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WSTE P

Rozwo j Koscio„a na Go rnym Slasku, szczego lnie silny w po z nym sredniowieczu, pociaga„
za soba  m. in. rozwo j kultury i sztuki sakralnej. Obok sztuk plastycznych, zw„aszcza
malarstwa i rzez by, rozwija„a sie i rozprzestrzenia„a na slaskiej ziemi muzyka koscielna.
Wzorem panstw zachodnich i ogo lnie przyjetych w Kosciele Powszechnym norm, podstawa
muzyki liturgicznej tutejszego Koscio„a by„ pocza tkowo spiew gregorianski, wykonywany
bez towarzyszenia instrumentalnego. Organy pojawi„y sie tu stosunkowo po z no, a ich
powszechnosc a  ̇ do pocza tko w XVII wieku by„a niewielka. Poro wnanie ilosci powsta„ych
ju  ̇w sredniowieczu koscio„o w z iloscia  wybudowanych w tym okresie organo w wskazuje na
dosc powolne rozprzestrzenianie sie tego instrumentu. Z przekazo w historycznych wiadomo,
˙e np. w Archiprezbiteracie Toszek tylko 3 koscio„y na 20 posiada„y organy, a w
Archiprezbiteracie Koz le, na 25 wymienionych koscio„o w 7 posiada„o organy. W
dokumentach wizytacyjnych z 1652 r. na 21 koscio„o w Archiprezbiteratu raciborskiego
wymieniono tylko jedne organy. Ro wnie  ̇ jeden instrument wymieniono w dokumentach
dotyczacych Archiprezbiteratu Zory (na 7 wymienionych koscio„o w). Te przyk„adowe dane
ka ȧ  przypuszczac, ˙e organy stanowi„y ju  ̇ wo wczas jeden z najdro ṡzych elemento w
wyposa˙enia swia tyni. Nie ka˙da wiec parafia mog„a sobie pozwolic na jego posiadanie.
Nale˙y dodac, ˙e rola organo w w liturgii by„a te  ̇ znacznie mniejsza ni  ̇ np. wspo „czesnie,
tote  ̇wiele koscio„o w, zw„aszcza filialnych, z powodzeniem obywa„o sie bez nich.

Pierwsze warsztaty budujace organy na Slasku rozwine„y sie w osrodkach zakonnych. Nie
dziwi wiec fakt, ˙e pocza tkowo organy wznoszono g„o wnie w koscio„ach klasztornych.
Najwczesniejsza wzmianka o organach w swia tyni go rnoslaskiej dotyczy koscio„a
klasztornego w Czarnowa sach, gdzie organy pojawi„y sie ok. 1390 roku. Od XV-wieku
organy budowane sa  ro wnie  ̇w koscio„ach miejskich (czesto zapewne tak˙e przez warsztaty
zakonne). Pietnasto- i szesnastowieczne przekazy mo wia  ju  ̇o organach w Opolu (1471 r.),
Rudach Raciborskich (1474), Raciborzu (1508), Cieszynie (1519), Gosciecinie (1561),
Byczynie (1572), Pszczynie (1580), Grodkowie (1596) i Bytomiu (1598). Na temat
wielkosci, konstrukcji i cech stylistycznych tych instrumento w nie mo˙emy powiedziec zbyt
wiele. Zaden z tych instrumento w nie zachowa„ sie do naszych czaso w, brak te  ̇na ich temat
wzmianek w przekazach archiwalnych. Wiekszosc z nich z pewnoscia  nie odbiega„a od
za„o˙en panujacych wo wczas w zachodniej Europie. Zywe kontakty, zw„aszcza miedzy
klasztorami, by„y wo wczas naturalna  droga  wymiany mysli technicznej i przep„ywu prado w
estetycznych miedzy ro ˙nymi obszarami Europy.

Historia organo w w koscio„ach Bierunia Starego rozpoczyna sie w momencie pojawienia
sie wzmianek o organach w dokumentach pisanych. Nastepuje to dopiero w XVII wieku.
Pomimo, ˙e oba koscio„y bierunskie posiadaja  o wiele starsza  historie (koscio „ sw.
Bart„omieja wzmiankowany jest ju  ̇w XV wieku), o istnieniu w nich organo w przed XVII
wiekiem mo˙emy snuc jedynie przypuszczenia. Ł ro d„a, kto re informuja  o istnieniu organo w
od XVII wieku to m. in.: protoko„y wizytacyjne, inwentarze, Oryginalne umowy, projekty
i kosztorysy (dotyczace zaro wno budowy jak i prac remontowych), a tak˙e bogata
korespondencja miedzy parafia , zarzadem koscielnym i patronatem z jednej strony a
organmistrzami z drugiej. Ilosc tych z ro de„ i ich rodzaj pozwalaja  na dosc dok„adne
odtworzenie dziejo w organo w w kosciele sw. Bart„omieja i w kosciele sw. Walentego na
przestrzeni ponad trzech wieko w. Niekto re fakty i zdarzenia z tych dziejo w mo l̇iwe by„y do
odtworzenia jedynie na podstawie wnikliwego kojarzenia luz nych informacji i wyciagania
wniosko w z podejmowanych lub tylko projektowanych przedsiewziec, takich jak
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przebudowy i transfery instrumento w. Organy nale ȧ  do tych elemento w wyposa˙enia
koscio„a, kto re czesciej ni  ̇ inne podlega„y przero bkom i podatne by„y na zmiany gusto w
estetycznych. Ze wzgledu na swoja  funkcje szybciej te  ̇ ulega„y zu˙yciu, a czesto
i zniszczeniu. O ile zmiany te pozostawia„y slad w o wczesnych dokumentach koscielnych,
wzbogaca„y wiedze o organach o nowe, konkretne fakty. O ile jednak nie by„y
odnotowywane lub te  ̇ sygnalizowano jedynie ich projekty (a nie potwierdzano ich
wykonania), wnioskowanie o nich mo˙e byc tylko hipotetyczne. Tak te  ̇ jest w wypadku
organo w bierunskich. Pomimo dosc kompletnego materia„u, dotyczacego zw„aszcza XIX
wieku, niekto re fakty, ze wzgledu na luki w materiale z ro d„owym, oparte sa  jedynie na
hipotezach i wymagaja  w przysz„osci dalszych badan.

ORGANY W KOSCIELE SW. BART—OMIEJA

Pierwszy koscio „ w Bieruniu powsta„ prawdopodobnie w latach 1410§ 1420. Jak
wspomina D„ugosz, by„ to koscio „ drewniany, nale ȧcy do parafii Ledziny. Jako swia tynia
filialna, koscio „ bierunski nie posiada„ ani w„asnego ksiedza ani uposa˙enia, a funkcje
duszpasterskie spe„niali proboszczowie ledzinscy. Dopiero w po„owie XVI wieku przy-
dzielono wikarego o imieniu Wojciech, kto ry spe„nia„ swoja  funkcje a  ̇ do 1568 roku.
Drewniany koscio „, ju  ̇ wtedy poswiecony sw. Bart„omiejowi. spali„ sie podczas po˙aru
miasta, 21 lipca 1677 roku. O jego wyposa˙eniu nie wiemy nic; trudno wiec powiedziec, czy
mia„ w ogo le jakies organy. Nie wspominaja  o tym protoko„y wizytacyjne, kto re od 1598 r.
sa  jednym ze z ro de„ informacji o koscio„ach o wczesnego dekanatu pszczynskiego. W
miedzyczasie (od 1580 do 1628) koscio „ by„ w rekach protestanto w §  przeprowadzanie
wizytacji biskupich by„o wiec wo wczas niemo l̇iweĘ .

9 maja 1680 roku po„o˙ono fundamenty pod nowy koscio „. swia tynia, ro wnie  ̇drewniana,
poswiecona zosta„a przez dziekana pszczynskiego ks. Franciszka Szafranskiego, 22 grudnia
tego samego roku. Pierwsza  msze odprawi„ bierunski proboszcz, ks. Jan Antoni Herbst.

W dwa lata po z niej ks. Leopold Frankowicz sporzadzi„ pierwszy inwentarz tego koscio„a.
Dowiadujemy sie z niego, ˙e w kosciele by„y ju  ̇ pierwsze organy, sprawione przez
ks. Herbsta. By„ to niewielki, szesciog„osowy pozytyw szkatulny, czyli niewielkie organy
przenosne. Instrumenty takie by„y w owym czasie dosc popularne. W koscio„ach, kto re mia„y
ju  ̇du˙e organy na cho rze, pozytywy szkatulne u˙ywane by„y podczas procesji.

W niewielkim, drewnianym kosciele bierunskim s„u˙yc mog„y z powodzeniem jako
instrument akompaniujacy spiewowi, ze wzgledu na wyraziste, oparte na wysokostopowych
g„osach brzmienie. Uwaga ks. Jana Kudery z jego pracy ”Historia koscio„a parafialnego w
BieruniuĘ  (patrz: Bibliografia), mo wiaca, ˙e instrument ten zamiast piszcza„ek mia„ metalowe
jezyczki, jest ”ca„kowicie bezzasadnaĘ . Nie by„ to tzw. rega„ (kto ry pod ta  w„asnie nazwa  ju˙
wystepuje w dokumentach, tak wiec zapewne nazwany zosta„by w dokumentach bierunskich)
§  lecz organy piszcza„kowe, co najwy˙ej z jednym g„osem jezyczkowym. Lakoniczne
zdanie z inwentarza: ”.pozytyw szkatulny o szesci g„osachĘ  definiuje rodzaj tego instrumentu
w sposo b jednoznaczny.

Ma„e, szesciog„osowe organki by„y z pewnoscia  rozwiazaniem tymczasowym.
W nastepnych latach zebrano fundusze na wiekszy instrument i zakupiono 8-g„osowe organy.
Protoko „ wizytacji przeprowadzonej w 1698 r. przez biskupa Felicjana Szaniawskiego mo wi
nastepujaco:
”Przyby„ pozytyw stojacy o g„osach osmiu ex collecta priorum fidelium elemosyna
sprawiony szescset z„otych cum pictura. et decorationem kosztujacyĘ . Ta polsko-„acinska
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urzedowa wzmianka mo wi nam wiele o samym instrumencie. W odro ˙nieniu od pozytywu
szkatulnego, a wiec przenosnego, nowe organy by„y instrumentem nieruchomym
(stacjonarnym), zaopatrzonym w polichromowany prospekt i dekoracje snycerska  (”cum
pictura et decoratioremĘ ). Posiada„y 8 g„oso w a nazwa pozytyw wskazuje, ˙e nie posiada„y
klawiatury peda„owej (W XVII wieku u˙ywano ju  ̇nazw ”organyĘ  na okreslenie wiekszego
instrumentu i ”pozytywĘ  na okreslenie ma„ych organo w bez peda„u. Czasami i na pozytyw
mo wiono organy, co nie zmienia istoty rzeczy). By„y wiec organy bierunskie typowym
pozytywem barokowym, jakich wiele budowano ju  ̇w ca„ej Polsce, a tak˙e w innych krajach.

Parafia zatrudnia„a ju  ̇ w tym czasie organiste, kto ry pe„ni„ ro wnoczesnie obowiazki
nauczyciela. Rachunki miejskie z r. 1681 i 1682 mo wia  o wydatkach na organiste.

W 1720 r. organy wymienione sa  w dokumentach kolejnej wizytacji, przeprowadzonej
przez kanonika Dominika Lochmana z polecenia biskupa Szaniawskiego. Mo wi o nich tylko
jedno zdanie: ”Organum alias Pozytyw vocum octoĘ  (”Organy alias Pozytyw g„oso w
osiemĘ ).

