingshausa zatytułowany
Zum unterschiedlichen Umgang mit neobarocken Orgeln, dargestellt an drei Instrumenten
der Pfarrei St. Peter und Paul Rheingau (s. 117–121). Autor na przykładzie instrumentów
w trzech kościołach (Niederwalluf, Eltville-Matinsthal, Eltville) snuje refleksje nad ideą tzw.
organów neobarokowych. Jednocześnie dowodzi, że ten typ instrumentów może być nadal
z powodzeniem wykorzystywany do celów liturgicznych.
Andrzej Prasał

REVIEW

Seria płytowa Organy Śląska Opolskiego

Ukazująca się od 2009 r. seria płytowa Organy Śląska Opolskiego liczy już na ten moment
23 pozycje. Poprzez szeroki zasób wydanych woluminów, swoje przesłanie, unikatowość,
różnorodność i bogactwo, stanowi niewątpliwie element warty szerszego zainteresowania
i bliższego poznania.
Na początku należy zwrócić uwagę na ideę zainicjowania niniejszej kolekcji, która z powodzeniem i regularnością jest rokrocznie powiększana o kolejne części. U jej podstaw leży
troska o instrumentarium organowe, przez którą na Śląsku Opolskim stale remontowane są
kolejne instrumenty. Dzięki temu otrzymują one niejako „nowe życie”, mogąc w dalszym
ciągu z pełnym powodzeniem rozbrzmiewać w wielu świątyniach. To niezwykle ważna sfera
działalności śląskiego organoznawstwa i organmistrzostwa, która efektywnie przyczynia się
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Stefan Baier gra na organach Riegera (1907)
Głubczyce, kościół paraﬁalny Narodzenia NMP
Stefan Baier an der Rieger- Orgel (1907)
in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Głubczyce / Leobschütz
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Na organach gra Piotr Rojek an der
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 1
Na organach gra Gabriela Dendera an der Orgel
Organy Śląska Opolskiego, vol. 1
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 1

do pielęgnowania cennego dziedzictwa religijno-kulturowego, jakim są organy piszczałkowe, oraz podtrzymywania domoja Muzyko...
brostanu tych instrumentów, chroniąc je tym samym przed
Fiat Lux
Fiat Lux
bezpowrotnym utraceniem ich piękna, wyjątkowości i potęgi brzmienia.
Seria Organy Śląska Opolskiego stanowi niejako fonograficzną bazę danych, dokumentującą opolski krajobraz organowy. Za jej unikatowością przemawia fakt, że przybrała
ona formę wydawniczego utrwalania bogactwa brzmienia
tegoż instrumentarium. To niezwykle cenny dorobek, który
nie tylko gromadzi zasób organowych dyspozycji, ale przede
Gabriela Dendera
wszystkim rejestruje ich realny dźwięk, charakterystyczny
Gabriela Dendera
i jedyny w swoim rodzaju dla każdego z instrumentów.
moja Muzyko...
Kolejne woluminy serii są owocem współpracy środomoja Muzyko...
wiska muzykologów i muzyków kościelnych, związanych
z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu oraz
kierunkiem „muzykologia” Uniwersytetu Opolskiego, z innymi ośrodkami muzycznymi z kraju i zagranicy. Warto
w tym miejscu zatem podkreślić międzynarodowy charakter tejże działalności, na który składa się współpraca m.in.
z: Hochschule für katholische Kirchenmusik und MusikpädaPiotr Rojek
gogik w Ratyzbonie, Akademie múzických uméni w Pradze,
Constellationes Opolienses
Centro Cultural Padre Félix Varela w Hawanie czy Gregorius
Haus w Tokio.
Niewątpliwy atut omawianej serii stanowi szerokie grono artystów zaproszonych do przygotowania i wykonania repertuaru składającego się na kolejne płyty. Znaleźli się wśród
nich nie tylko rodzimi, opolscy, organiści oraz przedstawiciele innych polskich ośrodków, ale także zaprzyjaźnieni muzycy i profesorowie z innych
krajów europejskich i pozaeuropejskich, których muzyczna wrażliwość rodzi dźwięki wybrzmiewające na śląskich organach. Każdy z wykonawców w wysoce profesjonalny sposób
prezentuje swój warsztat wykonawczy. Wielość reprezentowanych szkół Piotr
organowych,
a takRojek
Piotr
Rojek
że pochodzenie artystów gwarantują jednocześnie bogactwo wykonawcze i interpretacyjne
Ecce lignum
Constellationes Opolienses
kolejnych woluminów. To również okazja do poznania upodobań stylistycznych
i wykoConstellationes Opolienses
nawczych poszczególnych instrumentalistów oraz wpływu dalekich kultur na dobór i interpretację muzyki organowej.
Różnorodność płyt gwarantuje zarówno dobrana literatura, uwzględniająca możliwości ekspresyjne każdego z instrumentów oraz jego walory kolorystyczno-brzmieniowe, jak również unikatowość samych organów. Każde są bowiem jedyne w swoim rodzaju
i niepowtarzalne. To efekt działalności na terenie Śląska wielu budowniczych oraz firm
organmistrzowskich, którzy pozostawili po sobie liczne opusy instrumentów, które są staWaldemar Krawiec
le pielęgnowane, a także poszerzane o kolejne egzemplarze przez obecnie
działających
organmistrzów.
Musicam Silesiam Promovere
Ligota Turawska, kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Przewóz, kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza
Otmuchów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
Ellguth-Turawa,
St. Katharina
von Alexandria
Stefan Baier Pfarrkirche
gra na organach
Riegera
(1907)
Przewos, Filialkirche St. Judas Thaddäus
Głubczyce,
kościółSt.paraﬁ
alny
Ottmachau,
Pfarrkirche
Nikolaus
undNarodzenia
St. Franz Xaver NMP

