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JAN M. GŁADYSZ

Muzyka instrumentalna w tradycji sanktuarium w Tuchowie

Tuchów, leżący w południowej Polsce, w dolinie rzeki Białej, może poszczy-
cić się bogatą historią1. Swymi początkami sięga XI w. Miasto należało wów-
czas do opactwa tynieckiego, ale z braku zakonników duszpasterstwo prowadzili 
księża diecezjalni. Nowy okres jego świetności rozpoczął się z końcem XVI w., 
z chwilą nadzwyczajnych zjawisk, które związane były z obecnym w kościele 
obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku i różą. Jak przekazują kroniki, 
w drewnianej świątyni stojącej na lipowym wzgórzu, do której po inkorporacji 
parafii do opactwa tynieckiego przyszli benedyktyni, były siedmiogłosowe orga-
ny, na których prawdopodobnie grał jakiś zakonnik. Z czasem dla łaskami słyną-
cej Matki Bożej w Tuchowie wybudowano nową, murowaną świątynię, w której 
wzniesiono późnobarokowy ołtarz, a opat tyniecki, Amand Florian Janowski, 
późniejszy biskup tarnowski, w 1778 r. ufundował nowe organy. Ich budowni-
czymi byli organmistrzowie Michał i Wojciech Rudniccy, mieszczanie tuchow-
scy. Po kasacji opactwa w Tyńcu sukcesorami benedyktynów w Tuchowie zosta-
li jezuici (1829–1843), a po nich przez 50 lat duszpasterstwo prowadzili księża 
diecezjalni (do 1893 r.)2.

To właśnie z tego ostatniego okresu pochodzą pierwsze informacje o znanym 
z nazwiska organiście. Był nim Tomasz Wojnarski, o którym w kronikach zamiast 
napisać coś dobrego (np. jak grał, jakie miał wykształcenie), odnotowano tylko, że 
został zwolniony „za różne zuchwalstwa, paszkwile i skargi”3. Na marginesie można 
dodać, że już wtedy ważniejsze były sensacyjne, a nie pozytywne wiadomości. 

Od kwietnia 1893 r. (co trwa do chwili obecnej) spadkobiercami i kustoszami 
w tuchowskiej świątyni zostali zakonnicy ze zgromadzenia Najświętszego Odku-
piciela, zwani popularnie redemptorystami. To właśnie z okresu ich działalności 
posiadamy najwięcej informacji na temat muzyki w sanktuarium, w tym również 
muzyki instrumentalnej. Należy ją rozpatrywać w dwóch aspektach: solowej, czyli 

1 S. DERUS, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992; A. MĘŻYK, Tuchów w dokumen-
tach, t. I, Tuchów 2007; K. PLEBANEK, Dzieje kościoła i Parafii Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie 
do 1460 r., Tuchów 2009.

2 Por. J. GŁADYSZ, Życie muzyczno-liturgiczne w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie w latach 
1893–1966, Tuchów–Lublin 2009 (mps pracy doktorskiej w Archiwum Warszawskiej Prowincji Re-
demptorystów w Tuchowie; dalej: AWPR).

3 Acta Fundationis Ecclesiae et Prioratus ad Thaumaturgam Tuchoviensem obi Regali Tynecensis 
Benedict. Immediate subordinati conscripta, Tuchoviae 1767, s. 99.
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wykonywanej na organach, i zespołowej, którą realizowały działające przy kościele 
orkiestry: dęta i smyczkowa4.

1. Muzyka organowa

Trudno dziś sprecyzować dokładnie, jaki repertuar stricte organowy wykony-
wany był podczas nabożeństw. Można przypuszczać, że skoro wszyscy zatrudniani 
przez redemptorystów muzycy przechodzili egzamin kwalifikacyjny, to musieli re-
prezentować przynajmniej dobry poziom. Pierwszy z nich, Michał Leśniak (w Tu-
chowie w latach 1896–1936), ukończył szkołę organistowską w Tarnowie i został 
scharakteryzowany przez studiujących w tuchowskim seminarium kleryków w na-
stępujący sposób: „ (…) zasługiwał na miano artysty, gdyż posiadał obszerne wia-
domości z dziedziny muzyki. Umiał i lubiał (sic!) transponować, zmieniać (…) grał 
biegle z nut (…) swoje obowiązki traktował bardzo poważnie i osiągał wcale dobre 
wyniki”5. Żałować należy, że bogata biblioteka muzyczna tak pieczołowicie gro-
madzona przez Leśniaka po jego śmierci nie została odpowiednio zabezpieczona 
i przepadła. 

