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Ks. GrzeGorz PoźniaK

oPole

JAK dbAć O zAbyTKOWE 
OrgANy PISzczAŁKOWE?

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium 
zachęca, aby „kompetentna terytorialna władza kościelna (...) ustanowiła Komisję 
Liturgiczną, z którą współpracowaliby  znawcy liturgii, muzyki i sztuki kościelnej 
(...). O ile to możliwe, oprócz Komisji Liturgicznej należy w każdej diecezji usta-
nowić także Komisję Muzyki Kościelnej i Komisję Sztuki Kościelnej. Jest rzeczą 
konieczną, aby te trzy komisje współpracowały ze sobą, a nierzadko może być wska-
zane ich połączenie w jedną komisję” (KL 44, 46). W innym miejscu tego same-
go dokumentu czytamy: „W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć 
w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny” (KL 120). Spo-
glądając na powyższe dwa cytaty z tak ważnego dokumentu, jakim jest konstytucja, 
i łącząc je ze sobą, trudno oprzeć się przekonaniu, że Kościół opowiada się m.in. 
również za instytucjonalną troską o organy piszczałkowe. Oczywiście nie mówi się 
tu o organach zabytkowych, wskazując generalnie na ten instrument. Nie ulega jed-
nakże najmniejszej wątpliwości, że Kościół, opierający się w swoim działaniu o fun-
dament tradycji, będzie do instrumentów zabytkowych podchodził ze szczególną 
uwagą i troską. W tym zakresie w sukurs przychodzi Kościołowi prawo państwowe 
oraz, przewidziane przez struktury administracyjne większości państw, instytucje 
chroniące zabytki. Podkreślić należy, że ich działalność – jakkolwiek niezwykle 
cenna i wartościowa – jest jednakże wtórna. Kościół bowiem zawsze dbał o swoje 
dziedzictwo i był promotorem dzieł sztuki zarówno w znaczeniu aktualnym, jak i hi-
storycznym. Nie oznacza to bynajmniej, że przepisy i ustawy państwowe w zakresie 
ochrony zabytków są zbędne. Wprost przeciwnie. Ich waga jest współcześnie nie do 
przecenienia, a samo współdziałanie struktur kościelnych i świeckich w ochronie 
zabytków unaocznia, z jak ważnym obiektem mamy do czynienia, kiedy nazywa się 
go zabytkiem.

Artykuł niniejszy pragnie zapoznać czytelnika z całą gamą problemów związa-
nych z ochroną zabytkowych organów piszczałkowych. Ma to być swojego rodzaju 
vademecum głównie dla księży, którzy mają w kościołach i kaplicach znajdujących 
sie pod ich kuratelą zabytkowe organy piszczałkowe. Wytyczne w sprawach po-
stępowania z obiektami zabytkowymi podane zostały przez Konferencję episko-
patu Polski  w dokumencie Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej  
(25 I 1973 r.). Ponadto niektóre z polskich diecezji wydały swego rodzaju poradniki, 
które omawiają procedury postępowania przy zabytkach. Pamiętać jednakże należy, 
że ustawodawstwo państwowe było już wielokrotnie zmieniane, ponadto także trud-
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no oprzeć się wrażeniu, że organy pozostają ciągle jeszcze zabytkiem traktowanym 
mimo wszystko „po macoszemu”.

Podstawowe zasady ochrony i opieki nad zabytkami reguluje w Rzeczypospolitej 
Polskiej Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 
r., opublikowana w „Dzienniku Ustaw” (2003), nr 162, poz. 1568 ze wszystkimi 
późniejszymi zmianami.

Przewiduje sie następujące formy ochrony konserwatorskiej:
indywidualny wpis do rejestru zabytków województwa – prowadzi go wo-• 
jewódzki konserwator zabytków; prowadzenie prac przy obiekcie wpisanym 
do tego rejestru wymaga pozwolenia konserwatorskiego;
obszarowy wpis do rejestru – są to np. starówki miejskie, zabytkowe układy • 
wiejskie, zespoły pałacowe-parkowe;
zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – są to strefy • 
ochrony konserwatorskiej; obiekty zabytkowe ujęte są w gminnej ewidencji 
zabytków – konieczne jest uzgodnienie prac z powiatowym lub wojewódz-
kim konserwatorem zabytków;
park kulturowy• 1  

Oczywistym jest, że organów piszczałkowych dotyczy jedynie pierwszy zapis 
z wymienionych powyżej form ochrony konserwatorskiej. 