Vol. 2
Constellation
Gabrie
Vol. 1
Vol. 1
Ligota
Stefan
Stefan
Otmuc
Głubcz
Głubcz
Przewo

Lewice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chr
Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita,

Löwitz, Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes de
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus

Stefan Baier
Baier an
grader
na organach
Riegera
(1907)
Stefan
Rieger- Orgel
(1907)
Głubczyce,
kościółMariä
paraﬁGeburt
alny Narodzenia
NMP/ Leobschütz
in
der Pfarrkirche
in Głubczyce
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Stefan Baier an der Rieger- Orgel (1907)
in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Głubczyce / Leobschütz
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Orgellandschaft Schlesien, Vol. 2
Organy Śląska Opolskiego, vol. 2
Orgellandschaft
Na organach graSchlesien, Vol. 2

an der Orgel

Na organach gra

an der Orgel

Ligota Turawska, kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Przewóz, kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza
Otmuchów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
Ligota Turawska, kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Ellguth-Turawa, Pfarrkirche St. Katharina von Alexandria
Przewóz, kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza
Przewos, Filialkirche St. Judas Thaddäus
Otmuchów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
Ottmachau, Pfarrkirche St. Nikolaus und St. Franz Xaver
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Ellguth-Turawa, Pfarrkirche St. Katharina von Alexandria
Przewos, Filialkirche St. Judas Thaddäus
Ottmachau, Pfarrkirche St. Nikolaus und St. Franz Xaver
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Orgellandschaft
Schlesien, Vol. 4
CYAN MAGENTA
GELB SCHWARZ

Na organach gra

an der Orgel

Lewice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chrzciciela
Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
Löwitz, Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus und Crescentia
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 4
Orgellandschaft
Na organach graSchlesien, Vol. 4an der Orgel

Na organach gra

an der Orgel

Lewice, kościół
parafialny
pw. św. Marii
Magdaleny
Stefan
Baier gra
na organach
Riegera
(1929)
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Koźle,
paraﬁalny
pw. św. Zygmunta
i św. Jadwigi
Kuniów,kościół
kościół parafialny
pw. Narodzenia
Jana Chrzciciela

Pietrowice
Wielkie,
kościółpw.
parafialny
pw.
św. Wita, Modesta i Krescencji
Lewice,
kościół
parafialny
św. Marii
Magdaleny

Stefan
Baier an der Rieger- Orgel (1929)
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Löwitz,
Pfarrkirche
derzum
Hl. Maria
MagdalenaJanaund
in
der Pfarrkirche
Hl.Narodzenia
Sigismund
zur Hl. Hedwig in Cosel
Kuniów,
kościół parafialny
pw.
Chrzciciela
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CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

Wehowitz, Wielkie,
Pfarrkirche
der Hl.
Anna pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
Pietrowice
kościół
parafialny
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Gross Peterwitz,
Pfarrkirche
des Hl.
Vitus, Modestus und Crescentia
Löwitz,
Pfarrkirche
der Hl. Maria
Magdalena
ACD-1052_Seite_01
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus und Crescentia

Organy Śląska Opolskiego, vol. 6
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 6

Organy Śląska Opolskiego, vol. 5
Orgellandschaft
Schlesien, Vol. 5
Na organach gra

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ
CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

an der Orgel

Organy Śląska Opolskiego, vol. 5
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 5

Ecce lignum
Ecce lignum

folia organologica

0SHBOZĂMĈTLB0QPMTLJFHP WPM
0SHFMMBOETDIBGU4DIMFTJFO
Organy Śląska Opolskiego,7PM
vol. 4
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 4

Vol. 2
Vol.
32
Constellation
Gabrie
Constellation
Stefan
Gabrie
Ligota
Paczkó
Ligota
Otmuc
Otmuc
Przewo
Przewo