W 1770 r. do drewnianego dotad koscio„a dobudowano murowana  wie˙e. Po 6 latach, w
1776 r. rozebrano ca„y koscio „ i zbudowano nowy, murowany. Jego poswiecenia dokona„
dziekan pszczynski, ks. Tomasz Trzebien, dn. 20 paz dziernika tego  ̇ roku. Dotychczasowy
8-g„osowy pozytyw uznano pewnie za zbyt ma„y do nowego wnetrza i ju  ̇ w rok po
poswieceniu koscio„a przystapiono do budowy nowych organo w. Ich wykonawca  by„
organmistrz dzia„ajacy w Opawie, a po z niej we Frydku §  Franz Horziczka (Horiczka). Kilka
lat wczesniej, w 1766 r. Horziczka reperowa„ organy w kosciele ewangelickim w Pszczynie.

Pracowa„ te  ̇na ziemi pszczynskiej w po z niejszych latach. O wybudowanych przez niego
w 1777 r. organach wiemy tylko tyle, ˙e mia„y 15 g„oso w. Informacja ta pochodzi ze
znacznie po z niejszego z ro d„a, jakim jest inwentarz z roku 1833. Zadne bli ṡze dane ani te˙
dokumenty dotyczace samego instrumentu nie zachowa„y sie. 15-g„osowe organy, jako
instrument sredniej wielkosci mia„y ju ,̇ obok g„oso w manua„owych ”tak˙e sekcje peda„owa .
Mo l̇iwe te ,̇ ˙e by„y instrumentem dwumanualowym.

Z du ȧ  doza  prawdopodobienstwa mo˙emy wnioskowac, ˙e stary pozytyw, s„u ȧcy dotad
w kosciele parafialnym, zosta„ przez Horziczke przeniesiony do koscio „ka sw. Walentego,
gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Potwierdzeniem tej tezy sa  kolejne inwentarze koscio„a.

W inwentarzu spisanym w 1786 r. oraz w ”Liber Proventuum et AccidentiumĘ  za lata
1786§ 1866, w rozdziale ”MusicaliaĘ . czytamy: ”Organy, a u sw. Walentego pozytyw o
osmiu g„osachĘ . Po raz pierwszy wiec wspomniany jest instrument w kosciele cmentarnym.

Identyczny zapis znajduje sie w inwentarzu z 1791 r. W egzemplarzu zachowanym w
Archiwum Ksia ȧ t Pszczynskich informacja jest bardziej dok„adna. Mo wi (w odniesieniu do
koscio„a parafialnego) o organach z peda„em, zas o instrumencie u sw. Walentego mo wi
nastepujaco: ”u S. Walentego pozytyw o osmiu g„osach, ale nadpsowanyĘ . Cytowane z ro d„a
wspominaja  tak˙e o istnieniu innych muzykalio w. Pod koniec XVIII wieku parafia bierunska
posiada„a ponadto dwa kot„y i cztery mosie˙ne traby wraz z dodatkowym wyposa˙eniem w
postaci szesciu kragliko w (tzn. rurek do zmiany stroju) oraz czterech ustniko w
(”Krumbbogo w do trab szesc, Mundstiuko w do trab 4.Ę ).
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Organy Horziczki z pewnoscia  dobrze s„u˙y„y parafii. Dopiero z pocza tkiem XIX wieku
napotykamy na wzmianki o usterkach i reperacjach instrumentu. W 1806 r. reperowa„ organy
Jan Strominski z Bierunia, kto ry by„ stolarzem. Wnioskowac z tego mo˙na, ˙e usterki nie
by„y zbyt powa˙ne, skoro niepotrzebna by„a interwencja organmistrza. W 1820 r. przegladu
organo w dokona„ s„awny slaski organmistrz rodem z Brzegu §  Christian Wilhelm Scheffler
Junior, budowniczy m. in. organo w w Ho„dunowie (dzis ju  ̇nieistniejacych) i w Mokrem.

Stan organo w by„ ju  ̇ wtedy dosc niepokojacy. Swiadczy o tym prosba o wczesnego
proboszcza bierunskiego, ks. Jana Kantego Ł ychonia, kto ry w 1822 r. zwro ci„ sie do Ksiecia
Pszczynskiego, by ten ”raczy„ zatroszczyc sie o bardzo konieczna  reparacje organo wĘ  oraz o
ich odmalowanie. Renowacji wymaga„ zreszta  ca„y koscio „, w tym tak˙e wymienione w
pismie trzy o„tarze. Scheffler nie podja„ sie remontu i mo˙e jedynie poprzesta„ na wydaniu
orzeczenia o stanie instrumentu. Prace zlecono organmistrzowi Tomaszowi
Bliz niakiewiczowi, kto ry ju  ̇przed rokiem naprawia„ organy u sw. Walentego. O efekcie tej
pracy czytamy we wspomnianym ju  ̇dokumencie ”Liber Proventuum et AccidentiumĘ : ”W
tym roku da„o sie zreparowac miechy do Organ; Organy wychedo˙yc i zestymowac.
Organmistrz P. Tomasz Bliz niakiewicz odebra„ za te robote 65 Talaro w Kurantem wed„ug
uczynionego Kontraktu, krom innego drobnego expensuĘ . Jak wynika z tego zapisu,
Bliz niakiewicz wykona„ generalny remont instrumentu. Organy ro wnie  ̇odmalowano. Prace
wykona„ malarz Micha„ Piwowarski. O pracy tej tak pisze ”Liber ProventumĘ  i ”Malarz P.
Piwowarski w tym Roku wysztafirowa„ Organy. Kosztuie 1 a Stafirka 45 Talaro w w
Kurancie krom innego drobniejszego expensu. Wszystko staraniem i po wiekszey czesci
nak„adym mieyscowego Plebana Jana Kantego Zychonia.

Berun die 27 Aug. 1822.Ę

Ostatnie zdanie ka˙e nam wa tpic w hojnosc Patrona. Ksia˙e Pszczynski albo odmo wi„
prosbie w ogo le, albo te  ̇wyasygnowa„ jedynie czesc, i to niewielka , srodko w potrzebnych
na pokrycie koszto w remontu i malowania.

W nastepnych latach organy by„y jeszcze kilkakrotnie naprawiane. Reperacje, jak mo˙na
wnioskowac ze skapych informacji, dotyczy„y g„o wnie miecho w. Lakoniczna wzmianka z
Inwentarza koscio„a parafialnego, sporzadzonego w 1833 r. nie mo wi nic o jego stanie
technicznym. Poniewa  ̇ czesto inwentarze (sporzadzane przy okazji przejmowania parafii
przez nowego proboszcza) dok„adnie charakteryzowa„y stan zachowania poszczego lnych
elemento w wyposa˙enia koscio„a, brak bli ṡzych danych w inwentarzu z 1833 r. pozwala
przypuszczac, ˙e organy by„y wo wczas sprawne.

9 czerwca 1845 r. w Bieruniu wybuch„ po˙ar. Pastwa  p„omieni pad„o wo wczas prawie
ca„e miasteczko, a koscio „ parafialny uleg„ tak du˙emu zniszczeniu, ˙e praktycznie jego
resztki nadawa„y sie do rozbio rki. Powa˙nemu uszkodzeniu uleg„ te  ̇koscio „ sw. Walentego.
Jak wynika jednak ze sprawozdania Ks. Hawlitzkiego, wys„anego w trzy dni po po˙arze do
Kurii Ksia˙eco-Biskupiej we Wroc„awiu, dzieki ofiarnej akcji ratowniczej uda„o sie uratowac
wiele sprzeto w koscio„a parafialnego. Uratowano ro wnie  ̇ organy, kto re jednak zosta„y
uszkodzone i wymaga„y powa˙nych napraw. Po po˙arze nabo˙enstwa przeniesiono do
koscio„a sw. Walentego. Tamtejsze ma„e organy na tyle jednak ucierpia„y, ˙e nie mog„y byc
wykorzystywane do liturgii, pomimo napredce wykonanych reperacji. Szkody pro bowa„
usunac stolarz Perkacz (Perkacki). Wobec koniecznosci posiadania chocby ma„ego
instrumentu dla sprawowania liturgii, ks. Hawlitzki zwro ci„ sie w dniu 30 listopada 1845 r.
do generalnej dyrekcji Franciszka Winklera, w„asciciela m.in. Orzesza, o wypo˙yczenie
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zbytecznych w Orzeszu organo w koscio„owi bierunskiemu. Prawdopodobnie by„ to ma„y
instrument przenosny, kto ry mo g„byc „atwo przewieziony i zainstalowany w kosciele
cmentarnym. Po otrzymaniu zgody, o wczesny rzadca woszczyckiej parafii, ks. Szota przes„a„
12 grudnia organki do Bierunia. Parafii bierunskiej s„u˙y„y one a  ̇ do 1848 roku, po czym
zosta„y odes„ane do w„asciciela. Tam musia„y byc poddane reperacji (wro ci„y wiec popsute!),
kto ra  wykona„ dzia„ajacy na tym terenie organmistrz Jan Hawel.

Po po˙arze miasta dosc d„ugo trwa„y prace zmierzajace do odbudowy koscio„a. Toczy„ sie
m.in. proces sadowy przeciwko Ksieciu Pszczynskiemu, kto ry nie chcia„ finansowac
budowy. Ostatecznie prace rozpoczeto 14 czerwca 1851 r. Mimo, ˙e organy uratowa„y sie z
po˙ogi, Kolegium Koscielne zdecydowa„o o wybudowaniu nowego instrumentu. Budowe
powierzono znanemu organmistrzowi z Wroc„awia §  Maurycemu Robertowi Muellerowi
(ur. ok. 1803, zm. 1863). Mueller by„ ju  ̇wo wczas two rca  wielu znakomitych organo w na
terenie Dolnego i Go rnego Slaska (m.in. we Wroc„awiu, Koz lu, G„ubczycach, Gliwicach)
oraz na Mazowszu, w tym tak˙e organo w w kilku koscio„ach warszawskich. Zwro cenie sie
do tak renomowanego organmistrza wskazuje na dobre rozeznanie bierunskiego Kolegium
Koscielnego, odzwierciedla te  ̇ambicje o wczesnego srodowiska. Niewykluczone, ˙e sugestia
dotyczaca osoby Muellera wysz„a od Kurii Wroc„awskiej. Parafia bierunska ju  ̇ od 1821 r.
(urzedowo, bo nieformalnie ju  ̇ wczesniej) podlega„a jurysdykcji biskupa wroc„awskiego.
Kontrakt z Muellerem zawarto w dniu 25 paz dziernika 1852 r. Ten ciekawy dokument,
zachowany w Archiwum Pszczynskim, warto poznac w ca„osci. Ukazuje on wage ca„ego
przedsiewziecia oraz procedure, jaka towarzyszy„a niegdys budowie nowych organo w. Jest
ponadto pierwszym znanym dokumentem opisujacym szczego „y konstrukcyjne bierunskich
organo w, z podaniem ich dyspozycji. Polskie t„umaczenie kontraktu podaje za J. Kruczkiem
(patrz: Bibliografia):

”Kontrakt na budowe nowych organo w o 18 brzmiacych g„osach, do katolickiego koscio„a
parafialnego w Bieruniu w powiecie pszczynskim. Pomiedzy Przewielebnym Kolegium
Koscielnym miejskiego koscio„a parafialnego w Bieruniu, wraz z reprezentantami gmin
miejskich i wiejskich w„aczonych do tej parafii z jednej, a organmistrzem, Panem Muellerem
z Wroc„awia, budowniczym organo w w miejskim kosciele parafialnym w Gliwicach z
drugiej strony, zosta„a za zezwoleniem Wysokich Patrono w zawarta w dniu dzisiejszym,
umowa o budowe nowych organo w dla miejskiego koscio„a parafialnego.

’ 1.