Kryteria, jakimi należy się posługiwać przy uznawaniu organów za zabytek, są 
bardzo złożone. Rozpatruje się instrument zwykle jako posiadający wartość histo-
ryczną, ale niejednokrotnie także uwzględnia się jego szczególne walory, np. brzmie-
nie bądź unikalne rozwiązania techniczne. J. erdman wskazuje, iż „przy ocenie od 
strony historycznej ważny jest wiek instrumentu i zachowanie w stanie oryginalnym. 
Istotne jest również, czy organy są dziełem wybitnego mistrza, czy stanowią przy-
kład szczególnego rozwiązania technicznego, czy też posiadają wartość historyczną 
z jakiegokolwiek innego względu (np. jako związane z osobą sławnego kompozyto-
ra, zbudowane ze szczególnego powodu)”2 

Dobrym punktem odniesienia się przy stwierdzeniu, czy instrument jest zabytko-
wy czy też nie, mogą być objaśnienia Gottfrieda Kiesowa:

Kryteria artystyczne:1. 
Jakość artystyczna.1.1. 
znaczenie dla rozwoju historii.1.2. 
Pozycja w dorobku danego artysty.1.3. 
Wartość ze względu na nietypowość reprezentanta danego stylu.1.4. 

Kryteria naukowe – znaczenie dla historii muzyki i muzyki kościelnej.2. 
Kryteria techniczne:3. 

3.1. Ważne świadectwo rozwoju techniki i produkcji.
3.2. Jakość konstrukcji i sposobu wytworzenia.

1 oPoLski WoJeWóDZki konserWator ZabytkóW, O czym właściciel zabytku wiedzieć powinien, 
Opole 2010 (druk w formie ulotki) – dalej: OWKz-ulotka.

2 J  erdMan, Organy, Warszawa 1989, s. 92.
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3.3. Jakość wykonania rzemieślniczego i technicznego.
3.4. Niezmieniony stan zachowania.
3.5. Szczególnie dobry stan.

Kryteria historyczne:4. 
4.1. znaczenie dla etnografii i historii narodu.
4.2. znaczenie dla danego wnętrza kościelnego i zespołu wyposażenia.
4.3. znaczenie symboliczne, względnie reprezentatywne, dla kościoła lub 

miejscowości3 
Generalnie rzecz ujmując, należy pamiętać, a w pewnym sensie nawet założyć, 

że wszystkie organy piszczałkowe, które przekroczyły wiek 100 lat od momentu ich 
budowy, mogą z uwagi na swój wiek być obiektami zabytkowymi, nawet wtedy, 
kiedy nie są ujęte w ewidencji zabytków ani w rejestrze. Funkcjonuje nawet w po-
wszechnym obiegu przekonanie, że wszystko, co ma więcej niż 100 lat, jest zabyt-
kiem. Żadne zapisy prawa tak tego nie ujmują. Trzeba wyraźnie powiedzieć i z całą 
mocą podkreślić, że ten sposób podejścia do wieku instrumentu godny jest pochwały 
i promowania. Instrumentami zabytkowymi mogą być także oczywiście instrumenty 
młodsze, szczególnie wtedy, kiedy przedstawiają znaczącą wartość historyczną, mu-
zyczną i instrumentoznawczą. W kwestii wartości historycznej posłużmy się w tym 
miejscu bardzo słuszną wskazówką J. erdmana. Pisze on, że „rzadko zauważa się, 
że organy zabytkowe stanowią przykłady instrumentów wyselekcjonowanych przez 
czas – świadczy to dodatkowo o ich wartości. Organy wykonane wadliwie – ze złych 
materiałów, z nieprawidłowo skonstruowanymi elementami lub zmontowane w taki 
sposób, że usuwanie uszkodzeń niemożliwe jest bez daleko idącego demontażu – 
nie mają szans na stanie się instrumentami zabytkowymi. Czas dokonuje w takich 
przypadkach bezwzględnej selekcji”4. To spostrzeżenie J. erdmana wzmacnia wagę 
szczególnej ostrożności w obchodzeniu się z instrumentami od dłuższej, niż 100-
letnia, historii. z kolei przez wartość muzyczną instrumentu należy rozumieć walory 
brzmieniowe organów, zaś przez wartość instrumentoznawczą – rozwiązania tech-
niczne i konstrukcyjne zastosowane w instrumencie, czyli: rodzaj miechów, kontuar, 
trakturę, wiatrownice oraz piszczałki. Nie bez przyczyny używamy tu także słowa 
„konstrukcyjne”. Bowiem w jakimś sensie zabytkowe jest np. również ciśnienie po-
wietrza w organach zaprojektowane przez budowniczego, przekłada się ono bowiem 
wprost na zadęcie piszczałek, co z kolei wiąże się z brzmieniem instrumentu.