Jego następca, Eugeniusz Kraus, bawił w Tuchowie tylko półtora roku (1937–
1938), był absolwentem salezjańskiej szkoły w Przemyślu i znakomitym wirtuozem 
gry organowej i pianistą. Wywieziony na roboty do Niemiec, pozostał tam po woj-
nie, grał w katedrze kolońskiej, nagrywał dla Deutsche Rundfunk, a po wyjeździe do 
USA wykładał w collegu w Cleveland. W jego repertuarze były utwory organowe 
od Bacha po Regera. Jest wielce prawdopodobne, że prezentował je również w Tu-
chowie, skoro kroniki przekazały informacje, że zdaniem wielu ojców gra non plus 
ultra6. 

Kolejny organista, absolwent konserwatorium poznańskiego, Alojzy Michalczyk 
(w Tuchowie w latach 1938–1945) zapisał się w annałach klasztornych jako dosko-
nały solista śpiewak i akompaniator7. 

Wreszcie ostatni z tuchowskich organistów, Stanisław Czachor, pracujący w ma-
ryjnej świątyni w latach 1945–1980, był również absolwentem Salezjańskiej Szkoły 
Organistowskiej w Przemyślu. Według zgodnej opinii ojców i parafian, był bardzo 
dobrym muzykiem, „umiejącym rozpuścić organy”, dobrze improwizował, a w za-
chowanych po nim w bibliotece materiałach nutowych nie zabrakło typowego dla 
tego okresu repertuaru muzycznego, począwszy od przygrywek organowych w róż-
nych tonacjach aż do dzieł J.S. Bacha8. 

4 J. GŁADYSZ, dz. cyt., s. 190nn.
5 L. PYŻALSKI, Moje wspomnienia 1883–1951, (mps w AWPR w Tuchowie), s. 19–20.
6 T. KRAUS, Na drodze życia. W poszukiwaniu zaginionej przeszłości i genealogii w łańcuchu poko-

leń, Krosno 1993, s. 227–232; Kronika Domu Tuchowskiego (dalej: KDT), t. IV, s. 147.
7 KDT, t. IV, s. 252; t. V, s. 389.
8 J. GŁADYSZ, dz. cyt., s. 155–158.
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I jeszcze jedna ważna informacja na temat muzyki organowej w kościele Matki 
Bożej w Tuchowie. Otóż w latach 1943–1947 nowy instrument dla świątyni zbu-
dował Antoni Grygorcewicz z Warszawy. Uroczystość poświęcenia organów była 
bardzo okazale i pieczołowicie przygotowana przez kustoszy oraz ówczesnego or-
ganistę zarówno od strony liturgicznej, jak i muzycznej. Nowe organy prezentował 
Karol Mrowiec – znany nam wszystkim, wtedy młodziutki kapłan ze zgromadze-
nia misjonarzy, późniejszy profesor i kierownik IMK KUL. W programie koncertu 
znalazły się m.in. Presto J.S. Bacha, Pastorale C. Francka, Fuga i chaconna J. Pa-
chelbela oraz Preludium i fuga a-moll J. S. Bacha. Gwoli historycznej poprawności 
trzeba dodać, że instrument poświęcił abp Włodzimierz Jasiński, były ordynariusz 
diecezji łódzkiej, a w latach 1947–1965 rezydent w Tuchowie i oblat zgromadzenia; 
chór, przygotowany przez organistę S. Czachora, śpiewał m.in.: Alleluja J.F. Hän-
dla, O chwała Panu i Królowi F. Rączkowskiego i specjalnie napisany utwór Pieśń 
na cześć pieśni do Poloneza A-dur F. Chopina9. 