Organmistrz Maurycy Robert Mueller zobowiazuje sie do budowy nowych organo w dla
miejskiego koscio„a parafialnego w Bieruniu, wed„ug kosztorysu i wykonanego przez niego
projektu (”ZeichnungĘ ) o 18 pe„nobrzmiacych g„osach, za okrag„a  sume 1400 talaro w
pruskich, kto re to organy ma oddac bezb„ednie wykonane, w osiemnascie miesiecy od daty
zawarcia niniejszego kontraktu i po wyp„aconej w ca„osci zaliczce.

’ 2..

Pan Mueller zobowiazuje sie nie odstapic od okreslonej w dalszej czesci umowy ilosci
g„oso w i dyspozycji, zw„aszcza nie wykonywac wiecej prac ani˙eli jest przewidziane, bez
uprzedniego zezwolenia Patronatu oraz zainteresowanych ta  budowa , w przeciwnym razie,
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nie tylko nie otrzyma za te dodatkowe roboty wynagrodzenia, ale §  gdy uzna sie to za
niekorzystne §  sam poniesie koszty wynik„e ze zmian i robo t z nimi zwiazanych lub
powsta„ych, ewentualnych szko d. Zmniejszone w stosunku do projektowanych prace beda
potracane na podstawie sporzadzonego kosztorysu.

’ 3.

Pan Mueller odpowiedzialny jest za jakosc u˙ytego do budowy organo w materia„u,
zw„aszcza za to, aby drewno by„o zupe„nie suche i w bardzo dobrym gatunku, a metal
(wed„ug pozycji podanych w kosztorysie) odpowiednio wymieszany.

’ 4.

Pan Mueller zobowiazuje sie nie wykonywac pracy przy ustawianiu nowych organo w w
kosciele w Bieruniu, podczas nabo˙enstw w niedziele i swieta oraz starac sie, aby wskutek
robo t wewna trz koscio„a nie powsta„y ˙adne szkody, kto re bedzie zmuszony usunac na
w„asny koszt.

’ 5.

Po skonczeniu nowych organo w i ich odebraniu, Pan Mueller zobowiazany jest dac na nie
trzyletnia  gwarancje wraz z kaucja  w wysokosci 120 talaro w, kto re po odbytej rewizji
wzglednie strojeniu ca„ego mechanizmu, beda  mu wyp„acane corocznie przez trzy lata po 40
talaro w. Pan Mueller zobowiazuje sie wynagrodzic ka˙da  szkode powsta„a  wskutek
zastosowania z„ego materia„u do budowy, a co ma byc udowodnione i czego nie zauwa˙ono
przy odbiorze lub zatajono.

’ 6.

Pan Mueller ma uwa˙ac za swo j szczego lny obowiazek, aby starannie wykonac
poszczego lne czesci swego dzie„a, ca„osc dobrze z„o˙yc oraz starac sie o prawid„owy dop„yw
powietrza kana„ami, sporzadzenie dobrych rejestro w i odpowiednie nastrojenie przy
zastosowaniu kamertonu. Ma starac sie, aby ca„e organy przy swej zrecznosci tak zbudowac,
aby nie tylko odpowiada„y kosztorysowi i za„aczonej umowie, ale ro wnie  ̇ wszelkim
wymogom sztuki budowania organo w, czym potwierdzi opinie dobrego budowniczego.

’ 7.

Pan Mueller zgadza sie na ka˙da  rewizje (kontrole) w trakcie budowy na miejscu oraz
zobowiazuje sie poczynic wszelkie zmiany, wynikajace z usterek lub prac wykonanych
niezgodnie z umowa .

’ 8.

W mysl kontraktu do„aczonego do umowy organy powinny byc zbudowane na 13 g„oso w,
a mianowicie: dolna i go rna klawiatura o objetosci od C do f��� tzn. 54 tony, w pedale od C
do d� tzn. 27 tono w, wraz z kopulacja  peda„owa , wprowadzajaca  do gry wszystkie g„osy
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g„o wnej klawiatury tzn. dolnego manua„u w pedale, przez podwo jne wentyle we
wiatrownicy, kto re w tym celu maja  byc za„o˙one.

’ 9.

Pan Mueller wobec powy˙szego tak ustawi g„osy, aby w g„o wnej klawiaturze tzn. dolnym
manuale by„o 9 g„oso w, w go rnej 5 a w pedale 4 g„osy, a mianowicie:

G„osy w dolnym manuale:
1. Principal 8 sto p
2. Bourdun 16 sto p
3. Viola di Gamba 8 sto p
4. Rohrflaut 8 sto p
5. Octav 4 stopy
6. Rohrflaut 4 stopy
7. Quint 3 stopy
8. Octav 2 stopy
9. Mixtura 5 cho rowa

G„osy w go rnej klawiaturze:
10. Salicet 8 sto p
11. Portunal 8 sto p
12. Flaut major 8 sto p
13. Flaut travers 4 stopy
14. Violini 2 stopy

G„osy w pedale:
15. Violon 16 sto p
16. Subbas 16 sto p
17. Posaunbass 16 sto p
18. Violon 8 sto p

’ 10.

Pan Mueller zobowiazuje sie wykonac te rejestry lub g„osy dok„adnie wed„ug przepiso w,
tak jak to szczego „owo podano w do„aczonym do umowy kosztorysie oraz dodac do tego
dzie„a 3 miechy o d„ugosci 9 i szerokosci 4,5 stopy pruskiej lub renskiej miary, celem
otrzymania odpowiedniej ilosci powietrza.

’ 11.

Przewielebne Kolegium Koscielne oraz przedstawiciele gmin miejskich i wiejskich
w„aczonych do tej parafii obiecuja  zgodnie z zezwoleniem Wysokiego Patronatu tego
koscio„a, wyp„acic Panu Maurycemu Robertowi Muellerowi seniorowi, budowniczemu
organo w w miejskim kosciele parafialnym w Gliwicach a zamieszka„emu we Wroc„awiu,
jesli on zobowia˙e sie do wype„nienia wszystkich postanowien zawartych w niniejszych 10
paragrafach, sume umowna  w wysokosci 1400 talaro w pruskich i to w nastepujacy sposo b:
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a) Na zakupienie potrzebnych materia„o w a mianowicie 200 talaro w po zawarciu umowy;
b) Przy oddaniu gotowej roboty 2/3 wartosci podanej w kosztorysie, kolejno w ciagu pracy

a  ̇ do jej zakonczenia, przy czym Pan Mueller zobowiazuje sie za ȧdac tylko tych
p„atnosci, kto re w mysl podanego rachunku wynosza  od 100§ 150 talaro w za prace
wykonana  wed„ug kosztorysu;

c) Po ukonczeniu dzie„a oraz uznania rzeczoznawco w, ˙e dzie„o zosta„o dobrze wykonane
oraz wed„ug umowy, otrzyma trzecia  czesc zap„aty po odjeciu umo wionej kwoty 120
talaro w, kto ra zostanie mu wyp„acona w ratach po 40 talaro w w ciagu 3 kolejnych lat, przy
okazji ka˙dorazowego przegladu organo w lub ich strojeniu.

Wyliczenie
Zaliczka 200 talaro w
2/3 wartosci kosztorysu w ciagu pracy 933 1/3 talara
po ukonczeniu budowy 146 2/3 talara
przez trzy lata po 40 talaro w 120 talaro w

suma=1400 talaro w

’ 12.

Poniewa  ̇ Pan Mueller nie musi p„acic kaucji, gdy  ̇ jego d„ugoletnia, znana opinia
i uczciwosc za to recza , ma w zastepstwie jedynie dostarczyc weksel na zaliczke w
wysokosci 200 talaro w, kto ry opiewa na okres jednego roku po otrzymaniu pieniedzy i w
mysl prawa wekslowego podlega zwrotowi, jesli do tego czasu nie wykona„ pracy
przekraczajacej sume 200 talaro w. Pan Mueller zgadza sie, w wypadku przed„u˙enia terminu
pracy poza czas okreslony w ’ 1 na potracenie 20 talaro w miesiecznie jak ro wnie  ̇na to, ˙e w
wypadku przed„u˙enia sie budowy o wiecej ni  ̇ 6 miesiecy, dokonczy ja  na w„asny koszt i
ryzyko.

’ 13.

Opro cz wymienionych w powy ṡzych 12 paragrafach zobowiazan, Pan Mueller reczy
ca„ym swym maja tkiem za umowe o prace oraz otrzymane pieniadze, a w wypadku
nieprzewidzianej smierci robote wykona inny mistrz na koszt spadkobierco w, kto rzy
zobowia ȧ  sie wype„nic wszystkie, zawarte w powy˙szych paragrafach i kosztorysie zadania.

’ 14.

a). (punkty b i d przekreslone, c bez zapisu).
Zainteresowani obiecuja  natomiast Panu Muellerowi dostarczyc do przewozu

poszczego lnych elemento w gminne furmanki a wykonczone czesci organo w przechowywac
w bezpiecznym miejscu. Gmina zapewnia mu jednoczesnie mieszkanie z „o ˙kami, ale bez
utrzymania.
e). W tym czasie otrzyma on do pomocy ch„opaka jako kalikanta  do poruszania miechami.

’ 15.
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Wykonana  prace przyjmie wybrany przez zainteresowanych budowa  organo w
rzeczoznawca, przy czym wyra˙a sie zgode, aby Pan Mueller jesli zajdzie tego potrzeba,
sprowadzi„ ze swej strony organmistrza na swo j koszt.

’ 16.

Koszty zwiazane z napisaniem i opieczetowaniem kontraktu op„aca Pan Mueller, kto ry po
zawarciu umowy dostarczy projekt prospektu organowego.

W powy ṡzy sposo b zosta„ zawarty kontrakt, sporzadzony w 2 identycznych
egzemplarzach, przy czym obie strony zrzekaja  sie wszelkich pretensji mogacych powstac
wskutek dwuznacznych okreslen i przez podpis nadaja  mu moc sadowa , wobec czego Pan
Mueller rezygnuje z ka˙dego dodatkowego ȧdania na wypadek, gdyby sie pomyli„ przy
obliczaniu koszto w lub suma umowna okaza„a sie niewystarczajaca.

Bierun, dnia ........ .. (brak daty) Maurycy Robert Mueller senior
organmistrz z Wroc„awia.

Pan Mueller zobowiazuje sie jeszcze bezp„atnie ustawic stare, po po˙arze dosc dobrze
zachowane organy w kosciele sw. Walentego, a znajdujace sie tam dotychczasowe ma„e
organy, ustawic bezp„atnie w bocznej kaplicy nowo wybudowanego koscio„a parafialnego,
przy czym jedynie nowe, konieczne przy nich roboty beda  zap„acone,

przyjeto Robert Mueller.Ę

Budowa organo w prowadzona przez Muellera przebiega„a w dosc nietypowych
warunkach. Ro wnoczesnie bowiem z budowa  instrumentu prowadzono wiele innych prac w
kosciele. Monta  ̇ organo w odbywa„ sie ro wnolegle z wykanczaniem sklepien i k„adzeniem
sufito w. Z dokumento w wiemy, ˙e prace te ukonczono w 1855 roku, a wiec w tym samym
czasie, kiedy ukonczono organy (listopad tego roku). Chaotycznie prowadzone roboty
spowodowa„y, ˙e organy jeszcze przed oficjalnym oddaniem ich do u˙ytku zosta„y powa˙nie
uszkodzone. Niewykluczone, ˙e w trakcie robo t dosz„o z tego powodu do zatargu miedzy
budowniczym a parafia , skoro dokonczenia budowy (a w„asciwie usuniecia szko d powsta„ych
w gotowym ju  ̇ instrumencie) dokona„ nie Mueller, lecz gliwicki organmistrz, Ferdynand
Szafarczyk. Mueller, zniechecony byc mo˙e niefrasobliwym stosunkiem parafii do swego
dzie„a, przerwa„ robote, widzac uszkodzenia organo w, jakie zaistnia„y nie z jego winy.

