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MUZYKA LITURGICZNA
W DEKANACIE KUŹNIA RACIBORSKA

PO POWSTANIU DIECEZJI GLIWICKIEJ W 1992 R.

Od sześciu dekad muzyka w kościołach na Śląsku, podobnie jak w całym Kościele, 
kształtowana jest w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II. Choć na prze-
strzeni kilku ostatnich wieków muzyczne oblicze liturgii celebrowanych w śląskich 
kościołach przybierało bogatszy kształt i formę odmienną od tradycji innych regio-
nów, to jednak z momentem zaistnieniem reformy posoborowej doszło na Śląsku, 
przede wszystkim na Górnym Śląsku, do ścisłego zespolenia wielowiekowej, bogatej 
spuścizny śląskiej tradycji muzycznej z nowymi wymogami zaistniałymi w nurcie re-
formy liturgicznej. Przejawia się to m.in. w podtrzymywaniu zwyczaju codziennej ce-
lebracji Mszy św. w formie śpiewanej, zgodnie w wymogami odnowionej liturgii, co 
przecież znacząco wpływa na jakość udziału wiernych w liturgii1. Nauczanie Soboru 
Watykańskiego II zawarte w Konstytucji o liturgii świętej stało się także impulsem do 
podjęcia szeregu kolejnych kroków, zmierzających do stałego progresu muzyczne-
go oblicza liturgii, a tym samym do ubogacenia śląskiej tradycji śpiewu kościelnego 
o nowy wymiar śpiewów liturgicznych. Do wspomnianych kroków należy również 
m.in. zintensyfikowana troska o formację muzyczną i liturgiczną muzyków kościel-
nych, zachęta do zakładania w parafiach liturgicznych zespołów śpiewaczych, funk-
cjonujących obok nurtu tradycji chóralnej, oraz dbałość o zachowanie w należytym 
stanie technicznym i brzmieniowym organów. Na Śląsku działania te mają już po-
zytywne odbicie w życiu liturgicznym wielu wspólnot parafialnych, a w konsekwen-
cji w duchowym, afirmatywnym doświadczeniu wiernych ‒ uczestników celebracji 
liturgicznych. Niektóre „owoce” reformy posoborowej można próbować już opisać 
jako „wymierne” przykłady wprowadzenia w życie idei reformy soborowej. Opisa-
ne w naukowym dyskursie mogą już stanowić swoistego rodzaju zachętę do dalszej, 
konsekwentnej pracy Kościoła partykularnego w tej dziedzinie. Pozytywne owoce 
nauczania Vaticanum II łatwiej jest jednak zauważyć w szerszym, czyli ponadpara-
fialnym wymiarze. 

Niniejszy tekst będzie próbą opisania owoców posoborowej liturgii w dziedzinie 
muzyki kościelnej w kilku parafiach diecezji gliwickiej, a należących do dekanatu 
Kuźnia Raciborska. Leży on w południowej części diecezji gliwickiej, na granicy wo-
jewództwa śląskiego i opolskiego, i jest jednym z 18 dekanatów wchodzących w skład 
diecezji gliwickiej.

1 B. Kicinger, Geneza i rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. Pośpiech, P. Tarlinski 
(red.), Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku, Opole 1997, s. 196.
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Specyfika diecezji gliwickiej polega na tym, że jest ona diecezją wciąż jeszcze 
„młodą”, bo powstałą 25 marca 1992 r. z woli papieża Jana Pawła II. Została erygo-
wana na mocy bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populuus, a jej terytorium zostało 
wydzielone z dwóch diecezji: opolskiej i katowickiej2. Jednak kulturowo teren nowo 
powstałej diecezji należy w całości do jednolitej tradycji górnośląskiej, a korzeniami 
administracji kościelnej sięga dawnej diecezji wrocławskiej. Z momentem powsta-
nia urząd pierwszego „pasterza” diecezji objął bp Jan Wieczorek ‒ duszpasterz, a za-
razem człowiek wrażliwy na muzykę i oddany sprawie promocji muzyki kościelnej 
w duchu soborowym. W spotkaniach z muzykami kościelnymi wielokrotnie zachęcał 
on do korzystania z bogactwa śląskiej tradycji muzycznej włączonej w ramy litur-
gii soborowej, zgodnie z przesłaniem dokumentów posoborowych. Przejawem jego 
troski było m.in. stosunkowo szybkie erygowanie aż dwóch diecezjalnych instytucji 
kształcących przyszłych muzyków kościelnych: w formie Studium Muzyki Kościelnej 
(1996 r.) oraz Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach (2002 r.)3.

Do wspomnianego dekanatu Kuźnia Raciborska należy osiem parafii: Babice (św. 
Anny), Dziergowice (św. Anny), Górki Śląskie (Dobrego Pasterza), Kuźnia Raci-
borska (św. Marii Magdaleny), Nędza (Matki Boskiej Różańcowej), Rudy (Wniebo-
wzięcia NMP), Turze (NSPJ) i Zawada Książęca (św. Józefa Robotnika). Obraz życia 
muzycznego w wymienionych parafiach zostanie omówiony w trzech wymiarach 
tematycznych: muzycy kościelni, zespoły śpiewacze oraz organy. W zakończeniu ar-
tykułu znajdzie się punkt poświęcony omówieniu ogólnego obraz życia muzycznego 
w dekanacie.

Autorka artykułu swoje wnioski przedstawi najpierw w oparciu o materiał empi-
ryczny zebrany w formie ankiet, których wyniki zostały opisane w pracy magister-
skiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha, a obronionej na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w 2005 r., oraz na pod-
stawie badań własnych. Dla potrzeb niniejszego artykułu wykorzystała także relacje 
ustne oraz własne obserwacje wynikające z faktu, że od 1999 r. sama pełni funkcję 
organistki w parafii NSPJ w Turzu.