Organy Śląska Opolskiego, vol. 4
Orgellandschaft
Vol. 4an der
Na organach graSchlesien,
Piotr Rojek

Na organach gra Piotr Rojek an der

Lewice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny

4UFGBO#BJFSHSBOBPSHBOBDI3JFHFSB

Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chr
Lewice,
kościół
parafialny
pw.
św. Marii
Magdaleny
Pietrowice
Wielkie,
kościół
parafialny
pw.
św. Wita,
,PĮMF
LPôDJØQBSBm
BMOZQXôX;ZHNVO
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny

Kuniów,
kościół parafialny
pw. Narodzenia
Jana Chr
Löwitz, Pfarrkirche
der Hl. Maria
Magdalena
4UFGBO#BJFSBOEFS3JFHFS
0SHFM 

Pietrowice
kościół
parafialny
Wehowitz, Wielkie,
Pfarrkirche
der Hl.
Anna pw. św. Wita,
JOEFS1GBSSLJSDIF[VN)M4JHJTNVOEVOE
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes de

Löwitz,
Pfarrkirche
der Hl. Maria
Magdalena
Gross Peterwitz,
Pfarrkirche
des Hl.
Vitus, Modestus
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes de
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus

Vol. 4

0SHBOZĂMĈTLB0QPMTLJFHP WPM
0SHFMMBOETDIBGU4DIMFTJFO 7PM

C

C

0SHBOZĂMĈTLB0QPMTLJFHP WPM
0SHFMMBOETDIBGU4DIMFTJFO 7PM

Vol. 3 R
Piotr
Vol. 3
Stefan
Lewice
Stefan
Paczkó
Pietrow
Paczkó
Wehow
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,PĮMF LPôDJØQBSBmBMOZQXôX;ZHNVO
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,PĮMF
LPôDJØQBSBmBMOZQXôX;ZHNVO
JOEFS1GBSSLJSDIF[VN)M4JHJTNVOEVOE
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Kozłowice, kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Krośnica, kościół parafialny pw. NSPJ
Kórnica, kościół parafialny pw. śś. Fabiana i Sebastiana
Popielów, kościół parafialny pw. NMP Królowej
Koselwitz, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers

Kroschnitz,
Pfarrkirche
Jesu Riegera (1929)
Stefan
Baier
gra na Herz
organach
Körnitz, Pfarrkirche St. Fabian und Sebastian
Koźle,
kościół paraﬁalny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi

Vol. 4
Vol. 54
Vol.
Stefan
Piotr R
Piotr R
Koźle
Lewice/
Lewice
Pietrow
Pietrow
Wehow
Wehow
Vol. 6

Vol. 5
Walde
Vol. 5
Stefan
Kozłow
Stefan
143
Koźle
/
Popieló
Koźle /

C'<,(4<;12B/(,529$.2D&,?=3$4$),$/1;39D94$1&,5<.$< 5;A7,D9$&.$
529,(&"C*4;.2D&,?=3$4$),$/1;39D9?<()$2%261,.$
,5$4<29,&(.2D&,?=3$4$),$/1;39D9,&+$=$ 4&+$1,2=$
Izbicko, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela
67%(1'24))$44.,4&+(62+$11(5'(4 >7)(4
Kędzierzyn-Koźle
(Cisowa),
kościół parafialny
pw. św.
Franciszka
z Asyżu i św. Jacka
Mechnica,
kościół
parafialny
pw. św.
Jakuba
Apostoła
$1'4<,125(/<,5529$)$44.,4&+(64$1<821
55,5,71'6;$&,16+
Osowiec-Węgry, kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika
@1,*5+7/'"(1*(41)$44.,4&+(625()'(4 4%(,6(4
Pisarzowice, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
&+4(,%(45'24))$44.,4&+(6,&+$(/
Mechnitz,
Pfarrkirche St. Jacobus Apostel
Stubendorf, Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
Kandrzin-Cosel (Czissowa), Pfarrkirche St. Franz von Assisi und St. Hyacinth
Königshuld-Wengern, Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter
Schreibersdorf, Pfarrkirche St. Michael

reviewes

Elżbieta Charlińska
Stubendorf,
Kandrzin-Cosel (Czissowa),
Mechnica / Mechnitza
Königshuld-Wengern,
Schreibersdorf
Mechnica/Mechnitza
Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
Löwitz, Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna

Kuhnau, Pfarrkirche
zur Geburt desvol.
Hl. Johannes
des Täufers
Organy
Śląska Opolskiego,
4
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus und Crescentia
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 4

Löwitz, Wehowitz,
Vol.
4 CONSTELLATIONES
Kuhnau,
Gross Peterwitz
OPOLIENSES
Piotr Rojek
9 Ê