Nale˙y przypuszczac, ˙e z tej samej przyczyny Mueller nie wywiaza„ sie z ostatniego
ustalenia, zawartego w kontrakcie, a dotyczacego przeniesienia ocala„ych organo w z koscio„a
parafialnego do koscio„a sw. Walentego, zas uszkodzonych organo w koscio„a sw. Walentego,
na boczny cho r koscio„a parafialnego. Co sie zatem sta„o ze starym instrumentem, nie
wiadomo. Osmiog„osowe organy koscio„a cmentarnego pozosta„y w ka˙dym razie na swoim
miejscu.

Szkody, powsta„e w czasie prac wykonczeniowych koscio„a w nowym instrumencie
Muellera by„y dosc znaczne. Jak wynika z wykazu prac przeprowadzonych przez
Szafarczyka, uszkodzone by„y wiatrownice, kana„y powietrzne, czesc cynowych piszcza„ek
a tak˙e szafa organowa. Wszystko wskazuje na to, ˙e instrument by„ z le zabezpieczony
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i dostep do niego mia„y osoby niepowo„ane. Podczas usuwania szko d dokonano za zgoda
Kolegium Koscielnego, niewielkiej zmiany dyspozycji. W pedale zmieniono dwa g„osy:
zamiast Violonu 16� i Violonu 8� (g„oso w o brzmieniu smyczkowym) zamontowano g„osy:
Principal Bass 16� i Principal Bass 8�, posiadajace bardziej fundamentalne brzmienie.
W go rnej klawiaturze (manual II) zrezygnowano z g„osu Violine 2�, zas w manuale dolnym
(I) dodano g„os Flaut 4�. Wszystkie przeprowadzone przez Szafarczyka prace kosztowa„y 236
Talaro w.

Organy Muellera by„y typowym instrumentem wczesnoromantycznym. Posiada„y dwa
zespo„y brzmieniowe manua„o w i zespo „ brzmieniowy peda„u. Manua„ I, posiadajacy 10
g„oso w, dysponowa„ pe„nym cho rem g„oso w pryncypa„owych (od Pryncypa„u 8�
mieszczacego sie w prospekcie do 5-cho rowej Mikstury), g„osami fletowymi oraz
waskomenzurowana  Gamba . Nawiazywa„ do wcia  ̇aktualnego w budownictwie organowym
wzorca klasycznego. Manua„ II by„ typowym zespo„em akompaniujacym i dysponowa„
„agodnymi g„osami fletowymi. W pierwotnej koncepcji Muellera, od kto rej po z niej
odstapiono, wolumen brzmieniowy tego manua„u rozszerzony by„ jedynie o
waskomenzurowany g„os dwustopowy, instrument miesci„ sie w wolnostojacej szafie, o
pieknym, architektonicznym prospekcie. Piec jego sekcji. uszeregowanych symetrycznie, w
uk„adzie odsrodkowym (srodkowa sekcja ni ṡza, skrajne wy ṡze) zwienczonych by„o
typowymi gzymsami, a poszczego lne pula piszcza„kowe wykonczone skromna  dekoracja
snycerska . Szafka gry umieszczona by„a centralnie w cokole organo w. Organista siedzia„
wiec ty„em do o„tarza.

Organy B. M. Muellera. Zdjecie z prze„omu lat czterdziestych i piecdziesia tych.

Nie zachowa„a sie ˙adna ocena organo w Muellera, bezposrednio po jego zbudowaniu.
Z dalszej jednak historii tego instrumentu wynika, ˙e nie by„ on dzie„em zbyt udanym. Ju  ̇w
cztery lata po poswieceniu koscio„a, a w osiem lat po zakonczeniu niefortunnej budowy,
organy poddac musiano gruntownemu remontowi. Dok„adny opis stanu organo w zachowa„
sie w kosztorysie organmistrza Heinricha Duerschlaga z Rybnika, kto remu powierzono
remont. Z dokumentu tego, datowanego 21 sierpnia 1863 r. dowiadujemy sie, ˙e organy
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znajduja  sie w katastrofalnym stanie i nie nadaja  sie do u˙ytku. Z licznych usterek
wymienione jest m.in. ustawiczne zacinanie sie klawiszy obu klawiatur, ”tak, ˙e nie mo˙na
akompaniowac spiewowi, pomimo wielkich wysi„ko wĘ . Duerschlag stwierdza nadto
popekanie piszcza„ek drewnianych, co powoduje ich nieprzyjemne piski, a za
najpowa˙niejsza  usterke uznaje rozklejenie i popekanie obu wiatrownic. W dalszej czesci
swego opisu Duerschlag wskazuje na g„o wna  przyczyne niedomagan bierunskich organo w:
jest nia  u˙ycie w ca„ym instrumencie bardzo z„ych materia„o w (”die Hauptursache liegt nur
allein darin, dass zum ganzen Bau der Orgel kein gutes (...) Material werwendet worden istĘ ).
Ostatecznie 28 lipca 1864 r. podpisano z Duerschlagiem szczego „owa  umowe na wykonanie
remontu, w oparciu o przedstawiony kosztorys. Wyszczego lnione w nim prace obejmowa„y:

a) remont zespo„u brzmieniowego, w tym wymontowanie wszystkich piszcza„ek,
posklejanie piszcza„ek drewnianych oraz reperacje ich czesci, takich jak szpunty w
g„osach krytych, kto re ponadto musia„y zostac na nowo osko rowane; §  reperacje g„oso w
cynowych, w kto rych wiele piszcza„ek by„o pogietych a niekto re wymaga„y lutowania.
G„os Viola di Gamba wymaga„ powa˙nej korekty intonacji oraz mocniejszego
umocowania. W kilku g„osach konieczne by„o uzupe„nienie brakujacych piszcza„ek;
b)remont wiatrownic §  w tym sklejenie popekanych kancel, wymiane ˙elaznych,
zardzewia„ych ciegie„ na mosie˙ne, oklejenie nowa  sko ra  wszystkich wentyli tonowych.
Wymaga„o to wymontowania wiatrownic z szafy instrumentu;
c) reperacje i regulacje traktury rejestrowej;
d)remont klawiatur i elemento w traktury (nowe muterki sko rzano, uzupe„nienie srub,
nowe filce i sko ra dla wyt„umienia klawiatury peda„owej);
e) oklejenie i uszczelnienie kana„o w powietrznych;
f) generalny remont miecho w.

O pracach przy miechach Duerschlag pisze nastepujaco: ”3 miechy o wymiarach 8 sto p
d„ugosci X 4 stopy szerokosci beda  ca„kowicie wymontowane, fugi zdublowane, sklejone,
napuszczone klejem, odwa˙niki (obcia˙niki s„u ȧce do uzyskiwania odpowiedniego cisnienia
§  przyp. J. G.) na nowo oklejone papierem. Przeguby na nowo spiete, tak, ˙e na ka˙dej
d„u ṡzej stronie bedzie 18 (zawiaso w) a na ka˙dej poprzecznej fa„dzie 10 sztuk. Wszystkie
po„aczenia beda  3 razy oklejone silna  sko ra , jako te  ̇ wentyle wypustowe.Ę  Organmistrz
zobowiaza„ sie do u˙ycia jak najlepszych materia„o w i jak najsolidniejszego wykonania
wszystkich prac.

Koszt ca„ego remontu obliczony zosta„ na 176 Talaro w i 25 srebrnych groszy. Parafia
zobowiaza„a sie podstawic do dyspozycji organmistrza furmanki na przewiezienie narzedzi
i czesci organowych, kto re musia„y byc wykonane w warsztacie. P„atnosc za remont
roz„o˙ona zosta„a w ten sposo b, ˙e przy odbiorze prac parafia mia„a zap„acic 146 Talaro w 25
groszy, reszte zas, tj. 30 Talaro w, jako sume zastawna , po up„ywie jednego roku. Zachowane
rachunki z wrzesnia i paz dziernika 1864 r. za transport narzedzi i poscieli swiadcza  o
planowym przebiegu robo t. Transport odbywa„ sie na drodze Rybnik §  Miko„o w pociagiem,
zas z Miko„owa do Bierunia §  furmankami.

Przeprowadzony przez Duerschlaga remont przywro ci„ organom ich sprawnosc jedynie na
kro tki czas. Korespondencja miedzy parafia  a Patronem oraz zachowane, rachunki mo wia  o
dalszych wydatkach na reperacje organo w. Miedzy 1873 r., w kto rym Duerschlag dokonuje
kolejnej naprawy, a rokiem 1895, wydatki na reperacje organo w wymienione sa  jeszcze
siedmiokrotnie. W tym trzykrotnie mowa jest o naprawie miecho w. Pocza tkowo wszystkie
naprawy wykonywa„ Duerschlag, ale w 1883 roku Parafia zawar„a umowe na przeglady
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i naprawy z gliwickim organmistrzem Karolem Volkmannem. Za prace swoja  Volkmann
otrzymywac mia„ 60 Talaro w rocznie.

W 1898 roku, w inwentarzu koscio„a organy okreslone sa  znowu jako ”mocno zu˙yteĘ .
Ich z„y stan techniczny i powtarzajace sie usterki by„y powodem kolejnego generalnego
remontu. Tym razem kosztorys z„o˙y„ inny gliwicki organmistrz §  Ernst Kurzer. Dokument
ten, podobnie jak wczesniejszy kosztorys Duerschlaga, dostarcza nam wielu ciekawych
informacji na temat samego instrumentu. Obok opisu stanu poszczego lnych czesci, do
najcenniejszych informacji zaliczyc mo˙na dok„adny opis g„oso w, z wyszczego lnieniem
materia„o w, z jakich zosta„y one wykonane oraz z zakresem koniecznych do wykonania prac.
Kurzer, podobnie jak Duerschlag, podaje na pocza tku ca„a  dyspozycje instrumentu,
wprowadzajac niewielkie zmiany nazewnictwa niekto rych g„oso w. Byc mo˙e nazwy przy
tabliczkach rejestrowych by„y ju  ̇wtedy ma„o czytelne.

Omawiany akapit kosztorysu brzmi, W t„umaczeniu polskim, nastepujaco (W t„umaczeniu
zachowano charakterystyczny, opisowy styl):
.” (...) Zespo „ brzmieniowy.
a) Manua„ g„o wny.

1. Principal 8�; najwieksze 4 drewniane piszcza„ki, C. Cis, D, Dis, musza  byc wykonane na
nowo, poniewa  ̇sa  bardzo zniszczone i wydaja  z„y dzwiek. Pozosta„e piszcza„ki sa  z cyny
i stoja  w wiekszosci w prospekcie; zostana  zachowane  .........................                    30 Mk

2. Bourdon 16� §  trzy najni ṡze oktawy zostana  zachowane a reszta
(18 dzwieko w) zostanie na nowo wykonana z cyny (”HalbzinnĘ ) *)

40 Mk
3. Gamba 8� §  najni ṡza oktawa (12 piszcza„ek), kto ra jest z drewna,

musi byc wykonana nowa, pozosta„e piszcza„ki (31/2 oktawy), kto re
sa  z cyny, pozostana 50 Mk

4.  Rohrfloete 8� §  w tym g„osie najni ṡza oktawa jest drewniana, kryta
i musi byc zastapiona nowymi piszcza„kami. Pozosta„e piszcza„ki sa
z cyny i zostana  zachowane 40 Mk

5. Principal 4� jest cynowy i zostanie zachowany.
6. Rohrfloete 4� jest ca„y z cyny i zostanie zachowany.
7. Gemshorn 4Ę  jest ca„y z cyny i zostanie zachowany.
8. Quinte 2 2/3� jest ca„y z cyny i zostanie zachowany.
9. Octave 2� jest ca„y z cyny i zostanie zachowany.
10.Mixtur 4 fach §  jest ca„y z cyny i zostanie zachowany.

b) Manua„ go rny.