1. Muzycy kościelni
W Instrukcji Musicam Sacram z 1967 r. znajdujemy ważne pouczenie, że orga-

niści jako pierwsi współtworzą akcję liturgiczną, a więc mają nie tylko dobrze grać 
na powierzonym im instrumencie, ale mają także posiadać znajomość „ducha świętej 
liturgii” po to, aby „ułatwiali wiernym uczestnictwo w nim” (MS 67). Również kolejne 
dokumenty Kościoła wydane w dobie posoborowej zachęcają muzyków kościelnych 
do nieustannego rozwoju muzycznego i podnoszenia swoich kwalifikacji4. Oprócz 
tego muzyk kościelny jest zobowiązany także do ciągłego podnoszenia poziomu ar-

2 B. Koj i in. (red.), Rocznik diecezji gliwickiej, Gliwice 1998, s. 18.
3 J. Bonczol, P. Górecki, Dwadzieścia lat diecezji gliwickiej, w: P. Górecki i in. (red.), Rocznik 

diecezji gliwickiej, Gliwice 2012, s. 16‒17. 
4 K. Szymonik, Kształcenie muzyków kościelnych i warunki ich pracy, AK 72 (1980), s. 251.
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tystycznego swojej gry, a ponadto do pogłębiania i rozszerzania swojego repertuaru. 
Powinien także odznaczać się znajomością śpiewów liturgicznych z uwzględnieniem 
chorału gregoriańskiego, a także zapoznawać się z treścią ksiąg liturgicznych i śpiew-
ników5.

Patrząc przez pryzmat tego dokumentu na muzyków kościelnych omawianego 
dekanatu, trzeba zauważyć ich kompetencję i uzyskane kwalifikacje muzyczno-li-
turgiczne. Istotnym podkreślenia jest fakt, że prawie wszyscy posługujący organiści 
legitymują się dyplomem potwierdzającym ukończenie Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu lub Gliwicach. W sumie dotyczy to ośmiu organistów. Taki stan wydaje być 
się wielce zadawalający, gdyż niewątpliwie posiadane przez organistów umiejętności 
mają ogromny wpływ zarówno na jakość śpiewu, jak i poziom wykonywanej muzyki 
w powyżej wymienionych kościołach. Godne uwagi i uznania jest fakt, że Mariola 
Brzoska i Brygida Tomala, posługujący muzycznie w tym dekanacie, są absolwent-
kami Akademii Muzycznej (Kraków i Katowice). Warto w tym miejscu, dla pełności 
obrazu, przybliżyć dane dotyczące tych osób i ich kompetencje do pełnienia funkcji 
muzyka kościelnego.

Mariola Brzoska (do 2015 r. organistka posługująca w parafii Zawada Książęca) 
jest absolwentką Studium Muzyki Kościelnej w Opolu (1989 r.), która ukończy-
ła Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności 
organy6. Uzyskała również w macierzystej uczelni tytuł doktora sztuki muzycznej 
w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. Oprócz tego jest także absolwentką 
teologii w Instytucie Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Od ponad 20 lat pełni funkcję 
dyrektora Studium Muzyki Kościelnej oraz Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II 
stopnia w Gliwicach. Jest także dyrektorem artystycznym tarnogórskiego festiwalu 
organowego „Koncerty Organowe w Konwikcie” oraz Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Toszku. Mariola Brzoska jest również członkiem Międzydiecezjalnej 
Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla Diecezji Opolskiej 
i Gliwickiej, a także Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych7. 

Drugą osobą zaangażowaną w kreowanie życia muzycznego nie tylko dekanatu, 
ale także całej diecezji gliwickiej, jest Brygida Tomala, która posługuje jako organistka 
w parafii św. Anny w Babicach. Jest ona także absolwentką Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu (1986 r.) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończyła dwa kie-
runki: teorię muzyki oraz organy8. Jest pedagogiem kształcącym młodych organistów 
w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach, Studium Muzyki Kościelnej 

5 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 
2001, s. 36‒38.

6 Zob. Absolwenci Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w latach 1974‒2013, w: G. 
Poźniak (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974‒2014, Opole 2014, s. 57.

7 Por. F. Koenig, Prezentacja osób zaproszonych, w: tenże (red.), Muzyka w służbie Bogu i czło-
wiekowi. Materiały I Diecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej, Gliwice 14‒16.10.2005 oraz wykłady 
formacyjne dla muzyków kościelnych, Gliwice 2006, s. 55‒56.

8 Zob. Absolwenci Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, s. 56.
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i w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. Ponadto B. Tomala 
jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Międzydiecezjal-
nej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla Diecezji Opol-
skiej i Gliwickiej. Brała także czynny udział w przygotowaniach muzycznej oprawy 
spotkań z Janem Pawłem II na Górze św. Anny w 1983 r. oraz w Gliwicach w 1999 r.9 
W 2012 r. nagrała płytę z muzyką organową w serii „Organy Śląska Opolskiego” pro-
mującą instrumenty diecezji opolskiej i gliwickiej pt. Per musicam ad fidem. 

Godny uznania jest fakt, że oprócz ośmiu wykwalifikowanych organistów deka-
natu, troje kolejnych przedstawicieli dekanatu (z parafii Turze, Nędza i Dziergowice) 
kontynuuje naukę w Studium Muzyki Kościelnej i w Diecezjalnej Szkole Organistow-
skiej II stopnia w Gliwicach.