Na organach gra Piotr Rojek an der Orgel

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

Constellationes Opolienses
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Lewice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chrzciciela
Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
Löwitz, Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus und Crescentia
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Na organach gra Elżbieta Charlińska an der Orgel

Qui habitat in adiutorio Altissimi

xoldq hpedovnl dq ghu ddvñ ujho õÊÑÑÌö
lq ghu iduunlufkh wÝ dwkdulqd yrq oh{dqgulhq lq sshoq ñ urvfkrzlw}
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Mechnica, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
Mechnitz, Pfarrkirche St. Jacobus Apostel

Organy Śląska Opolskiego, vol. 10
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 10
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Vol. 5

ECCE LIGNUM

Na organach gra Elżbieta Charlińska an der Orgel

Elżbieta Charlińska

Mechnica/Mechnitza

Vol. 10

QUI HABITAT
IN ADIUTORIO
ALTISSIMI

Elżbieta Charlińska

Koźle/Cosel

Mechnica, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
Mechnitz, Pfarrkirche St. Jacobus Apostel

4UFGBO#BJFSBOEFS3JFHFS 0SHFM  
JOEFS1GBSSLJSDIF[VN)M4JHJTNVOEVOE[VS)M)FEXJHJO$PTFM
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LAUDATE DEUM
IN ORGANO

Julian
Vol. 10Gembalski
QUI HABITAT
IN ADIUTORIO
Opole – Groszowice
Oppeln – ALTISSIMI
Groschowitz

Qui habitat in adiutorio Altissimi

Stefan Baier

4UFGBO#BJFSHSBOBPSHBOBDI3JFHFSB 
,PĮMF LPôDJØQBSBmBMOZQXôX;ZHNVOUBJôX+BEXJHJ

Oppeln – Groschowitz

Vol. 9

dxgdwh hxp lq ujdqr

Organy Śląska Opolskiego, vol. 10
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 10

xoldq hpedovnl jud qd rujdqdfk ddvd õÊÑÑÌö
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Ò
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Lewice, Wiechowice,
Vol. 5 ECCE
LIGNUM
Kuniów,
Pietrowice
Wielkie
Löwitz, Wehowitz,
Stefan Baier
Kuhnau,
Gross Peterwitz
Koźle/Cosel

Mechnica/Mechnitza
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Organy_Slaska_Opolskiego_vol_11_druk_września18,2013
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 12
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 12

4*$1;F/E5.$32/5.,(*282/
4*(//$1'5&+$)6&+/(5,(1!2/

Wszystkie płyty zaprojektowane zostały według jedVol.
11 aD maioRem Dei GLoRiam
nego schematu, co zapewnia integralność całej serii. PoVol.
12pozycje
LaetaBituR
coR
noStRum
szczególne
wyróżnia natomiast kolor
okładki,
michał
markuszewski
różniący
się od poprzedniej.
Każdy wolumin zatytułowany
thomas
Drescher
Izbicko,
Kędzierzyn-Koźle
(Cisowa),
jest w języku łacińskim, z wyjątkiem numeru 2. – z polskim
Korfantów
/
Friedland
Osowiec-Wegry,
Pisarzowice
/
tytułem, który powstał jeszcze przed
ostatecznym ugruntowaniem się całościowej koncepcji kolekcji. Tytuł każdej
Stubendorf,
Kandrzin-Cosel (Czissowa),
z płyt najczęściej wskazuje na tematykę utworów, które zaKönigshuld-Wengern,
wiera. Ciekawy zabieg zastosowany został wSchreibersdorf
przypadku poCYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 6
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 6

Na organach gra Waldemar Krawiec an der Orgel

'JBU-VY

Vol. 1

FIAT LUX

Musicam Silesiam Promovere

Stefan Baier

$24*$1$&+*4$ ,&+$=$4.75<(95., $1'(44*(/

Głubczyce/Leobschütz

Laetabitur cor nostrum

'0$,24(0(,*/24,$0

Koselwitz, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Kroschnitz, Pfarrkirche Herz Jesu
Körnitz, Pfarrkirche St. Fabian und Sebastian
Poppelau, Pfarrkirche Maria Königin

4UFGBO#BJFSBOEFS3JFHFS 0SHFM  
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Vol. 2

Organy Śląska Opolskiego, vol. 2
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 2

Na organach gra Gabriela Dendera an der Orgel

moja Muzyko...

Ligota Turawska, kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Przewóz, kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza
Otmuchów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
Ellguth-Turawa, Pfarrkirche St. Katharina von Alexandria
Przewos, Filialkirche St. Judas Thaddäus
Ottmachau, Pfarrkirche St. Nikolaus und St. Franz Xaver

MOJA MUZYKO...