11. Salicet 8Ę  §  otwarty, najni ṡza oktawa jest z drewna i tak zniszczona, ˙e nie wydaje ju˙
dobrego dzwieku; jest ponadto w wiekszosci posklejana papierem. Dlatego 12
najni ṡzych piszcza„ek musi byc wykonanych na nowo. Pozosta„e (3 1/2 oktawy) sa  z
cyny i zostana  zachowane 50 Mk

12.Portunal 8� §  jest ca„y z drewna; najni ṡza oktawa zostanie zachowana, pozosta„e
piszcza„ki (42 dzwieki), kto re sa  w bardzo z„ym stanie i nie nadaja  sie do reperacji,
zostana  zastapione nowymi 72 Mk

13. Flauto major 8, §  najni ṡza oktawa jest kombinowana z Portunalem 8,, reszta jest z cyny
i zostanie zachowana.
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14.Flauto traverso 4� §  ten g„os jest ca„y z drewna i ju  ̇ tak popsuty, ˙e naprawa nie
wystarczy„aby na d„ugo. By„oby korzystne, gdyby na jego miejsce sprawiono Spitzfloete
4� z cyny 12 pro by, poniewa˙
tego typu piszcza„ki nigdy sie nie zniszcza 105 Mk

c) Peda„

15. Principal-Bass 16, jest z drewna, otwarty.
16. Subbas 16� jest z drewna, kryty.
17. Posaune 16� jest g„osem jezyczkowym.
18. Principal 8� jest z drewna, otwarty.

Wymienione 4 g„osy peda„owe, kto rych piszcza„ki sa  z drewna, beda  dobrze zreperowane
i znowu w dobrym stanie (...)”.

Obok rutynowych prac remontowych Kurzer mia„ wykonac nowe miechy, nowe elementy
traktury, kana„y, mechanizm „acznikowy miedzy manua„ami oraz dwie nowe klawiatury.
Czarne klawisze przewidziano z hebanu, bia„e ok„adane koscia . Koszt remontu przewidziano
na 1610 Marek.

17 maja 1899 oferta Kurzera zaakceptowana zosta„a przez Zarzad Do br Ksia˙ecych w
Pszczynie. Do pracy organmistrz przystapi„ jednak dopiero na wiosne 1900 roku. Wilgotna
jesien 1399 roku nie pozwala„a na prace w kosciele, ponadto Kurzer by„ bardzo zajety
wykanczaniem du˙ego, 42-g„osowego instrumentu w kosciele sw. Piotra i Paw„a w
Gliwicach, kto rego poswiecenie wyznaczono na paz dziernik tego roku. Dlatego prosi„ parafie
o zw„oke. Ostateczny monta  ̇nowych czesci wykona„ jeszcze przed Wielkanoca  1900 roku, a
ca„osc prac ukonczy„ wczesnym latem. 23 czerwca remont zosta„ komisyjnie odebrany.

W imieniu Patronatu prace odebra„ Max Lubetzky, w obecnosci nowego proboszcza,
Ks. Jerzego Thielmana. W protokole odbioru czytamy m.in.: ”Organy znajduja  sie znowu w
dobrym stanie i moga  byc oddane S„u˙bie Bo˙ej. Organmistrzowi Kurzerowi nale˙y sie pe„ne
uznanie i dalsza rekomendacja za nienaganne wykonanie jego pracyĘ .

Mimo tak pochlebnej oceny swej pracy Kurzer mia„ pewne powody do niezadowolenia.
Przyczyna  by„o ociaganie sie Zarzadu Do br Ksia˙ecych w Pszczynie z zap„ata  za wykonany
remont. W listach z lipca i wrzesnia 1900 r. organmistrz skar˙y sie proboszczowi, ˙e do tej
pory nie otrzyma„ za swa  prace ani feniga. Po interwencjach, czesc pieniedzy z Pszczyny
(713 Marek 33 fenigi) nadesz„a. Pozosta„a czesc koszto w op„acona mia„a byc z dochodo w
Parafii oraz z ”fundacji ks. HawlitzkiegoĘ . Czy i kiedy zap„acono Kurzerowi ca„a  reszte, nie
wiemy. Prawdopodobnie jednak wszystkie zobowiazania wobec organmistrza za„atwiono
pomyslnie, skoro w nastepnych latach Kurzer podpisa„ z Parafia  kolejny kontrakt, tym razem
na sta„a  opieke nad organami. Za 70 Marek rocznie zobowiaza„ sie dokonywac przeglado w
instrumentu i usuwac ewentualne usterki, a tak˙e regulowac trakture i stroic. Kontrakt
podpisano 25 lipca 1907 roku. W tym samym czasie podobny kontrakt podpisa„ Kurzer z
parafia  w sasiednich Ledzinach.

Wszystkie dotychczas opisane zdarzenia zwiazane z historia  organo w koscio„a sw.
Bart„omieja zmierza„y do tego, by organom przywro cic ich w„asciwy stan badz  te  ̇ulepszyc
ich funkcjonowanie. By„o jednak jedno zdarzenie, kto re zmierza„o do wrecz odwrotnego
skutku §  do destrukcji instrumentu. Zdarzeniem tym by„a konfiskata na cele wojenne
wszystkich piszcza„ek prospektowych, co by„o ro wnoznaczne ze zdekompletowaniem jego
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zespo„u brzmieniowego. Na mocy zarzadzenia pruskich w„adz z 10 stycznia 1917 r. o
”zajeciu i konfiskacie organowych piszcza„ek prospektowych z cyny oraz dobrowolnym
oddaniu innych piszcza„ek cynowychĘ  wiele slaskich organo w pozbawionych zosta„o
piszcza„ek frontowych, z regu„y najcenniejszych i najbogatszych w cyne, o czesto wielkiej
wartosci artystycznej i historycznej. Z„owieszcze pismo w tej sprawie wys„ane do bierunskiej
parafii nosi date 13 lutego 1917 roku. Do 31 marca tego roku parafia zobowiazana by„a do
dostarczenia wszystkich piszcza„ek stojacych w prospekcie. Zarzadzenie dotyczy„o tak˙e
koscio„a sw. Walentego. Tak wiec obydwa bierunskie instrumenty pozbawione zosta„y swych
pieknych prospekto w, a ich piszcza„ki ”wzbogaci„yĘ  pruski potencja„ militarny.

Sprawa kolejnego remontu, po„aczonego tym razem z rekonstrukcja  brakujacych
piszcza„ek prospektowych pojawia sie w 1921 roku. Zwro cono sie do firmy ”Klimosz
i DyrszlagĘ  z Rybnika, kto ra 16 lutego 1921 r. z„o˙y„a stosowny kosztorys. Organy okreslone
zosta„y w nim jako ”mocno zniszczone na skutek ich starosci i zu˙yciaĘ . Z dalszego opisu
wynika, ˙e wielokrotnie usuwane usterki, takie jak pekniecia wiatrownic i piszcza„ek
pojawi„y sie znowu. Uszkodzona by„a te  ̇mechanika i miechy. Ponadto organy by„y mocno
zanieczyszczone tynkiem i piaskiem, jaki dosta„ sie do ich wnetrza w czasie wczesniej
prowadzonego remontu koscio„a. Wewna trz wiele piszcza„ek by„o pogietych, wiele nawet
brakowa„o. Remont prowadzono do jesieni 1924 roku. Organy gruntownie wyczyszczono,
sklejono wiatrownice i wszystkie popekane czesci drewniane, naprawiono klawiatury,
mechanizm i miechy, wreszcie wstawiono nowe piszcza„ki prospektowe. Wykonane one
zosta„y nie z cyny, jak to by„o w oryginale, lecz z walcowanego cynku, pokrytego
sproszkowanym py„em aluminiowym. Cynk by„ ju  ̇ wo wczas powszechnie u˙ywany w
budownictwie organowym jako materia„ tanszy i l˙ejszy, choc z pewnoscia  gorszy od
szlachetnej, jednak o wiele dro ṡzej cyny. Kiedy ogladamy stara  fotografie organo w,
wykonana  ju  ̇po remoncie, musimy stwierdzic, ˙e firma wykona„a nowy prospekt z du˙ym
wyczuciem stylu ca„ego instrumentu, dostosowujac kszta„t piszcza„ek i uk„ad labio w do
formy architektonicznej orygina„u.

Koszt remontu wynio s„ 2.288 z„otych. W czasie, kiedy sporzadzano kosztorys,
obowiazujaca  waluta  by„a jeszcze Marka, stad te  ̇sam kosztorys podaje sume 18.700 marek.
Po ukonczeniu prac i dwukrotnym upomnieniu ze strony parafii, firma przed„o˙y„a
szczego „owy rachunek, zgadzajac sie na ratalna  sp„ate nale˙nosci. Ca„a  sume sp„acono w 12
ratach, a ostatnia z nich przekazana zosta„a 18 stycznia 1927 r. W miedzyczasie firma
przyje˙d˙a„a usuwac powstajace usterki i dokonywac korekt stroju. Dosc obfita
korespondencja wskazuje na licznie jeszcze pojawiajace sie usterki. Nie zawsze ich
przyczyna  by„ wiek organo w (w 1926 roku mine„o 70 lat od ich budowy!). Bywa„o, ˙e
szkody powstawa„y na skutek ludzkiej bezmyslnosci i beztroski. Dowodem na to jest
”Sprawozdanie...Ę  z dnia 5 grudnia 1928 roku, pisane ju  ̇ po polsku przez Walentego
Klimosza:

”Sprawozdanie tyczace sie organo w, w kosciele parafialnym w Bieruniu Starym.
Po ostatniej reperacji organo w, kto ra sie odby„a w maju b.r. zrzucili nieznani osobnicy
wieksza  ilosc (21 sztuk) cegie„ z miecho w, zerwali 1 spre˙yne od nich i zepsuli przez to
uregulowany nacisk powietrza organo w, tak, ˙e organy zosta„y zupe„nie rozstrojone.

Ro wnoczesnie wlaz„ ktos nieupowa˙niony do srodka organo w, z„ama„ i rozdepta„ 2
piszcza„ki i uszkodzi„ wiele g„oso w w organach.

Jako swiadko w podajemy p. organisty Bizona i ch„opca, kto ry kalkuje miechy. By„o wiec
koniecznym organy zno w reperowac.
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Zaznaczamy, ˙e nie wolno ˙adnemu nieupowa˙nionemu piszcza„ek organowych sie
dotykac, gdy  ̇ je w takim razie rozstroji, zas raz od organmistrza na„o˙onych cegie„ na
miechy nie wolno pod ˙adnym warunkiem zmieniac, gdy  ̇ intonacja i strojenie organo w
zostanie przez taka  swawole zupe„nie zniszczone i organy zepsute.

Bierun Stary, dnia 5 grudnia 1928 r.

Klimosz i Dyrszlag, organmistrzeĘ .

Parafia utrzymywa„a kontrakt z firma  ”Klimosz i DyrszlagĘ  jeszcze przez wiele lat. Firma
wykonywa„a coroczne przeglady organo w a  ̇ do wybuchu II wojny swiatowej, a w czasie
wojny zaje„a sie organami koscio„a sw. Walentego.

W tym miejscu warto przypomniec, ˙e wieloletnia wspo „praca parafii bierunskiej z
rybnicka  firma  organowa  by„a kontynuacja  kontakto w, rozpoczetych jeszcze w XIX wieku.
Jeden ze wspo „w„ascicieli firmy, Jan Dyrszlag, ur. w 1858 r., (w czasach niemieckich
u˙ywajacy formy Hans Duerschlag), by„ synem i uczniem organmistrza, Heinricha
Duerschlaga, kto ry w 1864 r. wykona„ powa˙ny remont organo w koscio„a parafialnego.
W„asciciel firmy §  Walenty Klimosz (ur. w 1878 r.) by„ tak˙e jego uczniem. Od 1913 r. obaj
organmistrzowie stworzyli spo „ke, kto ra przeje„a warsztat Heinricha Duerschlaga,
przekszta„cajac go z czasem w du ȧ  fabryke organo w.