Niewątpliwie taki obraz sytuacji napawa szczególnym optymizmem, gdyż licz-
ba wykwalifikowanych muzyków kościelnych, jak i obecność uczniów w szkołach 
diecezjalnych, jest dowodem troski o właściwy poziom muzyki w parafach. W tym 
względzie dochodzi do zespolenia wysiłków osób zainteresowanych, ale także dusz-
pasterzy parafialnych, którzy dostrzegają konieczność zaangażowania w posługę or-
ganisty osób właściwie do tego przygotowana i mających odpowiednie kwalifikacje 
muzyczno-liturgiczne10.

Warto w tym miejscu dodać, że muzycy kościelni pełnią swoją posługę w Kościele 
z wielkim oddaniem, i to nawet od kilkudziesięciu lat, co ma niewątpliwie pozytyw-
ne odbicie w kształtowaniu dalekosiężnej wizji oraz w dziedzinie repertuaru pieśni 
i śpiewów liturgicznych. W tym względzie na szczególną uwagę zasługuje organistka 
z parafii Turze – Regina Kudla, która swoją posługę pełni najdłużej, bo od 1950 r., 
a więc blisko 70 lat (!). 

2. Zespoły śpiewacze
Kolejnym zagadnieniem wymagającym opisania odnośnie do życia muzycznego 

dekanatu jest kwestia zespołów śpiewaczych w parafiach. Dotyczy to przede wszyst-
kim scholi liturgicznych oraz chórów. Zespoły te podejmują przecież odpowiedzial-
ność za muzyczne pulchrum obecne w przestrzeni celebracji eucharystycznej.

Przyjmując nauczanie zawarte w Musicam Sacram, warto najpierw pochylić się 
nad scholą, a więc zespołem śpiewaków, który we wspomnianym dokumencie jest 
określony jako schola cantorum. Do zespołu tego należy poprawne oraz zgodne 
z różnymi rodzajami śpiewu wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspo-
maganie w śpiewie wiernych (MS 19). Scholą liturgiczną określa się zatem zespół 
śpiewaków, który będąc reprezentantem zgromadzenia liturgicznego, intonuje i pod-
trzymuje śpiewy przez dialog z ludem albo też wykonuje śpiewy samodzielnie, bez 
czynnego udziału wiernych11.

9 Por. F. Koenig, Prezentacja osób zaproszonych, s. 60‒61.
10 K. Garbas, Muzyka liturgiczna w dekanacie Kuźnia Raciborska po Soborze Watykańskim II 

w świetle dokumentów Kościoła, Opole 2005 (mps pracy mgr. w Bibliotece WT UO), s. 102. 
11 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II, s. 247.
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W parafiach dekanatu Kuźnia Raciborska idea powołania do istnienia scholi li-
turgicznych znalazła dla siebie szczególnie podatny grunt. Istnieją one w większości 
parafii, gdzie działają czasami obok istniejących chórów parafialnych. W szczególny 
sposób należy podkreślić aktywność scholi liturgicznych w czterech parafiach: Babi-
cach, Zawadzie Książęcej, Turzu i Rudach. Jednak koniecznie trzeba nadmienić, że 
„kolebką” tych zespołów stała się schola i chór z parafii św. Anny w Babicach. Tam-
tejsze zespoły od początku swego zaistnienia przez prezentowane piękno i dobry po-
ziom muzyczny bardzo mocno oddziaływały na pozostałe parafie dekanatu. Wspo-
mniany dobry poziom babickich zespołów wokalnych pojawił się jako owoc solidnej 
pracy „u podstaw” rozpoczętej w II połowie lat 70. XX w. przez ówczesnego pro-
boszcza w Babicach ‒ ks. Bogdana Kicingera (ur. w 1941 r., posługującego w parafii 
w latach 1977‒2012). W późniejszych latach zespoły przeżywały swój dalszy rozwój 
dzięki wzorowej współpracy ks. proboszcza i jego wychowanki i organistki, Brygidy 
Tomali. W 1986 r. przejęła ona funkcję dyrygenta tamtejszego chóru. Można nawet 
uznać, że w powszechnym odczuciu Babice stały się centrum muzycznym dekanatu 
Kuźnia Raciborska. Chór z powodzeniem śpiewał i śpiewa w kraju i za granicą. Ma 
na swoim koncie także liczne sukcesy festiwalowe i konkursowe. W 1998 r. zdobył on 
m.in. nagrodę Grand prix na IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie. Otrzymał także wyróżnienia: na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Cae-
-cilianum w Warszawie w 2002 r. oraz na ogólnopolskim konkursie Cantate Domino 
w Krakowie w 2006 r. W sumie chór odbył aż 10 zagranicznych tras koncertowych, 
goszcząc w Niemczech, Francji, Austrii, Czechach i Włoszech. Chór śpiewał także 
w Rzymie w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2014 r. chór nagrał płytę CD 
z kolędami, a wcześniej dokonał nagrań utworów pasyjnych12.

Jednym z najdłużej działających zespołów dekanatu i niezwykle aktywnym jest 
także schola liturgiczna Ars cantandi z Zawady Książęcej. Zespół ten powstał w latach 
80. XX w. Jego założycielką i pierwszą dyrygentką była Mariola Brzoska. Od 2015 r. 
zespół prowadzi jej wychowanka – Anna Panek. Schola liturgiczna z Zawady oprócz 
posługi w swojej parafii bierze także czynny udział w muzycznym kształtowaniu li-
turgii w ramach celebracji diecezjalnych, m.in. w sanktuarium Matki Bożej Pokor-
nej w Rudach. Zespół ten pod kierunkiem M. Brzoski w 2000 r. zdobył wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a w 2011 r. zajął w tym 
samym festiwalu I miejsce w kategorii scholi parafialnych. W 2003 r. schola zajęła 
III miejsce w I Przeglądzie Scholi Liturgicznych we Wrzoskach, a w 2010 r. I miejsce 
w ramach IV Diecezjalnego Przeglądu Scholi Parafialnych diecezji gliwickiej w Za-
brzu. W 2013 r. schola Ars cantandi śpiewała w Krakowie-Łagiewnikach podczas 
Mszy św. transmitowanej przez TVP 1. Również i ten zespół w 2011 r. nagrał płytę 
CD z kolędami i pastorałkami. 

