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Urodził się 7 stycznia 1930  r. w Woli Baranowskiej, zmarł 30 listopada 2018  r. 
w Babulach koło Padwi Narodowej. Został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w rodzinnej miejscowości. 

1. Muzykolog
17 czerwca 1956  r. ks. Jan Chwałek otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze 

sandomierskiej. Tego samego roku został skierowany przez bpa Jana Kantego Lorka 
na studia muzykologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1961 r. 
otrzymał tytuł magistra teologii ze stopniem licencjata i został zatrudniony w Kate-
drze Muzykologii. W 1964 r. uzyskał stopień doktora, w 1980 r. ‒ doktora habilitowa-
nego. W 1981 r. został powołany na stanowisko docenta, a w 1992 r. na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. W latach 1982‒1987 był dyrektorem Instytutu Muzykolo-
gii, w latach 1984‒2005 kierownikiem Katedry Instrumentologii. W 2005 r. przeszedł 
na emeryturę.

Na początku swej naukowej drogi zajmował się chorałem gregoriańskim, zgodnie 
z sugestią ks. prof. Hieronima Feichta. Napisał rozprawę doktorską na temat: Frag-
menty cheironomiczne z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (studium paleograficz-
no-muzykologiczne). Później opublikował jeszcze cztery artykuły z dziedziny chorału 
gregoriańskiego i na tym zakończył badania w tej dziedzinie. 

Po uzyskaniu samodzielności naukowej zajął się problematyką organologiczną. 
Jako kierownik jedynej w Polsce Katedry Instrumentologii wypracował metodę in-
wentaryzacji zabytkowych instrumentów1 i badań struktury brzmieniowej organów. 
Zajmował się rozwiązaniami konstrukcyjnymi w organach, wykonał kilkanaście do-
kumentacji technicznych XVII- i XVIII-wiecznych pozytywów przenośnych. Badał 
dawne systemy strojenia instrumentów klawiszowych, a wiedzę teoretyczną w tym 
zakresie stosował w praktyce, o czym będzie poniżej. 

Jest autorem jednej książki, ponad 50 artykułów naukowych, 27 haseł encyklope-
dycznych, ponad 20 artykułów popularnonaukowych2. Książka Budowa organów to 

1 W wypracowaniu metody inwentaryzacji organów duży udział miała autorka niniejszego tekstu.
2 Por. M. Szymanowicz, Dorobek naukowy Ks. Profesora Jana Chwałka, w: taż  (red.), Artificium, 

ars, scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, Lublin 2010, 
s. 125‒141.
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jedyne takie dzieło w literaturze polskiej. Zawiera szczegółowy opis mechanizmów 
i głosów organowych, a poszczególne zagadnienia ilustrowane są rysunkami tech-
nicznymi. Na tym „podręczniku” uczyli się i nadal uczą nie tylko organmistrzowie, 
ale wszyscy zainteresowani problematyką organologiczną. 

Artykuły napisane przez ks. prof. J. Chwałka można podzielić na kilka grup te-
matycznych: 

– chorał gregoriański;
– biografie3;
– historia organów;
– rozwiązania konstrukcyjne w organach;
– dokumentacje zabytkowych organów;
– historyczne systemy strojenia instrumentów klawiszowych;
– praktyczne uwagi dotyczące strojenia organów;
– struktura brzmieniowa organów;
– ochrona zabytkowych organów.
Książki niewydane: 
– Saga rodu organów;
– Siedemnastowieczne organy kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym; 
– Budowa organów (II wydanie). 
Uważam, że książki te były skończone, ale ks. Chwałek, znany ze swej skrupulat-

ności i dokładności, ciągle coś w nich poprawiał i uzupełniał. Śmierć przerwała te 
działania. 