W roku 1994 firma Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy zbudowała 
w Tuchowie 29-głosowe organy o trakturze mechanicznej jako wotum redempto-
rystów, parafian i pielgrzymów dla Matki Bożej z okazji 90-tej rocznicy koronacji 
cudownego obrazu. Nowy instrument prezentował Julian Gembalski z Katowic, zna-
komity wirtuoz i improwizator. Od tego momentu staraniem kustoszy i piszącego te 
słowa rozwinęła się akcja koncertowa, w której wzięli udział znani polscy organiści, 
m.in.: Michał Dąbrowski, Maurycy Merunowicz, Władysław Szymański i in.10

2. Muzyka zespołowa

Już w psalmach czytamy o oddaniu chwały Bogu na różnego rodzaju instrumen-
tach. Na temat roli i funkcji muzyki instrumentalnej mówili również moi przedmów-
cy. Redemptoryści, w myśl konstytucji swojego zgromadzenia, aby „głosić Ewan-
gelię ubogim” i zgodnie z ideą swego założyciela, św. Alfonsa, wielkie znaczenie 
w dziele ewangelizacji przypisywali muzyce11. Dobrym tego przykładem są działa-
jące przy sanktuarium od II połowy XX w. orkiestry: smyczkowa i dęta.

2.1. Orkiestra smyczkowa 

Jest to niezbyt precyzyjne określenie zespołu, użyte przez jednego z jego człon-
ków, opisujących działalność powstałego w 1956 r. muzycznego ensambla. W zasa-
dzie chodzi tu raczej o kwintet smyczkowy w podwójnej skrzypcowej obsadzie. Jego 

9 Tamże, s. 166; AWPR – Teczka: Dokumenty Kościoła – o. Kazimierz Hołda.
10 J. GŁADYSZ, Z historii organów. Organy w Tuchowie, „Tuchowskie Wieści” (1994), nr 5, s. 8–9; 

Kronika koncertów w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, t. I–II.
11 A. NAPOLETANO, La musica: una celta pastorale di s. Alfonso in favore del popolo, w: [brak red.], 

Spicilegium historicum Congregationis Ssmi Redemptoris, Roma 1997, s. 113–114.
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założycielem był rozmiłowany w muzyce redemptorysta, o. Karol Winiarski, który 
do współpracy zaprosił zarówno osoby świeckie (Roman Cieśla, Stanisław Czachor, 
Karol Derechowski, Stanisław Hanak, Eugeniusz Schabowski i Alojzy Winiarski), 
jak i muzykujących współbraci (kleryk Jan Fyrnys, o. Henryk Piszkalski)12. Kwintet 
osiągnął dobry poziom muzykowania i występował w kościele podczas nabożeństw 
nowenny nieustannej, na organizowanych koncertach kolęd oraz akademiach pa-
pieskich i maryjnych, a nawet na zjeździe księży pochodzących z Tuchowa. Bardzo 
często były to opracowania różnych pieśni w roku kościelnym oraz, jak to zostało 
określone, „stara muzyka polifoniczna”. Dla przykładu, podczas koncertu zatytu-
łowanego „Królowej maja” tuchowscy muzycy obok pieśni maryjnych wykonali 
także, jak przekazują kroniki, „kilka mazurków i oberki”. Być może w repertuarze 
zespołu były również utwory z repertuaru muzyki klasycznej, skoro zachowały się 
partytury kwartetów J. Haydna. Żywot zespołu w związku ze zmianami personalny-
mi w zgromadzeniu okazał się być krótki. Ostatnia wzmianka o udziale „smyczków” 
w misterium kolędowym pochodzi z 1963 r.13 

2.2. Orkiestra dęta

Orkiestry dęte na terenie zaboru austriackiego i rosyjskiego powstawały przede 
wszystkim przy drużynach strażackich, na kolei oraz w ramach robotniczych stowa-
rzyszeń kulturalno-oświatowych i przy szkołach. Podobnie było w Tuchowie, gdzie 
na początku XX stulecia istniała kapela kolejowa, a w latach 1949–1953 przy tu-
chowskim liceum14. Ponadto na tuchowskie odpusty (w lipcu i we wrześniu) niektóre 
pielgrzymki przychodziły w towarzystwie orkiestr dętych. Dlatego stało się jasnym, 
że przy sprzyjających okolicznościach musi powstać taka orkiestra przy klasztorze. 
Stało się to dopiero w II połowie lat 50-tych, gdy erygowano przy maryjnej świątyni 
parafię, a pierwszym jej proboszczem został, pochodzący ze Śląska o. Józef Herman, 
któremu takie zespoły były dobrze znane i przy takim sanktuarium, jak Tuchów, 
nieodzowne. Zabiegał o to również tuchowski organista, S. Czachor, który z przy-
czyn politycznych został zwolniony z obowiązków nauczyciela muzyki i dyrygen-
ta szkolnej orkiestry w liceum. Właśnie w osobie o. Hermana znalazł wspaniałego 
protektora do urzeczywistnienia swych marzeń15. Inaugurację działalności orkiestry 
skrzętnie odnotował klasztorny dziejopis w słowach: „Kolędy przy dźwiękach or-
kiestry w dobrym składzie 10 instrumentów wypadły bardzo ładnie”. W pierwszej 
fazie swej działalności zadaniem dętego zespołu było akompaniowanie śpiewom 