12 Zob. K. Czogalik i in. (red.), Program Festiwalu. XXI Festiwal „Muzyka w starym opactwie”, 
Rudy 2016, s. 16‒17.
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Kolejnym zespołem wartym wspomnienia jest schola liturgiczna z parafii NSPJ 
w Turzu, która została założona 2006 r. przez Karinę Kupczyk (z d. Garbas) ‒ absol-
wentkę Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, podyplomowego Studium Prowa-
dzenia Zespołów Śpiewaczych w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu 
oraz Podyplomowego Studium Dyrygentury w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
K. Kupczyk jest także absolwentką teologii na Wydziale Teologicznym UO w Opolu, 
a obecnie jest doktorantką przygotowującą rozprawę doktorską poświęconą muzyce 
kościelnej. Również schola z Turza bierze czynny udział w muzycznym kształtowaniu 
liturgii świąt i uroczystości w swojej parafii, a także kilkakrotnie brała udział w uro-
czystościach diecezjalnych. 

W ramach „sąsiedzkiej współpracy” oba wyżej wymienione zespoły, z Zawady 
Książęcej i Turza, wspólnie organizowały w latach 2009‒2015 coroczne koncerty ko-
lęd i pieśni maryjnych. Zespoły te koncertowały także w wielu innych parafiach die-
cezji gliwickiej i opolskiej. 

Soborowa idea propagowania scholi liturgicznej zaistniała także w parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Rudach, która z racji na istniejące tam diecezjalne sanktu-
arium Matki Boskiej Pokornej ma za zadanie kształtować muzyczne oblicze liturgii 
celebrowanej w tamtejszej bazylice mniejszej. Początki działalności rudzkiego zespo-
łu sięgają lat 90. XX w., a jego pierwszą dyrygentką była tamtejsza organistka Krysty-
na Lampert ‒ absolwentka SMK w Opolu (1989 r.)13. Po kilkuletniej przerwie w ist-
nieniu zespołu, w 2005 r. schola została reaktywowana i do dzisiaj jest prowadzona 
przez Klaudię Zawadę. Ona również jest absolwentką SMK w Gliwicach oraz Pody-
plomowego Studium Prowadzenia Zespołów Śpiewaczych w Diecezjalnym Instytu-
cie Muzyki Kościelnej w Opolu. Prowadzony przez nią zespół angażuje się w muzycz-
ne życie rudzkiej bazyliki, śpiewając przede wszystkim z okazji różnych uroczystości 
parafialnych i diecezjalnych, a przede wszystkim 15 sierpnia każdego roku z racji 
odbywających się w Rudach uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia NMP.

Podobne zespoły typowo liturgiczne powstawały także w pozostałych parafiach 
dekanatu i funkcjonują ze zmiennym szczęściem.

Oprócz wymienionych scholi liturgicznych oraz chóru z Babic, istnieją także w pa-
rafiach dekanaty tradycyjne chóry parafialne, które także mają do spełnienia donio-
słe zadanie muzycznego ubogacenia liturgii. Oprócz Babic chóry parafialne istnieją 
w Kuźni Raciborskiej oraz w Rudach. W Kuźni Raciborskiej dyrygentką chóru jest 
tamtejsza organistka, Bernadeta Chroboczek, absolwentka SMK w Opolu (1987 r.)14, 
natomiast dyrygentką Chóru im. Juliusza Rogera w Rudach jest prof. Krystyna Lubos, 
emerytowany pedagog z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Widać zatem, że zespoły dekanalne spełniają swoje podstawowe zadanie służąc 
liturgii, ale są także niezaprzeczalnie nośnikiem kultury muzycznej. Uwidaczniało się 
to m.in. w organizowanych w Rudach z inicjatywy ks. B. Kicingera koncertach kolę-

13 Zob. Absolwenci Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, s. 57.
14 Tamże, s. 56.
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dowych, które gromadziły większość zespołów dekanatu. Oprócz tego zespoły te i ich 
sukcesy niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia rangi muzycznej dekanatu i są 
nośnikami kultury śpiewu w parafiach, w których przychodzi im posługiwać. 

Trzeba także nadmienić, że wysoki poziom muzyczny tych zespołów, co widoczne 
jest we wspomnianych wyróżnieniach, był możliwy do osiągnięcia dzięki wytrwałej 
i długodystansowej pracy muzyków, dyrygentów, którzy przez wiele lat z dużym za-
pałem i poświęceniem oddają się pracy z zespołem. Praca wspomnianych zespołów 
jest także okazją do podjęcia w nich praktyk przez uczniów SMK i DSO II stopnia 
w Gliwicach, którzy mają okazję przyjrzeć się pracy zespołowej15.

W pracy z zespołami wokalnymi, szczególnie w odniesieniu do scholi liturgicz-
nych, daje się zauważyć pewien „rys ideału”, który przejawia się w tym, że młodzi 
adepci sztuki, śpiewając w zespole i mając kontakt z muzyką oraz z zaangażowanymi 
dyrygentami, szukają także dla siebie dalszych form doskonalenia swych umiejęt-
ności, podejmując naukę np. w diecezjalnych ośrodkach kształcących muzyków ko-
ścielnych lub w uczelniach muzycznych.