Ks. J. Chwałek wypromował 12 doktorów i 114 magistrów, napisał kilkadziesiąt 
recenzji, wygłosił ok. 60 referatów na konferencjach naukowych krajowych i zagra-
nicznych. Należał do Towarzystwa Naukowego KUL, Związku Kompozytorów Pol-
skich (Sekcja Muzykologów), Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Pol-
skich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej, International Musicological Society, 
Gesellschaft der Orgelfreunde, Towarzystwa Miłośników Muzyki Dawnej, komitetu 
redakcyjnego „Studiów Sandomierskich” i „Zeszytów Naukowych KUL”. Był pomy-
słodawcą i redaktorem dwóch pierwszych tomów serii wydawniczej „Studia Organo-
logica” ‒ publikacji Katedry Instrumentologii KUL4. 

W 2015  r. otrzymał honorowe odznaczenie Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych Per musicam ad fidem. Został także odznaczony medalem Signum Uni-
versitatis KUL i Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL (pośmiertnie).

3 Dotyczą życia i działalności muzycznej ks. Wendelina Świerczka CM, profesora Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu i pierwszego Mistrza ks. Chwałka, oraz życia i działalności 
Antoniego Sapalskiego ‒ organmistrza i autora pierwszej w języku polskim książki o organach.

4 Kolejne tomy ‒ pod redakcją autorki niniejszego wspomnienia.
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Laureat z ks. Grzegorzem Poźniakiem w momencie wręczenia medalu

2. Organmistrz i rzeczoznawca zabytkowych organów 
W zasadzie ks. J. Chwałek umiejętności organmistrzowskie zdobywał sam ‒ dłu-

gie godziny spędzał we wnętrzu szaf organowych, starając się zrozumieć działanie 
poszczególnych mechanizmów. Studiował także pierwszą polską książkę o organach 
Antoniego Sapalskiego (1880 r.) i zagraniczną literaturę fachową. Wrodzone zdolno-
ści manualne i umiejętności – stolarza, mechanika, elektryka, z czasem pozwoliły mu 
na podejmowanie samodzielnych prac. Zdobywał także doświadczenie zawodowe 
w krajach o bogatszej tradycji budownictwa organowego. Odbył praktykę w zakła-
dzie H. Hillebranda w Hanowerze, odwiedzał także inne firmy organmistrzowskie 
we Francji i Szwecji.

W 1972 r. ks. J. Chwałek podjął zajęcia zlecone w przedsiębiorstwie państwowym, 
mianowicie Pracowni Konserwacji Organów Zabytkowych w Krakowie, a w latach 
1975‒1982 współpracę tę kontynuował na pół etatu5. W 1974 r. uzyskał dyplom cze-
ladnika w rzemiośle organmistrzostwo w Izbie Rzemieślniczej w Warszawie, w 1988 r. 
‒ dyplom mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie. Od 1998 r. był członkiem 
komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej w Izbie Rzemieślniczej w Krako-
wie.

Od 1997 r. był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki (obecnie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytkowych orga-
nów. Jako ekspert zaproszony był do Moskwy, Wilna i Lund oraz do wielu miejsco-
wości w Polsce. 

5 Na zatrudnienie w przedsiębiorstwie państwowym zgodę wyraził ks. prymas kard. Stefan 
Wyszyński.

ME_2019_B.indd   93 2019-06-10   07:08:02



94 Musica Ecclesiastica nr 14 (2019)
 

Ks. Jan Chwałek zbudował dziewięcioro organów6, kierował pracami konserwa-
torskimi zabytkowych instrumentów w Kazimierzu Dolnym, Olkuszu i Jędrzejowie, 
wykonał konserwację XVII-wiecznego pozytywu przenośnego z Muzeum Diecezjal-
nego w Sandomierzu oraz kilkadziesiąt remontów organów w kościołach diecezji 
sandomierskiej. Opracował także kilkadziesiąt projektów nowych instrumentów.

Trzeba także podkreślić zasługi Księdza Profesora w zakresie instrumentarium 
KUL. Otóż zaprojektował organy w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które pod 
jego nadzorem zbudował warszawski organmistrz Włodzimierz Truszczyński. Przez 
wiele lat bezinteresownie naprawiał i stroił wszystkie organy ćwiczebne Instytutu 
Muzykologii. Można go było spotkać na korytarzach w „niewyjściowym” ubraniu, 
z narzędziami wystającymi z teczki. Ks. Chwałek nie wstydził się roboczego ubrania, 
z godnością zamieniał je na uniwersytecką togę i sutannę prałata.