12 Pamiętniki i wspomnienia Alojzego Winiarskiego z Zakościela Mościckiego Powiatu, Tuchów 
1976 (mps w AWPR), s. 222; Kronika studencka, t. XII, s. 163, 201, 469.

13 Kronika parafialna, s. 40.
14 Z. KRZEMIŃSKA, Dzieje tuchowskich orkiestr, w: J. KOZIOŁ (red.), Kamienie milowe, Tuchów 2000, 

s. 132. 
15 J. GŁADYSZ, Orkiestra dęta przy sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, „Chorągiew Maryi” 5 

(1993), nr 4, s. 15.
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ludu w ważne dla sanktuarium uroczystości celebrowane w kaplicy polowej na dzie-
dzińcu, a także w kościele16. Ten schemat występów w roku kościelnym począwszy 
od świąt Bożego Narodzenia do procesji na cmentarz w wigilię Dnia Zadusznego 
z biegiem lat się utrwalał. Z czasem, gdy zespół podnosił swój artystyczny poziom, 
akompaniował śpiewom chóru kościelnego i zakonnego, np. podczas procesji Bo-
żego Ciała. Zmieniał się również i poszerzał repertuar orkiestry; dęty zespół posia-
dał coraz więcej utworów świeckich o charakterze marszowym i ludowym, które 
były prezentowane z powodzeniem przy okazji jubileuszy, imienin przełożonych itp. 
Prawdopodobnie w repertuarze orkiestry dętej były i ambitniejsze utwory, o czym 
świadczy zachowana partytura Preludium i fugi na temat chorału Ein feste Burg ist 
unser Gott A. Fischera na organy i orkiestrę dętą. Kapelmistrzami orkiestry po S. 
Czachorze byli: Jan Gładysz (1980–1987), Kazimierz Wrona (1987–2004) i Bogdan 
Stefan (2004–2009). Od końca lat 90-tych tuchowska orkiestra z powodzeniem bie-
rze udział w organizowanych konkursach i festiwalach, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Obecnie jej kapelmistrzem jest Tomasz Ożóg, absolwent wrocław-
skiej Akademii Muzycznej.

Reasumując powyższe przedłożenie można zauważyć, że
• muzyka instrumentalna w Tuchowie była realizowana przede wszystkim jako 

akompaniament do śpiewu (solowego, ludowego i chóralnego). Gra czysto in-
strumentalna (organowa i zespołowa) spełniała rolę drugoplanową, ale sprzy-
jała rozwojowi kultury muzycznej i dawała dużo radości zarówno grającym, 
jak i słuchającym;

• istotną rolę w rozwoju muzyki instrumentalnej w tuchowskim sanktuarium od-
grywali organiści, którzy również byli kierownikami zespołów, oraz miesz-
kańcy Tuchowa, posiadający umiejętności gry na różnych instrumentach;

• w działalność muzyczną często angażowali się redemptoryści, którzy nie tylko 
otaczali zespół opieką duchową, ale moderowali jej rozwój i nade wszystko 
sami muzykowali;

• dobra współpraca muzyków zakonnych i świeckich była mobilizująca nie tylko 
dla czynnych uczestników, ale także na słuchających, kształtując ich muzycz-
ną świadomość i wrażliwość;

• postawy takie i dziś jak najbardziej są pożądane i godne naśladowania, kierując 
się obowiązującymi po Vaticanum II przepisami liturgicznymi. 

16 KDT, t. VIII, s. 188, 276, 283; zob. także J. GŁADYSZ, Życie, s. 190–194. 