Najlepszym podsumowaniem, potwierdzającym wielką wartość istnienia grupy 
parafialnej, jaką jest schola liturgiczna, są słowa św. Jan Pawła II, który w Catechesi 
tradendae napisał, że to właśnie schola liturgiczna, która jest szkołą śpiewu, prowadzi 
do aktywnego i dojrzałego chrześcijaństwa, witalizując wspólnotę Kościoła16.

3. Organy
Kolejnym elementem świadczącym o poziomie muzyki wykonywanej w kościo-

łach dekanatu jest kwestia instrumentarium. Organy piszczałkowe są bowiem jed-
nym z najcenniejszych przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu kościoła, ale 
mają także wielkie znaczenie kulturowe, co zostało podkreślone w nauczaniu So-
boru Watykańskiego II. Konstytucja o liturgii świętej wyraźnie określiła znaczenie 
i wagę tego instrumentu, podkreślając: „W Kościele łacińskim organy piszczałkowe 
należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego 
brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku 
Bogu i rzeczywistości nadziemskiej” (KL 120). 

Jak wynika z badań autorki, w 8 parafiach na terenie dekanatu znajduje się 7 in-
strumentów piszczałkowych, co stanowi 86,5% wszystkich instrumentów. Tylko 
w Górkach Śląskich znajdują się organy elektroniczne. Wyniki przeprowadzonych 
w parafiach badań wskazują, że w kościołach opisywanego dekanatu najliczniej re-
prezentowane są organy pochodzące z I połowy XX w., które to znajdują się w nastę-
pujących parafiach: Kuźnia Raciborska, Nędza, Dziergowice i Turze. Organy pocho-
dzące z II połowy XX w. znajdują się w bazylice Matki Bożej Pokornej w Rudach oraz 
w kościele w Zawdzie Książęcej. Natomiast najmłodszy instrument spośród wszyst-
kich organów dekanatu, pochodzący z 2012 r., znajduje się w kościele w Babicach17.

15 Por. K. Garbas, Muzyka liturgiczna w dekanacie Kuźnia Raciborska, s. 118.
16 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae, 16 X 1979, p. 47.
17 Zob. B. Kicinger i in. (red.), Uroczystość błogosławieństwa nowych organów w kościele para-
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W celu dokładniejszego rozeznania się w organach znajdujących się w parafiach, 
zostanie poniżej przedstawiony krótki opis każdego z instrumentów. W opisie znajdą 
się następujące dane: nazwa firmy i rok budowy, ilość głosów, rodzaj traktury, ilość 
manuałów oraz dyspozycja, pod którą podane zostaną wszelkie włączniki ręczne 
i nożne służące do gry.

Babice, parafia pw. św. Anny
Budowniczy i rok budowy: Henryk Hober (Olesno), 2012 r.
Liczba głosów: 15
Traktura: elektropneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Principal 8’
Bordun 8’
Oktave 4’
Superoktave 2’
Mixtur 3 fach
Trompete 8’

Gedeckt 8’
Salicet 8’
Fugara 4’
Rurflöte 8’
Gemshorn 2’
Quinta 1 1/3’

Subbas 16’
Octavbass 8’
Chorał 4’

Dwie wolne kombinacje
Stałe kombinacje: Piano – Forte – Tutti
Łączniki: I 4’ – II‒I 8’ – II‒I 4’ – II‒I 16’ – II 4’ – II 16’ – I‒P – II‒P
Włączniki ręczne: [Automatyczny Pedał] – Zungen Ab.

Dziergowice, parafia pw. św. Anny 
Budowniczy i rok budowy: Karl Spiegel (Oppeln), 1906 r.
Liczba głosów: 18
Traktura: pneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Principal 8’ 
Bordun 16’ 
Gamba 8’
Gemshorn 8’
Dopellflöte 8’
Octave 4’
Spitzflöte 4’
Mixtur 2’

Lieb. Gedackt 16’
Geigenprincipal 8’
Aeoline 8’
Portunalflöte 8’
Traversflöte 4’

Violon 16’
Subbas 16’
Cello 8’

fialnym pod wezwaniem świętej Anny w Babicach oraz program wielkopostnych koncertów organowych, 
Babice 2012, s. 23.
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Stałe kombinacje: Piano – Mezzoforte – Forte – Tutti
Łączniki: Manualcoppel – Pedalcoppel I‒P – Pedalcoppel II‒P – Superoctavcoppel II‒I

Kuźnia Raciborska, parafia pw. św. Marii Magdaleny
Budowniczy i rok budowy: Paul Berschdorf (Neisse), 1904‒1905
Liczba głosów: 15
Traktura: pneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Bordun 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Gedeckt 8’
Oktawa 4’
Hohlflöte 4’
Gemshorn 8’
Mixtura 3-4

Geigenprincipal 8’
Portunal 8’
Violine 8’
Traversflöte 4’

Violon 16’
Subbass 16’
Cello 8’

Stałe kombinacje: P– Mezzoforte – Tutti 
Łączniki: Pedalcopell I – Pedalcopel II – Manual I‒I – Super I
Włączniki ręczne: Tremolo.