3. Nauczyciel muzyki, dyrygent i wykładowca akademicki
W latach 1963‒1972 oraz 1994‒2000 ks. J. Chwałek był profesorem w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W pierwszym okresie pracy prowadził 
lekcje śpiewu, uczył zainteresowanych kleryków gry na fortepianie i organach, pro-
wadził chór seminaryjny i amatorskie zespoły instrumentalne, organizował koncerty. 
W 1958 r., na polecenie bpa J.K. Lorka, rozpoczął wykłady i ćwiczenia z muzyki na 
kursie organistowskim w Sandomierzu, które prowadził do 1972 r. W 1963 r. został 
powołany do Diecezjalnej Komisji ds. Organistowskich oraz na egzaminatora kan-
dydatów na organistów w diecezji sandomierskiej. W latach 1968‒1972 był także dy-
rygentem chóru katedralnego. W drugim okresie pracy w seminarium duchownym 
prowadził wykłady z muzykologii. Skomponował cztery jednogłosowe msze z akom-
paniamentem organowym. Jedna z nich weszła na stałe do repertuaru śpiewów litur-
gicznych w diecezji sandomierskiej, radomskiej i tarnowskiej.

Jako wykładowca akademicki stosował połączenie teoretycznych wykładów z or-
ganoznawstwa z praktyką. Chętni studenci czynnie uczestniczyli w pracach remon-
towych prowadzonych przez niego. Kilku z nich zostało organmistrzami. Odbywały 
się także liczne wyjazdy naukowe, organizowane przez Katedrę Instrumentologii. 
Wyjazdy te miały na celu zapoznanie z interesującymi, wartościowymi zabytkowymi 
organami. 

Trzeba jeszcze wspomnieć, że był wielkim miłośnikiem poezji. Ks. Chwałek znał 
na pamięć bardzo długie fragmenty głównie dzieł Mickiewicza i Norwida. Recytował 
je na uroczystościach w Instytucie Muzykologii, najczęściej podczas spotkań opłat-
kowych i święta patronalnego ‒ w dniu św. Cecylii, czym wzbudzał aplauz i podziw 
studentów. 

Absolwenci muzykologii KUL, kreśląc w swych wspomnieniach sylwetkę Mistrza 
jako człowieka i pedagoga, wyrażają się o nim z największą sympatią i uznaniem. 
Podkreślają takie szlachetne cechy Profesora, jak: dyskrecja, życzliwość, uczciwość, 

6 Por. M. Szymanowicz, G. Stawowy, Działalność organmistrzowska Ks. Profesora Jana Chwałka, 
w: M. Szymanowicz (red.), Artificium, ars, scientia, s. 143‒159.
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szlachetność, skromność, zapał w pracy naukowej. W 2010  r. ks. Chwałek obcho-
dził 80-lecie urodzin. Instytut Muzykologii uhonorował Jubilata księgą pamiątko-
wą Artificium, ars, scientia. Aula w Kolegium Jana Pawła II wypełniła się po brzegi 
przyjaciółmi, absolwentami i rodziną. W księdze pokaźną część zajmują listy gratu-
lacyjne i dziękczynne jego dyplomantów. Z listów tych można wyczytać, jak wiele 
dawni studenci mu zawdzięczają. Po prostu – był dobrym człowiekiem. W pracy ze 
studentami hołdował zasadzie, że uniwersytet to universitas magistrorum et schola-
rum. Dlatego universitas, przyjacielską jedność ze scholarami, traktował jako część 
swoich obowiązków dydaktycznych. Na klepsydrze, która zawisła w gmachu KUL, 
oprócz zasług Zmarłego zamieszczone zostało ważne zdanie: „Powiernik i przyjaciel 
młodzieży akademickiej”.
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