Ocena wartości instrumentu wymaga bezwzględnie konsultacji organologa lub 
rzeczoznawcy. Niewątpliwie ocenę tego rodzaju może przedłożyć także organista – 
wykształcony artysta muzyk. Uwzględnić należy jednakże w tym kontekście cenną 
uwagę o fachowości różnego rodzaju ekspertów, którą zawarł w swoim Organo-
znawstwie historycznym J. Gołos. Autor ten słusznie zauważa, że „historiografia or-
ganowa nie jest równoznaczna z organoznawstwem w sensie organologicznym. Fak-

3 Cyt. za: M. BalZ, Organy – zagadnienia opieki nad zabytkowymi i współczesnymi instrumentami, 
Katowice 2004, s. 26.

4 Tamże, s. 93.
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tografię uprawia wielu autorów, nie zawsze orientujących się dobrze w dziedzinie 
techniczno-akustycznej. W braku odpowiedniego kierunku na polskich uczelniach 
politechnicznych nawet oficjalni rzeczoznawcy często nie są w stanie rozpoznać ro-
dzaj zastanego systemu, określić jego parametry techniczne, nie mówiąc o oblicze-
niu menzuracji. Wszak nie każdy grający na organach ma odpowiednią wiedzę o in-
strumencie, tak jak zwykły kierowca nie jest ekspertem w zakresie pojazdów mecha-
nicznych. Tymczasem przy projektowaniu nowych i konserwacji starych organów 
decyzje najczęściej podejmują i nadzór sprawują amatorzy, co szybko zauważają 
i wykorzystują firmy. Tzw. autorski projekt dyspozycji to czynność pozorna, jeżeli 
idzie w parze z indywidualnym przygotowaniem przebiegów menzuracyjnych dla 
głosów, pod kątem akustycznej charakterystyki i kubatury wnętrza oraz wybranego 
wzorca brzmieniowego”5 

W Polsce organy zaliczają się do zabytków ruchomych. 

co podlega ochronie w zabytkowych organach?

Odpowiedź na to pytanie jeszcze całkiem niedawno nie była taka oczywista. 
Twierdzono bowiem, że jedynie szafa organowa jest zabytkiem, a wszystko to, co 
jest we wnętrzu organów, ochronie takiej nie podlega. Po dziś dzień służby ochrony 
zabytków posługują się na ogół kartami opisującymi prospekt. Oczywistym jest, że 
deskrypcji wartości historyczno-artystycznej6 – chciałoby się rzec: obudowy tego, 
czym w sensie najwłaściwszym są organy – może dokonać historyk sztuki. Ten po-
gląd był dramatyczną przyczyną nieodwracalnego zniszczenia wielu instrumentów 
w Polsce i na świecie. Skoro bowiem zabytkiem było tylko to, co „zewnętrzne”, 
a to, co „wewnętrzne”, już nim nie było, to niejednokrotnie usuwano całe wnętrza 
instrumentów, pozostawiając szafę organową i piszczałki jako generatory dźwięku, 
a wszystko pozostałe wymieniano na łatwe w obsłudze i sprawne technicznie urzą-
dzenia elektromagnetyczne. Tak np. stało się ze wspaniałym instrumentem w Gdań-
sku-Oliwie. Straty są niepowetowane i nieodwracalne.