We wrzesniu 1935 r. oferte na remont organo w z„o˙y„ ”Zak„ad budowy organo w
koscielnych, koncertowych i salonowychĘ  Wojciecha Zago rdy z Czernichowa k. Krakowa.
Zagro da by„ przedstawicielem na Polske znanej firmy Rieger. Byc mo˙e w tym czasie parafia
nie mia„a kontaktu z firma  Klimosza i Dyrszlaga i zwro ci„a sie do Zagro dy, kto ry dok„adnie
zbada„ organy i sporzadzi„ zakres koniecznych prac remontowych. Nie wiemy, czy do
remontu ostatecznie dosz„o.

W 1939 r. pojawi„ sie natomiast projekt wyposa˙enia koscio„a sw. Bart„omieja w nowe
organy. Trudno dzis dociec, kiedy narodzi„a sie idea pozbycia sie k„opotliwego, ciagle
remontowanego instrumentu. Kiedy przeglada sie stare rachunki i protoko„y kolegium
koscielnego, dochodzi sie do wniosku, ˙e o wczesni rzadcy parafii i tak wykazywali w tym
wzgledzie anielska  cierpliwosc. Nie mo˙na sie dziwic, ˙e d„ugo nie podejmowano decyzji o
zastapieniu starych organo w nowymi. Budowa nowego instrumentu w ka˙dym czasie
i miejscu nale˙a„a zawsze do przedsiewziec kosztownych, tote  ̇ i w Bieruniu jedynym
wyjsciem by„o ciag„e reperowanie starych organo w. Z inicjatywa  budowy wystapi„ o wczesny
proboszcz, ks. Pawe„ Macierzynski. O projekt zwro ci„ sie do powsta„ej zaledwie rok
wczesniej ”Polskiej Fabryki Organo wĘ  z Brzezinki k. Mys„owic.
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Firma z„o˙y„a 15 lipca 1939 r. oferte na budowe organo w o trakturze pneumatycznej z 20
g„osami (za cene 20 tys. z„otych) lub 24 g„osami (za cene 24 tys. z„otych). Organy mia„y
posiadac elektryczna  dmuchawe, kosztujaca  z oprzyrzadowaniem dodatkowo 1000 z„otych.
Dyspozycja wg  projektu przedstawia„a sie nastepujaco:

Man. I (C-gĘ ) Man. II (C-gĘ �) Peda„ (C-f�)
56 klawiszy 56 klawiszy, 68 tono w 30 klawiszy

w ˙aluzji
1. Bourdon 16 9. Pryncypa„ skrz. 8� 19. Echobas 16�
2. Pryncypa„ 8� 10. Flet koncertowy 8� (trans. nr 1)
3. Hohflet 8� 11. Echo gamba 8� 20. Subbas 16�
4. Saliciona„ 8� 12. Vox coelestis 8� 21. Oktawbas 8�
5. Oktawa 4� 13. Ro g nocny 4� 22. Chora„bas 4�
6. Flet lesny 2� 14. Ro g kozi 4� 23. Pryncypa„bas 16�
7. Mixtura 2 2/3� 15. Kwinta 2 2/3� 24. [Fletbas] 8�
8. Trabka 8� 16. Pikolo 2�

17. Tercja 1 3/5�
18. Obo j 8�

*) brak fragmentu strony; byc mo˙e by„ tu  g„os Cello 8.

Instrument mia„ dysponowac klasycznymi „acznikami oraz kopulacjami oktawowymi dla
obu manua„o w, a tak˙e „acznikami zbiorowymi, jedna  wolna  kombinacje i crescendem. W
wersji 20-rejestrowej przewidziany by„ bez g„oso w nr 8, l8, 23 i prawdopodobnie 24.

Wybuch wojny uniemo l̇iwi„ realizacje projektu. Ksiadz Macierzynski jeszcze we
wrzesniu zosta„ uwieziony a nastepnie wywieziony do Buchenwaldu. Po 15 miesiacach
zwolniony, wro ci„ do Bierunia, ale nie mo g„ wykonywac swojej funkcji. W jego zastepstwie
rzady parafia  sprawowa„ ks. Jan Trocha, po z niejszy bierunski proboszcz.

W trosce o organy, ks. Trocha doprowadzi„ najpierw do uregulowania spraw finansowych
zwiazanych z pracami prowadzonymi jeszcze przez Klimosza i Dyrszlaga. Dostarczony przez
firme rachunek na sume 114 marek, zakwestionowa„ zarzucajac m.in. niewykonanie strojenia
i pobie˙ne wykonanie innych prac (m.in. klejenie miecho w). Ostatecznie jednak w sierpniu
zap„aci„ nale˙nosc.

Stosunki z firma  uk„ada„y sie w nowej, wojennej sytuacji, dobrze i parafia nadal
korzysta„a z jej us„ug. Firma, dzia„ajaca teraz pod nazwa  ”Orgelbau-Anstalt Klimosch und
DuerschlagĘ  z„o˙y„a 13 paz dziernika 1941 r. oferte na remont obu bierunskich instrumento w.
Ks. Trocha zwro ci„ sie do Zarzadu Koscielnego o zatwierdzenie obu kosztoryso w i (jak
wynika z podpiso w jego cz„onko w, figurujacych na dokumentach) zgode taka  otrzyma„. Ze
wzgledu na trudnosci finansowe koszty remonto w mia„y byc pokryte m.in. ze sk„adek paraf i
in.

Widocznie jednak nie zebrano odpowiednich kwot, bo do remontu w kosciele sw.
Bart„omieja ostatecznie nie przystapiono (koszt mia„ wynosic 1190 marek). Wysi„ki
skierowano w strone koscio „ka sw. Walentego, w kto rym prowadzono gruntowne prace
renowacyjne, obejmujace te  ̇ma„e organy. Przebieg tych prac opisany zostanie w nastepnym
rozdziale. W kosciele parafialnym starano sie jedynie o zainstalowanie elektrycznej
dmuchawy, gdy  ̇do tej pory miechy uruchamiane by„y recznie. Klimosz stara„ sie zamo wic
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taka  dmuchawe u swoich dotychczasowych dostawco w, jednak ze wzgledu na dzia„ania
wojenne realizacja zamo wienia okaza„a sie ca„kowicie niemo l̇iwa. Ks. Trocha zwro ci„ sie
te  ̇ o wentylator do firmy Rieger, ale i stamtad przysz„a odpowiedz  negatywna. Twarde
prawa wojny klasyfikowa„y silniki elektryczne w kategoriach ”obiekto w strategicznychĘ
i zabrania„y ich sprzeda˙y osobom prywatnym. Ostatecznie dmuchawe elektryczna
zabudowano dopiero w 1945 roku, a zakupiono ja  u niejakiego p. Kuderskiego w Brzezince.

Zasadniczy prze„om w historii organo w koscio„a sw. Bart„omieja przynosza  lata
powojenne. Coraz gorszy stan instrumentu sk„oni„ ks. Troche do bardziej radykalnych
posuniec. Pocza tkowo nowy Proboszcz przychyla„ sie do koncepcji przebudowy organo w na
system pneumatyczny i zabudowanie nowego sto„u gry. W tym celu we wrzesniu 1951 r.
zwro ci„ sie do znanej firmy ”BiernackiĘ  z zapytaniem o mo l̇iwosc przeprowadzenia takiej
przebudowy. Ro wnoczesnie szuka„ kontaktu z innymi organmistrzami. Prowadzi„ m.in.
korespondencje z pe„nomocnikiem dawnej firmy ”Klimosz i DyrszlagĘ  §  Jo zefem
Ludwigiem, z Zak„adem Budowy Organo w L. Kuz nika z Rybnika i organmistrzem z Zabrza
§  Ginterem Miklisem. Ten ostatni zgodzi„ sie w 1956 r. na podjecie prac, potem jednak,
prawdopodobnie ze wzgledu na brak odpowiednich materia„o w, zrezygnowa„ z nich. Jeszcze
raz wiec zwro cono sie do Biernackiego (W tym czasie firma mia„a siedziby w Warszawie
i Krakowie) piszac, w pismie z dnia 9 marca 1956 r. nastepujaco: ”(...) Z powodu innych
koniecznych (...) prac, zakup nowych organo w nie jest w najbli ṡzej przysz„osci
przewidziany. Nale˙a„oby jednak sporzadzic i zakupic nowy kontuar pneumatyczny, ju˙
przygotowany do przysz„ych nowych organo w o 25 do 30 g„osach i przerobic organy o
trakcji mechanicznej na pneumatyczna .

Uprzejmie prosze tedy Pano w z Firmy Biernackich o „askawy przyjazd na nasz koszt do
Bierunia Starego, pow. Tychy, dla udzielenia nam porady fachowej i ew. przedstawienia
kosztoryso wĘ  (...).

W miedzyczasie przysz„a od Jo zef Ludwiga oferta sprzeda˙y prawie nowych,
koncertowych organo w o 25 g„osach, znajdujacych sie w Zarach k. Zagania. Wobec szybkiej
odpowiedzi firmy Biernacki, zawierajacej konkretne i powa˙ne propozycje, wykraczajace o
wiele dalej, ni  ̇ przewidywa„ to pomys„ Ks. Trochy, oferty tej nie wzieto pod uwage. Na
marginesie warto dodac, ˙e transfery organo w z dawnych Ziem Odzyskanych by„y wo wczas
nagminne i trudni„o sie nimi wiele firm (z firma  Biernackich w„acznie). Nie zawsze by„y one
w pe„ni legalne, tote  ̇ trudno sie dziwic, ˙e ks. Trocha oferty nie przyja„. Tym bardziej, ˙e
Biernacki ju  ̇ w piec dni od wys„ania prosby o przys„anie przedstawiciela do Bierunia
nades„a„ (a mo˙e przywio z„) gotowy kosztorys na nowe organy.

Oto tresc tego dokumentu:

”14 marca 1956
Kosztorys na organy 30-to g„osowe dla Koscio„a parafialnego w Bieruniu Starym powiat
Tychy.