Nędza, parafia pw. MB Różańcowej
Budowniczy i rok budowy: Rieger (Opus 2624), 1934 lub 1935 r.
Liczba głosów: 27
Traktura: pneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Gamba 8’
Principal 8’
Spitzflöte 8’
Octave 4’
Octave 2’
Quinta 2 2/3’
Mixtur 4-6 fach.
Terzzimbel 3 fach.
Krummhorn 8’

Salicet 8’
Rohrgedackt 8’
Vox coelestis 8’
Ital. principal 4’
Nachthorngedackt 4’
Blockflöte 2’
Schweizerpfeife 1’
Sesquialtera 2 fach.
Schalamai 8’

Oktavbass 8’ 
Gedecktbass 8’
Schalal 8’ 
Cello 8’
Choralbass 4’
Blockflöte 2’
Untersatz 16’
Zartbass 16’ 
Lieblich Posaune 16’

Stałe kombinacje: Piano – Mezzoforte – Forte – Tutti 
Łączniki: I‒4 – II‒16 – II‒4 – II/I‒16 – II/I‒4 – II/I‒8 – II‒P – I‒P
Włączniki ręczne: Handweg ab. – Zugen ab. – Tremolo II man
Urządzenia nożne: Crescendo – Echowerk.
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Rudy, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Budowniczy i rok budowy: Biernacki (Kraków), 1960 r.
Liczba głosów: 36
Traktura: elektropneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Burdon 16’
Pryncypał 8’
Hohflet 8’
Salicet 8’
Flet major 8’
Oktawa 4’
Szpicflet 4’
Flet minor 4’
Kwinta 2 2/3’
Super oktawa 2’
Flecik 1 1/3’
Mixtura 3 rz.
Trompet 8’

Pryncypał fletowy 8’
Koncertflet 8’
Aeolina 8’
Vox coelestis 8’
Gedakt 8’
Praestant 4’
Ruhrflet 4’
Nasard 2 2/3’
Piccolo 2’
Tercflet 1 3/5’
Sifflet 1’
Cymbel 3 rz.
Obój 8’

Violon 16’
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Szpicflet 8’
Chorałbas 4’
Waldflet 4’
Mixturbas 3 rz.
Puzon 16’

Dzwony

Dwie wolne kombinacje
Stałe kombinacje: Piano – Forte – Tutti
Łączniki: I‒II – I‒P – II‒P – Super I – Super II‒I – Sub. II‒I
Włączniki ręczne: Automatyczny Pedał – Głosy językowe – Tremolo
Urządzenia nożne: Crescendo

Turze, parafia pw. NSPJ
Budowniczy i rok budowy: Gebrüder Rieger (Jägerndorf, Opus 914), 1902 r.
Liczba głosów: 18
Traktura: pneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Principal 8’
Bourdon 16’
Gamba 8’
Hohlflöte 8’
Salicional 8’
Gedeckt 8’
Oktava 4’
Flöte 4’
Mixtur 4 fach

Geigen Principal 8’
Rohrflöte 8’
Aeoline 8’
Vox celestis 8’
Violine 4’

Violon 16’
Subbas 16’
Octavbass 8’
Cello 8’
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Stałe kombinacje: Piano – Mezzoforte – Forte – Tutti
Łączniki:  Pedalcoppel I – Pedalcoppel II – Oktavcoppel I – Oktavcoppel II – Ma-

nualcoppel

Zawada Książęca, parafia pw. św. Józefa Robotnika
Budowniczy i rok budowy: Edward Cichoń (Gliwice-Sośnica), 1988 r.
Liczba głosów: 24
Traktura: pneumatyczna
Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Bourdun 16’
Pryncypał 8’
Gamba 8’
Flet kryty 8’
Oktawa 4’
Flet leśny 2’
Mikstura 4 rz.
Trąbka 8’
Szałamaja 16’

Gedakt 8’
Salicet 8’
Pryncypał smyczkowy 4’
Flet rurkowy 4’
Oktawa 2’
Tercja 1 3/5’
Kwinta 1 2/3’
Cymbel 3 rz.
Krumhorn 8’

Fagot 16’
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Fletbas 8’
Chorałbas 4’
Kwinta szum. 2 rz.

Wolna kombinacja
Stałe kombinacje: Tutti
Łączniki: II‒I – I‒P – II‒P
Włączniki ręczne: Automatyczny Pedał – Ręczne Rejestry – Tremolo 
Urządzenia nożne: Crescendo – Żaluzje II manuał

Górki Śląski, parafia pw. Dobrego Pasterza
Organy elektroniczne firmy Böhm, 1996 r.

Liczba manuałów: 2+P
Dyspozycja:

Manuał I Manuał II Pedał
Burdon 16’
Principal 16’
Rohrflöte 8’
Octave 4’
Spitzflöte 4’
Super octava 2’
Mixtura 4 f.
Sesquialter 2 f.
Trompette 8’

Gedackt 8’
Gamba 8’
Principal 4’
Gemshorn 4’
Nasard 2 2/3’
Blockflöte 2’
Terz 1 3/5’
Scharf 3 f.
Vox cceleste 8’
Oboe 8’
Tremulant

Principal 16’
Bass 16’
Oktavbass 8’
Gedeckt Bass 8’
Oktave 4’
Mixture 4 f.
Contra Fagott 16’
Regal 4’
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Stałe kombinacje: Plenum SW – Plenum HW – Tutti
Łączniki: Koppel II‒I – Koppel I ped – Koppel II ped
Włączniki ręczne: Zungen

Jak wynika z powyższego zestawienia, wszystkie instrumenty piszczałkowe znaj-
dujące się w kościołach opisywanego dekanatu mają swoje atuty, zarówno muzyczne, 
jak i kulturowe. Po pierwsze, zostały w większości zbudowane przez zacne śląskie 
firmy budowy organów sprzed II wojny światowej lub przez organmistrzów, którzy 
byli mocno osadzeni w śląskiej tradycji budownictwa organowego. Po drugie, są 
utrzymywane w stanie stałej sprawności technicznej i na bieżąco strojone. Wszystkie 
z nich w latach 2004‒2012 przeszły dzieło remontu generalnego. Po trzecie, orga-
ny w wymienionych kościołach parafialnych służą nie tylko liturgii, jako instrument 
akompaniujący, ale także dzięki wykształconym muzykom wykonywana jest na nich 
literatura organowa.