Przy zabytkowych organach ochronie podlega:
bryła całego obiektu – szafy organowej – jej układ i styl, wystrój, kolorysty-• 
ka, elementy ozdobne i wszelkie dekoracje architektoniczne, w tym także 

5 J  Gołos, Organoznawstwo historyczne, Warszawa 2004, s. 74.
6 W tym miejscu należy powtórzyć za K. estreicherem: „Język polski nie wytworzył przymiotnika 

od wyrazu «sztuka». Nie jest nim wyraz «sztuczny» – choć od sztuki pochodzi, bo oznacza rękodzieło, 
twór powstały w warunkach nienaturalnych. Natomiast w odniesieniu do sztuki używa się przymiot-
nika «artystyczny». Mówi się np. o historyczno-artystycznych zjawiskach lub badaniach, co oznacza 
poglądy na sztukę w rozwoju dziejowym. Operuje się wyrazem «sztuka» w zgodzie ze znaczeniem, 
jakie sztuce i sztukom pięknym nadał 19 w., a zwłaszcza romantyzm. Wtedy to ostatecznie uznano 
działalność artystyczną za twórczość umysłową” – K. estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 
– Kraków 199010, s. 7.
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wielkość, kształt i kompozycja kwater piszczałkowych oraz same piszczałki 
prospektowe;
kontuar organów – jego lokalizacja i ułożenie, wewnętrzna konstrukcja i roz-• 
wiązania techniczne oraz wygląd i konstrukcja wszystkich klawiszy manuału 
i pedału, kluczy rejestrowych, a także urządzeń ręcznych i nożnych, jak rów-
nież sposób zamykania kontuaru;
traktura organów: tonowa i rejestrowa;• 
miechy wraz z urządzeniami do kalikowania (nawet wtedy, kiedy się z nich • 
nie korzysta, a miechy napełniane są za pomocą dmuchawy elektrycznej) 
oraz kanały powietrzne, w tym także ciśnienie powietrza w organach7;
konstrukcja i system wiatrownic;• 
substancja brzmieniowa – piszczałki: intonacja i strój instrumentu;• 
wszystkie urządzenia dodatkowe, jak np. żaluzje, tremulant itp.• 

Przy wszelkich pracach związanych z zabytkowymi organami należy kierować 
się tzw. zasadą odwracalności: musi zawsze pozostać możliwość usunięcia skutków 
przeprowadzonych prac i powrót do stanu wyjściowego – „wiąże się to nie tylko 
z perspektywą ewentualnego powtórnego przeprowadzenia podobnych prac, ale 
i dokonania tego w przyszłości w sposób doskonalszy”8 

zakończona praca przy instrumencie zabytkowym domaga się przekazania przez 
organmistrza sprawozdania; domagają się tego także polskie przepisy prawne – 
sprawozdania w formie dokumentacji powykonawczej. Dokument tego rodzaju po-
winien zawierać następujące dane:

wykaz części zamienionych, kopiowanych, rekonstruowanych (tak by można • 
było bez trudności i konieczności badań odróżnić substancję oryginalną);
wykaz używanych materiałów;• 
ważne informacje (dobrze poprzeć je fotografiami), których zdobycie miało-• 
by się wiązać z ponownym demontażem organów9 

7 Bardzo ważne jest w tym kontekście spostrzeżenie, a jednocześnie ostrzeżenie J. Gembalskiego, 
który pisze, że „w dawniejszej strategii konserwatorskiej to właśnie systemowi powietrznemu poświę-
cano najmniej uwagi. Systemy te, zwłaszcza miech dawnych organów (także na śląsku), był pierwszym 
elementem ulegającym likwidacji lub znacznym przebudowom podczas prac remontowych lub konser-
watorskich. Argumenty za wprowadzeniem nowych rozwiązań zaopatrywania organów w powietrze 
były i są różnej natury. Powtarzana podręcznikowa opinia na temat trudności w utrzymaniu stabilnego 
ciśnienia w miechach klinowych deprecjonowała ten system w oczach organistów i organmistrzów” 
– j. geMBalski, Systemy powietrzne dawnych organów śląskich w kontekście problemów konserwator-
skich, w: G. Poźniak, P. tarLinski (red.), Śląskie organy, (Sympozja 69) Opole 2007, s. 24.