Dyspozycja G„oso w

Manua„ I 58 tono w

1. Bourdon 16�
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2. Pryncypa„ 8�
3. Holflet 8�
4. Kwintaton 8�
5. Salicet 8�
6. Oktawa 4�
7. Rurflet 4�
8. Kwinta szum. 2 ch.
9. Mixtura 3 ch.
10. Puzon 16� (poprawione o„o wkiem na: Trabka 8�)

Manua„ II 70 tono w
1. Pryncypa„ flet 8�
2. Flet „agodny 8� Po„aczenia
3. Gemshorn 8� 1. Manua„ II do I
4. Aeolina 8� 2. Manua„ I do peda„u
5. Vox coelestis 8� 3. Manua„ II do peda„u
6. Ro g nocny 4�
7. Trawersflet 4� 4. Superoktaw manua„u II
8. Flet min. 4� 5. Superoktaw manua„u II do I
9. Nasard 2 2/3� 6. Suboktaw manua„u II do I

10.Pikolo 2� Rejestry pomocnicze
11.Tercja 1 3/5� 1. Automat peda„u
12.Cymbel 3 ch. 2. Piano
13.Obo j 8� 3. Forte
Peda„ 30 tono w 4. Tutti

5. Wolna kombinacja I
1.  Kontrabas 16� 6. Wolna kombinacja II
2.  Subbas 16� 7. W„acznik g„oso w jezyczkowych
3.  Oktawbas 8� 8. Crescendo
4. Fletbas 8�
5. Blokflet 4� Dzwignie nosne
6. Mixtura 3 ch. 1. Crescendo
7. Puzon 16� 2. Echo manua„u II

Opis organo w

Szafa organowa wg zatwierdzonego projektu, pogruntowana. Kontur na dwa manua„y
i peda„ z po„aczeniami wg dyspozycji systemu elektrycznego. Wiatrownice na 30 g„oso w,
relais elektryczne. Miechy i wentylator odpowiedniej wielkosci z motorem elektrycznym
i zapasowe urzadzenie do kalkowania no˙nego. Piszcza„ki metalowe wieksze z blachy
cynkowej, mniejsze cynowe, piszcza„ki drewniane z drzewa swierkowego. Prostownik do
„adowania akumulatoro w niskiego napiecia. Monta  ̇ organo w, po„aczenia kana„o w,
okablowanie mechanizmu, wstawienie g„oso w.
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Warunki wykonania

Termin wykonania §  15 miesiecy od chwili zamo wienia.
Gwarancja §  na 10 lat, pro cz strojenia.
Cena §  600.000,§  (szescset tysiecy) z„otych.
Wyp„ata §  70% w czasie budowy, 30% w ciagu 6 miesiecy po ukonczeniu.
Koszty opakowania, transportu, mieszkania i utrzymania montero w przez czas montowania
organo w ponosi zleceniodawca.
Zabezpieczenie: wartosc poszczego lnych wp„at usta„a sie wg ceny organo w w chwili
dokonywania wp„aty przyjmujac, ˙e obecnie cena jednego g„osu organowego wynosi
20.000,§  z„otych.Ę

Parafia zaakceptowa„a oferte, ustali„a jednak warunki prowadzenia prac. W pierwszym
etapie zbudowana mia„a byc obudowa, 8 g„oso w II manua„u oraz sto „ gry. Prace te, za kto re
parafia zobowiaza„a sie zap„acic 220.000 z„ mia„y byc wykonane do 1 kwietnia 1957 r.

Powy ṡze warunki, a tak˙e szereg innych, kto re ks. Trocha zawar„ w swoim pismie, firma
Biernacki zaakceptowa„a i obie strony podpisa„y umowe w dniu 5 kwietnia 1956 r.

Ks. Proboszcz Trocha do ca„ego przedsiewziecia podszed„ bardzo powa˙nie. Zachowana
korespondencja swiadczy o jego trosce o to, by nowe organy uda„y sie jak najlepiej, a ca„a
budowa przebiega„a bez zak„o cen. W sprawie organo w radzi„ sie wielu oso b i sam stara„ sie
zdobyc wiedze na temat ich konstrukcji i estetyki. O powa˙nym traktowaniu sprawy
swiadczy i fakt, ˙e w umowie zastrzeg„ prawo zadecydowania o kolejnych etapach budowy
na podstawie oceny dotychczasowej pracy firmy. Ju  ̇w trakcie monta˙u zg„asza„ konkretne
uwagi i zastrze˙enia do ro ˙nych punkto w projektu oraz ich realizacji. W celu pog„ebienia
swej wiedzy zwro ci„ sie do W. Biernackiego z prosba  o dostarczenie mu ksia˙ek na temat
budowy organo w. O wiele rad zwraca„ sie do zaprzyjaz nionego proboszcza z Raptawy,
ks. Emanuela Pionki oraz do ks. dr. Romualda Raka, kto ry opiniowa„ projekt i dyspozycje.

Do Bierunia zaprosi„ ks. Leonarda Lepicha z Dobroszyc k. Olesnicy, znawce
problematyki organowej, by ten oceni„ na miejscu postepujace prace oraz jakosc brzmienia
zainstalowanych ju  ̇g„oso w.
Ksiedza Lepicha ro wnie  ̇prosi„ o wypo˙yczenie ksia˙ek o organach.
W celach poro wnawczych ks. Trocha interesowa„ sie organami wybudowanymi przez
Biernackich w innych swia tyniach. Po wizycie w Murckach, gdzie 19 maja 1957 r.
poswiecono nowe organy tej firmy,. ks. Trocha tak pisa„ do Wac„awa Biernackiego:

”By„em w towarzystwie ksie˙y w Murckach. Organy pewnie maja  swoja  wartosc. Bylismy
jednak wszyscy zdania, ˙e organy w Bieruniu powinny miec bardziej ”meskieĘ  brzmienie.
Tam to Kino Orgel a my wolelibysmy Kirchenorgel. §  Potrzeba wiec wiecej g„oso w
zasadniczych podobnych do g„oso w w Katedrze. Nie podoba„a mi sie szczego lnie trabka, nie
majaca charakteru trabki. W drugim manuale jest za du˙o g„oso w zbyt podobnych do siebie.

Wykonczenie piszcza„ek, szczego lnie munsztuko w nie najlepsze. Prosi„bym Pana o
szczego lnie staranne, nie standardowe wykonczenie organo w bierunskich. (...)Ę .

Uwagi proboszcza, kto re raz po raz nap„ywa„y do firmy, z pewnoscia  mobilizowa„y ja  do
solidnej pracy. Ks. Trocha nie waha„ sie krytykowac w swych listach zachowania niekto rych
jej pracowniko w, a w jednym z pism domaga„ sie kategorycznie, by nie przysy„ano wiecej
pracownika (wymienionego z nazwiska), kto ry w Bieruniu dorobi„ sie, delikatnie mo wiac,
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nienajlepszej opinii. S„owa prawdy, jak i fachowe uwagi dotyczace organo w, wyra˙ane by„y
zawsze z du ȧ  kultura , ale stanowczo.

Zanim rozpoczeto monta  ̇ organo w na cho rze, konieczne by„o zdecydowanie o losach
starego instrumentu. Wed„ug Biernackiego, organy w ca„osci nale˙a„o sprzedac ubo ṡzej
parafii, gdzie jeszcze mog„yby s„u˙yc chwale Bo˙ej. Zaoferowano instrument najpierw
parafii Brzezinka-Morgi. Wobec braku zainteresowania lub te  ̇ negatywnej odpowiedzi na
propozycje, dano og„oszenie o sprzeda˙y do ”S„owa PowszechnegoĘ . Odzew na og„oszenie
by„ bardzo du˙y. Zacze„y nap„ywac listy z prosbami o dok„adniejsze dane, a wiele parafii
gotowych by„o od razu zakupic instrument. Z jedenastu parafii zainteresowanych starym
bierunskim instrumentem najpowa˙niejsza oferta pochodzi„a z parafii Kido w k. Olkusza. Po
d„u ṡzej korespondencji z proboszczem, w kto rej wiele by„o tak˙e staran o uzyskanie ni ṡzej
ceny, organy zosta„y sprzedane. Parafia Kido w zap„aci„a za nie 25.000 z„otych.

W czasie budowy organo w ca„y czas gromadzono potrzebne fundusze. Skrupulatnie
prowadzone przez proboszcza protoko„y z liczenia pieniedzy z kolejnych zbio rek
i szczego „owe rachunki ukazuja  hojnosc i zaanga˙owanie bierunskich parafian. Obok datko w
pienie˙nych ofiarowano prace lub przekazywano ”na organyĘ  wynagrodzenia za wykonane
prace, towarzyszace budowie. Zebrane sumy przekazywano w„ascicielowi firmy Biernackich
lub przelewano na jej konto. Dla zachecenia do ofiarnosci na rzecz budowy organo w powsta„
w Bieruniu nawet specjalny wiersz (jego autorem jest Franciszek Kocurek):

Na organy

Na organy! na organy! z„o  ̇szybko swo j datek
A bedziesz mia„ w twym kosciele, piekna pod dostatek
Gdy przekroczysz pro g swia tyni ozwia  sie organy,
To natchnieniem w tenczas Bo˙ym stajesz sie owiany.

Bo organy to sprawuja , ˙e ju  ̇przy Chrzcie swietym
Gdy Kap„ana prze˙egnaniem stajesz sie dotkniety.
W ten czas twe dziecinne nieraz, choc s„odkie kwilenie,
G„os organo w §  on sprowadzi na cie ukojenie.

I prze˙ywasz z organami prawie wszystkie swieta
W wieku dziecka, w tym kosciele, kto  ̇to nie pamieta.
Kiedy pierwszy raz przychodzisz do Sto„u Panskiego
To organy spiewnie graja , przyjmij Panie jego.

Po z niej przyjdzie slubowania, mi„osci wyznanie,
Zno w organy zawto ruja , b„ogos„aw im Panie,
I choc nikt by nie zanuci„ w tej uroczej chwili,
Przybadz  Duchu Stworzycielu! §  organ ci zakwili.

Wiec im bedziesz mia„ organy wspanialsze w kosciele,
Tym piekniejsze nabo˙enstwa bedziesz mia„ w niedziele.
A i w swieta, jak przysta„o, zahucza  organy,
Niech brzmi chwa„a pod niebiosa, do Pana nad Pany!

Gdy zas ˙egnac bedzie trzeba kiedys ziemskie progi,
Chocia  ̇nikt by nie pamieta„ na ciebie, mo j drogi,
To organy beda  gra„y za twe datkowanie,
I Requie, i daj Panie wieczne spoczywanie.
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Intensywne prace monta˙owe trwa„y od wiosny 1957 roku a  ̇ do ostatnich dni przed
poswieceniem organo w. Z Krakowa przychodzi„y
kolejne czesci, kto re na miejscu montowa„o czasami a  ̇ 6 pracowniko w firmy. 8 kwietnia
przywieziono kontuar organowy.

Sto „ gry (kontuar organowy) organo w Biernackiego. Zdjecie z warsztatu, 1957 r.

W czerwcu prace by„y posuniete na tyle daleko, ˙e proboszcz mo g„ powiadomic Kurie
Biskupia  o terminie poswiecenia. Uroczystosc wyznaczono na niedziele 25 sierpnia.

Podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 10.30 organy zabrzmia„y pod palcami
wytrawnego organisty, profesora Wy ṡzej Szko„y Muzycznej w Krakowie §  Jo zefa
Chwedczuka. Celebransem by„ ordynariusz diecezji, ks. Biskup Herbert Bednorz, kto ry
dokona„ te  ̇ aktu poswiecenia nowego instrumentu. W ten sposo b dzie„o budowy organo w
doprowadzone zosta„o do szczesliwego fina„u.

Ocena instrumentu by„a pozytywna. O zadowoleniu z pracy firmy Biernackich swiadczy
premia, jaka  w dniu poswiecenia Ks. Trocha wyp„aci„ pieciu organmistrzom, pracujacym
przy monta˙u i intonacji instrumentu. Parafianie te  ̇ mieli powo d do zadowolenia i nadal
przekazywali pieniadze na fundusz organo w. W zwiazku z podwy˙ka  cen na materia„y
i us„ugi, firma podnios„a od 1 lipca 1957 r. koszty swoich us„ug o 20%. Podwy˙ka nie obje„a
oczywiscie sum ju  ̇ przekazanych budowniczemu, jednak pozosta„a do zap„acenia, spora
jeszcze kwota musia„a ulec zwiekszeniu. A  ̇ do konca 1958 roku prowadzona by„a
”kopertowaĘ  zbio rka pieniedzy. Na cel organo w przekazywali ro wnie  ̇ swo j docho d
koledowy bierunscy ksie˙a.
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W pierwszych latach po zbudowaniu, organy nie sprawia„y wiekszego k„opotu i nie
wymaga„y powa˙niejszych napraw. Pojawiajace sie sporadycznie usterki firma usuwa„a w
ramach gwarancji, czasami zas obywano sie bez pomocy organmistrzo w. Przedstawiciele
firmy przyje˙d˙ali te  ̇dokonywac okresowych strojen i przeglado w.