Najstarszym zachowanym instrumentem w dekanacie są organy Reigera w ko-
ściele w Turzu, a największym instrumentem pod względem ilości głosów są organy 
w Rudach. Te organy też są instrumentem koncertowym z racji odbywającego się tam 
wspomnianego już festiwalu organowego. 

4. Ogólny obraz życia muzycznego dekanatu
Na pełny obraz życia muzycznego w parafiach dekanatu Kuźnia Raciborska skła-

dają się wszystkie omówione wyżej dzieła, jak: posługa muzyków kościelnych i ich 
współpraca z duszpasterzami, istnienie scholi liturgicznych i chórów parafialnych, 
wyposażenie kościołów w odpowiednie instrumenty piszczałkowe oraz wszelkie 
działania, które mają na celu w efekcie progresję śpiewu i muzyki kościelnej. Jest to 
niezwykle ważny współczynnik obrazu życia liturgicznego parafii dekanatu. Można 
powiedzieć, że przez pozytywny wymiar dzieł muzycznych spełnione są podstawowe 
warunki służące pogłębionej pracy duszpasterskiej, co przecież jest podstawowym 
wymiarem działalności Kościoła. 

Ubogaceniem życia muzycznego w parafiach omawianego dekanatu jest także 
fakt, że kilkadziesiąt osób ukończyło organizowany od 2005 r. przez referat kurialny 
ds. muzyki kościelnej oraz SMK w Gliwicach kurs psałterzystów. Osoby te angażują 
się w swoich parafiach w profesjonalne wykonywanie śpiewów międzylekcyjnych.

Wymiar pracy duszpasterskiej w dekanacie Kuźnia Raciborska jest także uboga-
cony o wymiar posługi wobec mniejszości niemieckiej. Wyraża się to m.in. w ko-
nieczności podtrzymywania repertuaru pieśni niemieckich i repertuaru chóralnego, 
a także lepszego osadzenia muzyków kościelnych w pomocach muzycznych, przede 
wszystkim w korzystaniu z opracowań harmonicznych do niemieckich pieśni ko-
ścielnych.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w propagowaniu muzyki kościelnej w deka-
nacie, w tym także muzyki liturgicznej, jest festiwal „Muzyka w starym opactwie”, 
który odbywa się corocznie od 1995 r. w bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach. 
Inicjatorem i dyrektorem festiwalu jest wspomniany już ks. prałat Bogdan Kicinger. 
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Jak już zostało to wspomniane, jest to kapłan szczególnie zasłużony w propagowa-
niu soborowej odnowy liturgicznej. Był on nie tylko u początków powstania chóru 
w Babicach, ale przez wiele lat był wykładowcą SMK w Opolu, a także od 20 lat jest 
wykładowcą SMK w Gliwicach18. Nade wszystko jest on jednak miłośnikiem muzyki 
kościelnej, który w swoim kapłańskim życiu nie szczędził wysiłku na rzecz organi-
zowania i propagowania wszelkich działań, które w efekcie mogły się przyczynić do 
wzrostu poziomu muzycznego w kościołach. Jest zasłużonym wychowawcą i peda-
gogiem, który umiejętnie wyławiał i wspierał duchowo młodych ludzi ze swojej pa-
rafii, mobilizując ich do rozwijania swoich talentów i pasji. To właśnie owocem jego 
pasji jest wspomniany festiwal. Koncerty festiwalowe, przede wszystkim organowe, 
odbywają się w każdą czwartą niedzielę w miesiącach od maja do października. Co-
roczną edycję festiwalu inaugurują młodzi organiści, dyplomanci Studium Muzyki 
Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach, a w pozostałych 
koncertach biorą udział muzycy kościelni oraz artyści z kraju i zagranicy, którzy po-
przez piękno muzyki organowej i śpiew stwarzają słuchaczom doskonałą okazję po-
znania bogatej literatury organowej największych mistrzów. Jednak festiwal jest także 
okazją do prezentowania muzyki wokalnej. Dlatego w festiwalu tym uczestniczyło 
wiele znakomitych zespołów wokalnych i chórów prezentujących wszystkie gatun-
ki muzyki kościelnej, od chorału gregoriańskiego do dzieł współczesnych mistrzów, 
czego przykładem jest zaistniała w ramach festiwalu premiera Oratorium Rudzkiego. 
Dzieło to stworzył Henryk Jan Botor do słów Kornelii Czogalik. W ramach premiery, 
która miała miejsce w październiku 2011 r., obok takich solistów, jak Klaudia Romek, 
Agnieszka Monasterska, Piotr Rachocki i Marcin Wolak, wystąpił także Chłopięcy 
Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka 
oraz Gliwicka Orkiestra Kameralna19. Z kolei w październiku 2016 r. festiwal ubo-
gacił występ Cameraty Silesia ‒ jednego z najbardziej uznanych polskich zespołów 
wokalnych20.

Występy m.in. takich zespołów w bazylice rudzkiej z pewnością przyczyniają się 
do uwrażliwienia środowiska wiernych dekanatu na piękno muzyki wokalnej i in-
strumentalnej.

Również w innych świątyniach organizowane są koncerty muzyki kościelnej, naj-
częściej chóralnej i organowej. Jednak ten wymiar życia dekanatu zasługuje na osob-
ne opracowanie.