Vol. 7

Organy Śląska Opolskiego, vol. 7
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 7

Na organach gra Brygida Tomala an der Orgel

Gabriela Dendera

Ligota Turawska,
Przewóz, Otmuchów
Ellguth-Turawa,
Przewos, Ottmachau

Brygida Tomala

Babice, kościół parafialny pw. św. Anny
Jełowa, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Kędzierzyn-Koźle (Blachownia), kościół parafialny pw. św. Piusa X i św. Marii Goretti
Tworków, kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła

Babice, Jełowa, Kędzierzyn-Koźle
(Blachownia), Tworków
Babitz, Jellowa, Kandrzin-Cosel
(Blechhammer), Tworkau
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MUSICA
EX MOENIBUS
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Na organach gra Piotr Rojek an der Orgel

Constellationes Opolienses
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Friedland
O. S., Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit
,5$4<29,&(.2D&,?=3$4$),$/1;39D9,&+$=$
4&+$1,2=$
Thomas
Drescher an der Paul - BerschdorfOrgel
67%(1'24))$44.,4&+(62+$11(5'(4
>7)(4

Lewice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny
Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chrzciciela
Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
Löwitz, Pfarrkirche der Hl. Maria Magdalena
Wehowitz, Pfarrkirche der Hl. Anna
Kuhnau, Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers
Gross Peterwitz, Pfarrkirche des Hl. Vitus, Modestus und Crescentia
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Vol. 4 CONSTELLATIONES
OPOLIENSES
Piotr Rojek
Lewice, Wiechowice,
Kuniów, Pietrowice Wielkie
Löwitz, Wehowitz,
Kuhnau, Gross Peterwitz

9 Ê

£äxÇÚ-iÌiÚä£

/Ê  Ê- 7,<

ujdq| Govnd srovnlhjrâ yroÝ Ò
ujhoodqgvfkdiw fkohvlhqâ roÝ Ò

Vol. 9
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Opole – Groszowice
Oppeln – Groschowitz
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CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

Organy Śląska Opolskiego, vol. 10
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 10
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Vol. 5

ECCE LIGNUM

Na organach gra Elżbieta Charlińska an der Orgel

Qui habitat in adiutorio Altissimi

Stefan Baier
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LAUDATE DEUM
IN ORGANO

Julian Gembalski
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FANTASIA SILESIANA

Krzanowice/Kranowitz
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 4
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 4

Vol. 8

Bogusław Raba

Stefan Baier, Gabriela Czurlok
Paczków/Patschkau

PER MUSICAM
AD FIDEM

Per musicam ad fidem

Babitz, Pfarrkirche St. Anna
Jellowa, Pfarrkirche St. Bartholomäus
Kandrzin-Cosel (Blechhammer), Pfarrkirche St. Pius X. und St. Maria Goretti
Tworkau, Pfarrkirche St. Peter und Paul

9 Ê

Vol. 3

Korfantów,
kościół parafialny pw. Trójcy Świętej
<%,&.2.2D&,?=3$4$),$/1;39D9$1$+4<&,&,(/$
C'<,(4<;12B/(,529$.2D&,?=3$4$),$/1;39D94$1&,5<.$<
Na
organach Paula Berschdorfa gra Thomas Drescher 5;A7,D9$&.$

Vol. 6 MUSICAM SILESIAM
PROMOVERE
Waldemar Krawiec
Kozłowice, Krośnica,
Kórnica, Popielów
Koselwitz, Kroschnitz,
Körnitz, Poppelau

Kozłowice, kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Krośnica, kościół parafialny pw. NSPJ
Kórnica, kościół parafialny pw. śś. Fabiana i Sebastiana
Popielów, kościół parafialny pw. NMP Królowej

4UFGBO#BJFSHSBOBPSHBOBDI3JFHFSB 
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Koźle/Cosel

Vol. 10

QUI HABITAT
IN ADIUTORIO
ALTISSIMI

Elżbieta Charlińska

Mechnica, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
Mechnitz, Pfarrkirche St. Jacobus Apostel