8 J  erdMan, dz. cyt., s. 97.
9 M  BalZ, dz, cyt., s. 29
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rozróżnia się następujące zakresy prac przy organach:

drobne prace – wiążą się na ogół z bieżącym funkcjonowaniem instrumen-1. 
tu. Są to: usuwanie drobnych defektów, np. tzw. zawieszania się organów, 
korekty intonacji i stroju oraz różnego rodzaju regulacje elementów funkcyj-
nych instrumentu;
konserwacja – zabiegi mające na celu zabezpieczenie instrumentu przed 2. 
niszczeniem (np. impregnacja chemiczna przeciwko szkodnikom drewna, 
zabezpieczanie złoceń, malowideł itp.);
reparacja – naprawa wszelkich dysfunkcji instrumentu (powinna wiązać się 3. 
z zachowaniem wszystkich zabytkowych elementów);
restauracja – powrót do oryginalnego stanu instrumentu, który został zmie-4. 
niony na skutek różnego rodzaju ingerencji naprawczych i mniej lub bardziej 
fachowych innowacji (Uwaga! Hipotezy i przypuszczenia nie mogą być pod-
stawą zabiegów restauracyjnych);
rekonstrukcja – odbudowa nieistniejących części instrumentu (np. na podsta-5. 
wie badań porównawczych);
translokacja – demontaż i przeniesienie instrumentu w inne miejsce (do inne-6. 
go kościoła lub np. muzeum – kiedy organy mają wielką wartość jako zaby-
tek, ale ich brzmienie dyskwalifikuje je jako instrument muzyczny)10 

co należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków, jeżeli 
chodzi o organy?

wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie i restauratorskie przy każdej z czę-• 
ści instrumentu oraz ewentualną jego rozbudowę;
prowadzenie prac konserwatorskich (np. przy freskach) w pobliżu instrumentu;• 
jeśli instrument ulokowany jest na chórze muzycznym kościoła – wszelkie • 
prace na i przy chórze muzycznym kościoła11 

Na czym polega opieka sprawowana nad zabytkowymi organami?

zlecanie prowadzenia badań i dokumentacji organów;• 
zlecanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i innych przy • 
organach;
zabezpieczanie i utrzymywanie organów oraz ich otoczenia (głównie chóru • 
muzycznego) w jak najlepszym stanie (zwraca się uwagę na: kontrolowanie 
temperatury i wilgotności powietrza oraz ewentualne nawilżanie organów 
za pomocą kuwet z wodą w suchych porach roku);takie korzystanie przez 
muzyków kościelnych, głównie organistów, z organów, by trwale zapewnić 
instrumentowi jego wartość (zwraca się głównie uwagę na: właściwy mon-

10 J  erdMan, dz. cyt., s. 97–98.
11 Tamże.
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taż instalacji nagłośnieniowej – głównie mikrofonu i ewentualnego głośnika 
odsłuchowego; zamykanie kontuaru, zmienne obuwie do gry, szafka na nuty, 
prowadzenie zeszytu usterek oraz stały kontakt z organmistrzem);
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o organach oraz ich znaczeniu • 
dla historii kultury (poleca się zarejestrowanie brzmienia organów)12  

Właściciel zabytkowych organów ma obowiązek:

zawiadomić wojewódzkie służby ochrony zabytków o wystąpieniu zagroże-1. 
nia dla instrumentu lub o jego zniszczeniu bądź uszkodzeniu niezwłocznie po 
wystąpieniu zdarzenia;
udostępnienia organów służbom ochrony zabytków celem przeprowadzenia 2. 
badań lub kontroli;
uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadze-3. 
nie prac konserwatorskich, restauratorskich lub innych przy instrumencie lub 
w jego pobliżu;
wykonać prace konserwatorskie na podstawie decyzji wojewódzkiego kon-4. 
serwatora zabytków jako niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszcze-
niem lub istotnym uszkodzeniem instrumentu;
finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz innych przy or-5. 
ganach13 

Pamiętać także należy, iż wojewódzki konserwator zabytków ma obowiązek 
udostępnienia do wglądu prawnemu właścicielowi organów posiadaną przez siebie 
dokumentację oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów tej dokumentacji 
zgodnie z zachowaniem terminów przewidzianych przez prawo postępowania admi-
nistracyjnego.