Zakończenie
Muzyka liturgiczna w dekanacie Kuźnia Raciborska, co daje się zauważyć na po-

stawie omówionych dziedzin życia muzycznego parafii, wyraźnie ewaluowała od 

18 Zob. J. Chudalla, Od studium organistowskiego do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 
w Opolu, w: G. Poźniak (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974‒2014, s. 26. Por. F. Koenig, 
Prezentacja osób zaproszonych, s. 57.

19 [brak red.], Oratorium Rudzkie. Dróżki Matki Boskiej Pokornej. Program, Rudy 2011, s. 7.
20 Zob. K. Czogalik i in. (red.), Program Festiwalu, s. 14.
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momentu wdrożenia soborowych postulatów i stała się ważnym polem pracy dusz-
pasterskiej. Dekanat stał się zatem obszarem niezwykle aktywnej promocji posobo-
rowej muzyki liturgicznej. Proces ten, choć nastąpił wraz przyjściem do pracy w de-
kanacie ks. Bogdana Kicingera, a więc w latach 70. XX w., to jednak nabrał większego 
impetu w momencie, kiedy zaszły zmiany w administracji kościelnej i kiedy powstała 
diecezja gliwicka. Wtedy też zostało docenione sanktuarium w Rudach z szerokim 
polem swego odziaływania w regionie. To właśnie u początków zaistnienia diecezji 
gliwickiej za dzieło muzyki kościelnej w diecezji został odpowiedzialny ks. Bogdan 
Kicinger, co zaowocowało zaangażowaniem zespołów parafialnych dekanatu w dzieła 
na poziomie ponadparafialnym.

Można bez wątpienia i z dużą dozą pewności powiedzieć, że obraz muzyki litur-
gicznej w opisywanym dekanacie jest zadawalający, co nie znaczy, że parafialne życie 
muzyczne nie wymaga jeszcze bardziej konstruktywnego działania. Wciąż pozostaje 
na tym polu wiele do zrobienia. Należy jednak mieć świadomość, że trwające od 
lat wychowywanie „przeciętnych” parafian do wykonywania pięknego śpiewu, czy 
też działalność zespołów śpiewaczych jest procesem, którego nie można zamknąć 
w określonych ramach czasowych i które swoje owoce przyniesie dopiero po latach. 
Piękno muzyki jest bowiem delikatną „roślinką”, rzeczywistością, która wymaga cza-
su i dojrzałości, a nade wszystko mądrych życiowo duszpasterzy i kompetentnych 
wykonawców, a więc muzyków kościelnych, którzy tę rzeczywistość będą kształtować 
„na chwałę Bożą i ku uświęceniu wiernych”.

STRESZCZENIE

Od prawie 60 lat muzyka w kościołach przybierała różną formę i kształt. Wpływ na 
dzisiejsze oblicze liturgii celebrowanych w śląskich kościołach, jak i podobnie w ca-
łym Kościele, miało przede wszystkim nauczanie Soboru Watykańskiego II. Postulaty 
soborowe, które w dziedzinie muzyki kościelnej zostały ujęte w Konstytucji o liturgii 
świętej stały się impulsem do szeregu kroków i działań, które miały na celu uboga-
cenie i upiększenie śląskiej tradycji śpiewu kościelnego. Artykuł jest próbą opisu, na 
ile postulaty posoborowe znalazły swe odbicie w parafiach dekanatu Kuźnia Raci-
borska, który należy do diecezji gliwickiej. Obraz muzyki liturgicznej w opisywanym 
dekanacie został przedstawiony w trzech grupach tematycznych: muzycy kościelni, 
którzy są odpowiedzialni za kształt muzyki liturgicznej, ich formacja muzyczno-li-
turgiczna, obecność zespołów śpiewaczych oraz stan techniczny i brzmieniowy orga-
nów. Oprócz wyżej przedstawionych zagadnień, autorka podjęła jednocześnie próbę 
opisania ogólnego obrazu życia muzycznego dekanatu Kuźnia Raciborska. Wnioski 
zredagowane w niniejszym artykule powstały w oparciu o materiał empiryczny (an-
kiety) oraz na podstawie badań własnych.
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SUMMARY
LITURGICAL MUSIC IN THE DEANERY KUŹNIA RACIBORSKA 
AFTER THE FOUNDING OF THE DIOCESE OF GLIWICE IN 1992

For nearly 60 years, music in churches has been changing its form. Today’s way 
of celebration liturgy in Silesian churches, as well as in Church in overall, is mainly 
influenced by the teaching of the Second Vatican Council. Conciliar postulates re-
ferring to church music, which were included in the “Constitution on the Sacred Li-
turgy” became the impetus for a series of measures and actions aimed at enrichment 
and making the Silesian tradition of church singing more beautiful. The article is an 
attempt to describe to what extent the post-conciliar demands were reflected in the 
parishes of the deanery Kuźnia Raciborska, which belongs to the Diocese of Gliwice. 
Image of the liturgical music in the described deanery will be presented in three the-
matic groups: church musicians who are responsible for the shape of liturgical music, 
their musical and liturgical formation, the presence of choirs, as well as the technical 
condition and sound quality of organ. In addition to the above described issues, the 
author also makes an attempt to describe the overall picture of the musical life of the 
deanery Kuźnia Raciborska. Analysis of the theme and conclusions drawn in this 
article are based on the empirical data (surveys), and on the basis of own research.

Słowa klucze: muzyka liturgiczna, muzyk kościelny, zespoły śpiewacze, liturgia, 
organy.

Key words: liturgical music, church musician, singing groups/choirs, liturgy, pipe 
organ.