Mechnica/Mechnitza
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zycji 18., która w swoim tytule, Solum Car•l•men, zawiera
ukrytą symbolikę. Z jednej strony jest hołdem dla Carla
Marii von Webera – działającego niegdyś w Pokoju, gdzie
Musica super Verticem
została nagrana, z drugiej natomiast stanowi nawiązanie
do trzech zawołań Marcina Lutra: Sola scriptura, Sola fides,
Laetabitur cor nostrum
Sola gratia. Symboliczny jest również czas jej powstania –
rok obchodów 500-lecia reformacji.
Integralną część wydawnictw stanowi booklet, dołączony do każdego z nich. Zawiera on szczegółowe informacje,
opisujące konkretną płytę, począwszy od wyjaśniającego
słowa Redaktora, przez opis dyspozycji i możliwości prezentowanych instrumentów, aż po zarys dziejów paraMusicae varietates
fii i kościoła, gdzie znajdują się zarejestrowane organy,
Magnificat
oraz noty biograficzne wykonawców. Należy zauważyć, że
Musica super Verticem
wszystkie dołączone książeczki są w wersjach dwujęzycznych: polskiej i niemieckiej. Ich szatę graficzną ubogacają
zaś liczne zdjęcia.
Przy omówieniu szerokiej gamy powstałych płyt CD
warto wspomnieć o repertuarze, jaki zawierają. Stanowi on
prezentację indywidualnych upodobań poszczególnych wykonawców. Wśród dobranej
literatury znajdują się kompozycje z obszaru muzyki dawnej, jak również współczesnych
kompozytorów. Dzięki temu utrwalają one nie tylko brzmienie konkretnych instrumentów i ich możliwości, ale także osiągnięcia muzyki organowej na przestrzeni wieków, ze
szczególnym uwzględnieniem śląskiego dorobku kompozytorskiego.
Zdecydowana
większość płyt to albumy solowe. Wyjątek stanowi jedynie numer 3.,
Magnificat
którego repertuar przygotowany został przez dwóch wykonawców. Prawie każdy wolumin rejestruje twórczość kilku kompozytorów, zapraszając tym samym słuchaczy na
„spacer” z muzyką organową przez wieki lub prezentując różnorodność gatunkową konkretnej epoki. Odstępstwo stanowi tutaj pozycja 21., będąca płytą monograficzną, prezentującą twórczość tylko jednego kompozytora – Rudolfa Halaczinsky`ego. Ze względu na
miejsce powstania oraz repertuar wyróżnić należy z kolei 18. płytę niniejszej serii. Jako jedyna bowiem zarejestrowana została na organach kościoła ewangelickiego. Ponadto w całości zawiera organowe improwizacje.

Organy_Slaska_Opolskiego_vol_11_druk_września18,2013

Organy Śląska Opolskiego, vol. 13
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 13

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

Organy Śląska Opolskiego, vol. 12
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 12

Wierzch, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Na organach Paula Berschdorfa gra Andrzej Szadejko
Deutsch Müllmen, Pfarrkirche St. Laurentius
Andrzej Szadejko an der Paul-Berschdorf-Orgel

Vol. 12
13 muSica
SuPeR
veRticem
Vol.
LaetaBituR
coR
noStRum
andrzej
Szadejko
thomas Drescher
Wierzch / Deutsch
Müllmen
Korfantów
/ Friedland

Korfantów, kościół parafialny pw. Trójcy Świętej
Na organach Paula Berschdorfa gra Thomas Drescher
Friedland O. S., Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit
Thomas Drescher an der Paul - Berschdorf- Orgel
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 15
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 15
Organy Śląska Opolskiego, vol. 14
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 14
Organy Śląska Opolskiego, vol. 13
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 13

Grobniki, kościół parafialny pw. Ścięcia Jana Chrzciciela
Księże Pole, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Racibórz, kościół parafialny pw. Matki Bożej
Równe, kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

wa,
kau

Strzelce Opolskie, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Gröbnig, Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung
Na
organach
gra Junko
Nishio-Makino
Knispel,
Pfarrkirche
St. Bartholomäus
Wierzch,
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Ratibor, Muttergotteskirche
Groß
Strehlitz,
Pfarrkirche
Laurentius
Na
organach
Paula
Berschdorfa
gra Andrzej Szadejko
Roben,
Pfarrkirche
St. Peter
undSt.
Paul
Junko Nishio-Makino an der Orgel
Deutsch Müllmen, Pfarrkirche St. Laurentius
Andrzej Szadejko an der Paul-Berschdorf-Orgel

Vol. 14 maGniFicat
Vol. 13 muSica SuPeR veRticem
junko nishio-makino
andrzej Szadejko
Strzelce Opolskie / Groß Strehlitz
Wierzch / Deutsch Müllmen

Organy Śląska Opolskiego, vol. 14
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 14

wa,
kau

Strzelce Opolskie, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Na organach gra Junko Nishio-Makino

Vol. 14 maGniFicat
junko nishio-makino
Strzelce Opolskie / Groß Strehlitz

Groß Strehlitz, Pfarrkirche St. Laurentius
Junko Nishio-Makino an der Orgel
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reviewes