Wymagana dokumentacja  
– na przykładzie działalności Referatu ds. Muzyki Kościelnej w Opolu

Generalnie wymaga się następujących dokumentów (choć oczywiście każdy do-
nator może określić inne dodatkowe wymogi):

kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków;• 
dokument potwierdzający posiadanie przez osobę wnioskującą tytułu praw-• 
nego do zabytku;
harmonogram i kosztorys przewidywanych prac;• 
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac;• 
zestawienie wszystkich źródeł finansowania.• 

12 Por  tamże 
13 Por  tamże 
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Biuletyn nr 7 SPMK  Miscellanea

Powyższe stwierdzenia odnoszą się do postępowania z instrumentem zabytko-
wym. Nie ulega jednakże wątpliwości, że kompetentnego nadzoru wymagają także 
prace przy organach, które nie są zabytkami w rozumieniu polskiego prawa. Aby 
instrumenty ustrzec przed jakąkolwiek ewentualną samowolą organmistrzowską, 
Referat ds. Muzyki Kościelnej w Opolu wypracował pewien porządek postępowania 
rządcy kościoła, który zamierza przystąpić do prac przy organach piszczałkowych 
w kościele lub kaplicy. Tego rodzaju procedura przebiega w diecezji opolskiej we-
dług następującego porządku:

pisemna prośba księdza proboszcza do Kurii Diecezjalnej w Opolu o doko-1. 
nanie oględzin i wydanie orzeczenia dotyczącego remontu instrumentu;
oględziny organów przez przedstawicieli diecezjalnego Referatu ds. Muzyki 2. 
Kościelnej i wydanie opinii;
ogłoszenie przez Referat przetargu na remont – nie jest jednakże przetarg 3. 
konieczny; jeśli rządca kościoła umówiony jest na przeprowadzenie prac re-
montowych przez firmę organmistrzowską, która współpracuje na stałe z Re-
feratem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu, przyznanie prac 
może odbyć się bez procedury przetargowej;
rozstrzygniecie przetargu;4. 
podpisanie umowy między parafią – inwestorem a firmą organmistrzowską 5. 
(kopia umowy zostaje przekazana do Kurii Diecezjalnej w Opolu);
prace remontowe prowadzone zgodnie z umownymi terminami;6. 
komisyjny odbiór remontu organów przez przedstawicieli Referatu7  14 

Możliwe jest przed przystąpieniem do procedury przetargowej spotkanie przed-
stawiciela Kurii Diecezjalnej z Radą Duszpasterską celem omówienia koniecznych 
do przeprowadzenia prac oraz nakładów finansowych związanych z pracą organmi-
strza. Dodać należy także, że większość przeprowadzonych w diecezji opolskiej re-
montów wiązała się – po komisyjnym odbiorze – z koncertem i poświęceniem orga-
nów, co było rodzajem „zewnętrznej” uroczystości oddania instrumentu do użytku. 
z kolei w 2009 r. została zainaugurowana seria płytowa Organy Śląska Opolskiego 
(w momencie pisania artykułu ukazało się 6 woluminów tego wydawnictwa), która 
prezentuje wyremontowane organy. Można już usłyszeć 14 zarejestrowanych instru-
mentów.

Instytucje, które dotowały w ostatnich 10 latach prace przy organach diecezji 
opolskiej, to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Opolski i ślą-
ski Wojewódzki Konserwator zabytków, Urząd Marszałkowski, starostwa i gmi-
ny. środki pochodziły także z dotacji celowych w ramach funduszów europejskich, 
a także od prywatnych osób i instytucji.

14 Por  j. chudalla, Remonty organów w diecezji opolskiej. Działalność Referatu ds. Muzyki Ko-
ścielnej Kurii Diecezjalnej w Opolu w latach 2002–2007, w: G. Poźniak, P. tarLinski (red.), dz. cyt., 
s. 70.
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* * *
Wszechstronna troska wszelkich możliwych podmiotów o organy piszczałkowe 

ma szanse wpływać na to, że dźwięki tego instrumentu nieustannie będą „nadzwy-
czaj harmonizować ze świętymi pieśniami i obrzędami, dodając im przedziwnej 
wspaniałości i przepychu; wzniosłością zaś swoją i słodyczą będą wzruszać ser-
ca wiernych, napełniając je jakby niebiańską radością i mocno pociągając ku Bogu 
i rzeczom wyższym”15 

15 Pius XII, encyklika Musicae Sacrae Disciplina, 25 XII 1955, p. 28.