Przytoczone przykłady stanowią jedynie drobną próbę
zarysowania idei ukazywania się kolejnych płyt CD z serii
Organy Śląska Opolskiego. Dowodzą jednak, że owa kolekSOLUM CAR • L • MEN
cja wyróżnia się różnorodnością, która jednocześnie jest
wewnętrznie spójna, posiadając wspólne, charakterystyczne elementy. Należy również zaznaczyć, że prócz wysokich
walorów artystycznych i estetycznych, stanowi ona skarbiec
śląskiej kultury muzycznej. Popularyzuje muzykę organową w społeczeństwie, uświadamiając tym samym jej pokaźny dorobek kompozytorski oraz bogate instrumentarium.
To niewątpliwie znaczący punkt na organowej mapie śląskiej ziemi, który z pewnością w przyszłości zaowocuje nie
tylko pokaźną dyskografią, ale ocali również od zapomnieDEO GRATIAS
nia organmistrzów, ich organy, a co najcenniejsze – również dźwięki tych instrumentów.
Na wydanych do tej pory 23 woluminach serii płytowej
Organy Śląska Opolskiego zarejestrowane zostało brzmienie
40 instrumentów. Całościowe naświetlenie zawartości niniejszego zbioru umożliwi poniższa próba skatalogowania
wszystkich jego pozycji:
1. Fiat Lux – na organach gra Stefan Baier – Głubczyce,
kościół parafialny Narodzenia NMP; Ambiente MusikEx operibus
romanticorum
production 2009 ACD 1040.
2. moja Muzyko… – na organach gra Gabriela Dendera –
Ligota Turawska, kościół parafialny pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej; Przewóz, kościół filialny pw. św. Judy
Tadeusza; Otmuchów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole [b.r.w.].
3. Musica ex moenibus – na organach grają Stefan Baier i Gabriela Czurlok – Paczków, kościół parafialny św. Jana Apostoła; Ambiente Musikproduction 2010 ACD 1046.
4. Constellationes Opolienses – na organach gra Piotr Rojek – Lewice, kościół parafialny
pw. św. Marii Magdaleny; Wiechowice, kościół parafialny pw. św. Anny; Kuniów, kościół parafialny pw. Narodzenia Jana Chrzciciela; Pietrowice Wielkie, kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
w Opolu, Opole 2011.
5. Ecce lignum – na organach gra Stefan Baier – Koźle, kościół parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi; Ambiente Musikproduction 2011 ACD 1052.
6. Musicam Silesiam Promovere – na organach gra Waldemar Krawiec – Kozłowice, kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela; Krośnica, kościół parafialny pw.
NSPJ; Kórnica, kościół parafialny pw. śś. Fabiana i Sebastiana; Popielów, kościół parafialny pw. NMP Królowej; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu,
Opole [b.r.w.].
Organy Śląska Opolskiego, vol. 18
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 18

Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii
Na organach gra Jaroslav Tůma
Carlsruhe, evangelische Sophienkirche
Jaroslav Tůma an der Orgel

Organy Śląska Opolskiego, vol. 20
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 20

Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice), kościół parafialny
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Agnieszka Hyla gra na organach Riegera (1941)

Kandrzin-Cosel (Slawentzitz), Pfarrkirche Hl. Katharina
von Alexandrien
Agnieszka Hyla an der Rieger-Orgel (1941)

Organy Śląska Opolskiego, vol. 23
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 23

Opole-Czarnowąsy, kościół parafialny pw. Bożego Ciała i św. Norberta
Na organach gra Michał Duźniak
Oppeln-Czarnowanz, Pfarrkirche Corpus Christi und Heiliger Norbert
Michał Duźniak an der Orgel

folia organologica
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13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
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Per musicam ad fidem – na organach gra Brygida Tomala – Babice, kościół parafialny
pw. św. Anny; Jełowa, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja; Kędzierzyn-Koźle (Blachownia), kościół parafialny pw. św. Piusa X i św. Marii Goretti; Tworków, kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu,
Opole 2012.
Fantasia silesiana – na organach gra Bogusław Raba – Krzanowice, kościół parafialny
pw. św. Wacława; Ambiente Musikproduction 2012 ACD 1057.
Laudate Deum in Organo – na organach gra Julian Gembalski – Opole-Groszowice,
kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej; Ambiente Musikproduction
2012 ACD 1061.
Qui habitat in adiutorio Altissimi – na organach gra Elżbieta Charlińska – Mechnica,
kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2013.
Ad maiorem Dei gloriam – na organach gra Michał Markuszewski – Izbicko, kościół
parafialny pw. św. Jana Chrzciciela; Kędzierzyn-Koźle (Cisowa), kościół parafialny pw.
św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka; Osowiec-Węgry, kościół parafialny pw. św. Józefa
Robotnika; Pisarzowice, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła; Wydawnictwo
i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2014 (płyta nominowana do nagrody
„Fryderyk 2015” – kategoria: muzyka klasyczna – album solowy).
Laetabitur cor nostrum – na organach gra Thomas Drescher – Korfantów, kościół parafialny pw. Trójcy Świętej; Ambiente Musikproduction 2014 ACD 1066.
Musica super Verticem – na organach gra Andrzej Szadejko – Wierzch, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole
2015.
Magnificat – na organach gra Junko Nishio-Makino – Strzelce Opolskie, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole
2015.
Musicae varietates – na organach gra Michał Markuszewski – Grobniki, kościół parafialny pw. Ścięcia Jana Chrzciciela; Księże Pole, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja;
Racibórz, kościół parafialny pw. Matki Bożej; Równe, kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole
2015.
Resonet in laudibus – na organach gra Stefan Baier – Jaryszów, kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia NMP; Ambiente Musikproduction 2015 ACD 1074.
Civibus urbis Opoliae – na organach gra Maciej Lamm – Opole, kościół pw. św. Sebastiana; Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole 2017.
Solum Car•l•men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii; Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole 2017 (płyta wyróżniona nagrodą „Feniks 2018” – kategoria: muzyka chrześcijańska – muzyka klasyczna).
Deus meus refugii mei rupes – na organach gra Moisés Santiesteban Pupo – Opole,
kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; Wydawnictwo i Drukarnia
Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2017 (płyta wyróżniona nagrodą „Feniks 2018” –
kategoria: muzyka chrześcijańska – muzyka klasyczna).
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złowice, Krośnica, Kórnica,
pielów / Koselwitz, Kroschnitz,
rnitz, Poppelau
20. Deo gratias – na organach gra Agnieszka Hyla – Kę-

dzierzyn-Koźle
(Sławięcice),
kościół parafialny pw. św.
l. 7 PeR muSicam
aD
FiDem
Katarzyny Aleksandryjskiej; Zakład Poligraficzny Sinygida tomala druk, Opole 2017.
bice, Jełowa,21.Kędzierzyn-Koźle
Meditationes ad misterium Trinitatis – na organach gra
Gabriela Czurlok – Prudnik, kościół parafialny pw. św.
achownia), Tworków
/ Babitz, Jellowa,
Michała Archanioła; Zakład Poligraficzny Sindruk,
ndrzin-Cosel (Blechhammer),
Tworkau
Opole 2018.

22. Regi gloriae – na organach gra Jakub Garbacz – Komorniki, kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP; Zakład
Poligraficzny Sindruk, Opole 2018.
23. Ex operibus romanticorum – na organach gra Michał
Duźniak – Opole-Czarnowąsy, kościół parafialny pw.
Bożego Ciała i św. Norberta; Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole 2018.

Wierzch, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Na organach Paula Berschdorfa gra Andrzej Szadejko

reviewes

Wierz

Deutsch Müllmen, Pfarrkirche St. Laurentius
Andrzej Szadejko an der Paul-Berschdorf-Orgel

Organy Śląska Opolskiego, vol. 14
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 14

Magnificat

Strzelce Opolskie, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Na organach gra Junko Nishio-Makino

Vol. 14
junko
Strzelc

Groß Strehlitz, Pfarrkirche St. Laurentius
Junko Nishio-Makino an der Orgel

Organy Śląska Opolskiego, vol. 16
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 16

Resonet in laudibus

Na przykładzie powyższego zestawienia zauważyć można, że ukazująca się od niemal dekady seria płytowa Organy
Śląska Opolskiego doceniona została już przez ogólnopolski rynek muzyczno-wydawniczy. Świadczy o tym nominacja jednej z płyt do nagrody „Fryderyk”, przyznawanej przez
Związek Producentów Audio-Video, a także dwa wyróżnieCivibus urbis Opoliae
nia „Feniks”, przyznane przez Stowarzyszenie Wydawców
Katolickich.
Podsumowując powyższe omówienie nasuwa się refleksja, że zarówno dla współczesnych, jak również przyszłych
pokoleń zabytkowe organy piszczałkowe są spuścizną oraz
symbolem kultury muzycznej minionych epok. Skoro więc
niniejsza seria rejestruje brzmienie właśnie takich instrumentów, ma ona szansę ocalić również „brzmienie” ubiegłych stuleci. Dla tej właśnie idei pożądane jest podejmowanie dalszych działań w kierunku restaurowania, a następnie fonograficznego dokumentowania
zabytkowych organów piszczałkowych, co ma szczególne znaczenie właśnie na Śląsku, który od wieków naznaczony jest bogatą historią budownictwa organowego, a który po dziś
dzień właśnie dzięki takim działaniom można określić mianem „kolebki” organmistrzostwa
i muzyki organowej.
Jaryszów, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Na organach Franza Josefa Weissa (1796) gra Stefan Baier
Jarischau, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
Stefan Baier an der Orgel von Franz Josef Weiss (1796)
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Organy Śląska Opolskiego, vol. 17
Orgellandschaft Schlesien, Vol. 17

Opole, kościół pw. św. Sebastiana
Na organach gra Maciej Lamm
Oppeln, St. Sebastian-Kirche
Maciej Lamm an der Orgel

Ewelina Szendzielorz

folia organologica
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