W miedzyczasie zainstalowano ro wnie  ̇ dzwony rurowe i g„os perkusyjny zwany harfa ,
kto rych to g„oso w nie by„o pierwotnie w kosztorysie. ”HarfaĘ  pochodzi„a zreszta  z jakiegos
starego, zapewne dolnoslaskiego instrumentu i w po z niejszej eksploatacji nie odgrywa„a
wiekszej roli. Szybko te  ̇popad„a w ruine.

Pierwsze gruntowne czyszczenie organo w wykonano w 1964 r. Pomimo, ˙e po z niej
organy nie sprawia„y na ogo „ k„opotu (co wynika z listo w ks. Trochy i pochlebnych ocen
wizytatoro w diecezjalnych), wraz z up„ywem czasu zacze„y sie w nich objawiac ro ˙ne
niedomagania.

W 21 lat po zbudowaniu, w 1978 r. dokonano ca„kowitego remontu i czyszczenia
organo w. Obok rutynowych prac renowacyjnych §  od demonta˙u instrumentu a  ̇ do
ostatecznego strojenia i korekt intonacyjnych §  przebudowano g„o wny miech oraz
poprawiono system powietrzny. Zlikwidowano ro wnie  ̇ k„opotliwe w utrzymaniu
akumulatory zasilajace trakture. Prace te wykona„ wielkopolski organmistrz, dzia„ajacy od lat
ro wnie  ̇na Go rnym Slasku, Bronis„aw Cepka z Popowa k. Wronek.

W tym miejscu warto pokusic sie o pobie˙na  chocby charakterystyke i ocene instrumentu,
kto ry zastapi„ wys„u˙one, mechaniczne organy Muellera. Spojrzenie na instrument
zbudowany przez jedna  z najbardziej wo wczas aktywnych firm polskich uwzgledniac musi
kryteria, jakimi kierowano sie w polskim budownictwie organowym pierwszych dwudziestu
powojennych lat.

Przed z go ra  35 laty organy Biernackiego by„y instrumentem nowoczesnym,
dysponujacym du˙ym wolumenem brzmieniowym i umo l̇iwiajacym lekka , wygodna  gre.
Kryterium nowoczesnosci podnoszono wo wczas wysoko. Na stare, mechaniczne instrumenty
patrzono z niechecia , a nie traktujac ich w kategoriach zabytko w, chetnie poddawano
przero bce lub po prostu likwidowano. Nowe instrumenty budowano §  w zakresie estetyki
brzmienia i uk„adu dyspozycji §  w oparciu o tzw. za„o˙enia neoklasyczne, „aczace cechy
brzmienia barokowego z romantycznym, zas w zakresie techniki §  w oparciu o wiatrownice
sto˙kowa  i elektropneumatyczna  trakture. Niekto re firmy budowa„y instrumenty ca„kowicie
pneumatyczne (tkwiace swymi korzeniami w XIX wieku), uwa˙ajac je tak˙e za nowoczesne.
Za„o˙enia neoklasyczne wyznawa„a tak˙e firma Biernackich. Mo˙na powiedziec, ˙e jej
poglady na organy odzwierciedla„y ogo lne tendencje panujace w polskim budownictwie
organowym po II wojnie swiatowej i by„y dla nich reprezentatywne.

Uk„ad dyspozycji organo w bierunskich jest tego przyk„adem. W I manuale zastosowana
jest pchla piramida pryncypa„o w, od Pryncypa„u 8�, poprzez Oktawe 4�, Kwinte 2 2/3�
i Oktawe 2� (po„aczonych tutaj w jeden g„os dwucho rowy) do Mikstury o trzech cho rach.
Daje to temu manua„owi brzmienie o wyrazistym kszta„cie, charakterystyczne dla organo w
klasycznych (W we ṡzym znaczeniu §  barokowych). Efekt zasadniczego, wyrazistego
brzmienia podkreslony zosta„ umieszczeniem ca„ej piramidy pryncypa„o w w porzadku
opadajacym w strone nawy koscio„a (Mikstura na samym skraju wiatrownicy), co wynika„o z
za„o˙en architektury prospektu. Drugi manua„, umieszczony wy˙ej, ale g„ebiej i zamkniety w
szafie ekspresyjnej, stworzy„ dla manua„u I przestrzen brzmieniowa  z za„o˙enia kontrastujaca
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z nim dynamika  i charakterem. Wynika„o to przede wszystkim z oparcia go na g„osach
fletowych i „agodnych g„osach solowych. Jedyny pryncypa„, do tego ro wnie  ̇ o Intonacji
fletowej, nie wp„ywa w zasadzie na oblicze brzmieniowe tego manua„u. Ma on wyraz nie
charakter drugoplanowy, pomimo umieszczenia w nim wysokostopowej mikstury i dwo ch
alikwoto w.

Dysproporcja dynamiczna i barwowa miedzy obu manua„ami jest efektem swiadomego
zapewne wyboru. W estetyce brzmienia organowego, jaka  preferowa„y firmy polskie po II
wojnie swiatowej drugi manua„ spe„nia„ role manua„u akompaniujacego o rodowodzie
romantycznym, wzbogaconego o brzmienie barokowego pozytywu lub tzw. Oberwerku
(manua„u czy raczej zespo„u ”go rnegoĘ ). Stad obecnosc w nim typowo romantycznych
g„oso w podstawowych jak i wysokich alikwoto w i ”pozytywowejĘ  mikstury (najczesciej by„
to Cymbel). W odro ˙nieniu od instrumento w budowanych w po z nych latach szescdziesia tych
i siedemdziesia tych, gdzie proporcje zmierza„y ju  ̇ bardziej w strone za„o˙en barokowych,
ca„osc koncepcji organo w bierunskich zdradza silne w tym czasie tendencje romantyzujace,
obliczone na osiagniecie (pomimo u˙ytych nazw i uk„ado w g„oso w) homofonicznego typu
brzmienia. Tendencje te sa  naturalnym odbiciem romantycznego rodowodu firmy Biernacki,
realizowanego w znakomitych instrumentach okresu miedzywojennego. Pozosta„oscia  takiej
postawy jest ro wnie  ̇ zastosowanie „aczniko w oktawowych, kto rych zadaniem by„o m.in.
rozjasnienie (ro wnoczesnie niejako ”podwy ṡzenieĘ ) brzmienia organo w, bez koniecznosci
wprowadzania g„oso w wysokostopowych i ostrych mikstur.

Odrebnym zagadnieniem jest intonacja organo w bierunskich. Lata piecdziesia te kierowa„y
sie innymi ni  ̇dzisiejsze kryteriami brzmienia jak i inna  technika  intonacji. Jednym z za„o˙en
by„o m. in. uzyskanie dzwieku pozbawionego charakterystycznego ”zadeciaĘ . jakie
spotykamy w organach barokowych. Likwidacje przydzwieko w uzyskiwano m.in. przez
wysokie podcinanie go rnej wargi piszcza„ki (co tak˙e wiaza„o sie z wysokim cisnieniem
powietrza) oraz zabkowanie serca piszcza„ki (czyli elementu zamykajacego piszcza„ke na
poziomie dolnej wargi). Czesto stosowano te  ̇ podcinanie ”na okrag„oĘ . Efektem takiej
techniki by„o niestety pozbawianie g„oso w czesci widma dzwiekowego, a wiec zubo˙anie
barwy dzwieku o szereg wysokich alikwoto w. G„osy w ten sposo b intonowane, w
powiazaniu z wadliwa  menzuracja  i z„ym materia„em traci„y naturalna  zdolnosc stapiania sie
w kompleksy barwne. W instrumencie bierunskim odczuwalne jest ”pusteĘ  brzmienie
niekto rych g„oso w oraz zbyt du˙e podobienstwo g„oso w, majacych z za„o˙enia tworzyc
zestawy o zro ˙nicowanych cechach brzmieniowych. Na marginesie warto dodac, ˙e efekt taki
zauwa˙y„ ks. Trocha w organach w Murckach i dlatego pisa„ do Biernackiego, ˙e ”w II
manuale jest za du˙o g„oso w zbyt podobnych do siebieĘ .

Na cechy brzmieniowe wp„yna„ tak˙e u˙yty materia„. Biernacki stosowa„ najczesciej
blache cynkowa  do budowy g„oso w metalowych, cyne wykorzystujac tylko do ma„ych
piszcza„ek. Jest oczywiste, ˙e zdobycie cyny by„o wo wczas pewnym problemem i firmy
skazane by„y na materia„ zastepczy. W gre wchodzi„y ro wnie  ̇sprawy finansowe. Natomiast
nienajlepsza  jakosc g„oso w jezyczkowych t„umaczyc nale˙y (obok problemu materia„u) tak˙e
brakiem odpowiednich specjalisto w, produkujacych te wyja tkowo trudne do wykonania
g„osy. Zani˙one kryteria co do jakosci ich brzmienia te  ̇chyba odegra„y pewna  role.
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Wspomniane ju  ̇ techniczne za„o˙enia bierunskiego instrumentu dotycza  dwo ch
podstawowych elemento w: wiatrownic i traktury.

Oparcie sie na wiatrownicy sto˙kowej uwa˙ano wo wczas za rozwiazanie najbardziej
idealne, tote  ̇ powszechnie je stosowano. Z kolei traktura elektryczna (scislej:
elektropneumatyczna) mia„a wiele waloro w cenionych zw„aszcza przez organisto w.

Zaliczano do nich brak jakiegokolwiek oporu klawiatur (wentyle otwierane by„y przez
elektromagnesy), mo l̇iwosc stosowania wielu urzadzen pomocniczych („aczniki oktawowe,
wolne kombinacje, kombinacje sta„e §  piano, forte, tutti itp.) oraz mo l̇iwosc dowolnego
ustawiania kontuaru, kto ry po„aczony by„ z instrumentem kablem elektrycznym.

W organach bierunskich wszystkie te udogodnienia by„y niekwestionowane, dopo ki ca„y
system dzia„a„ sprawnie. Z biegiem lat jednak zacze„y sie objawiac ro wnie  ̇wszystkie jego
niedoskona„osci. W zakresie traktury by„y to niedoskona„osci elemento w pneumatycznych
(mieszki, wykonane z materia„u o niew„asciwej trwa„osci i odpornosci na czynniki
klimatyczne) oraz elektrycznych (system przekaz niko w, styki, elektromagnesy). Przekaz niki
elektromagnetyczne by„y jedna  ze s„abych stron instrumento w Biernackiego. Wynika„o to z
wykorzystywania w konstrukcji systemu trakturowego elemento w wycofywanych przez
centrale telefoniczne i sprzedawanych jako tzw. z„om teletechniczny.

W poro wnaniu z wielu innymi budowanymi w tym czasie instrumentami, ca„a  instalacje
wykonano w Bieruniu i tak nad wyraz dobrze. Dyskretna, choc czasem stanowcza ”kontrolaĘ
ks. Trochy pewnie te  ̇ sie do tego przyczyni„a. Jednak komplikacja ca„ego systemu jak
i trudnosc jego konserwacji (wynikajaca m.in. ze stopnia zu˙ycia), by„y przyczyna  likwidacji
w czasie ostatniego remontu ca„ego stopnia przekaz niko w elektromagnetycznych, tzw. ”szaf
przekaz nikowychĘ  wewna trz instrumentu.

Chwila uwagi nale˙y sie jeszcze szacie zewnetrznej organo w. Ich kszta„t jest efektem
wspo lnych ustalen ks. Trochy (kto ry, jak wynika z jego pism, da„ pierwsze sugestie
dotyczace rozwiazania plastyczno-przestrzennego), g„o wnego projektanta §  prof. E.
Czarneckiego z Katowic i projektanto w firmy. Ca„e za„o˙enie powsta„o niejako ”na faliĘ
o wczesnej mody na instrumenty bezszafowe, o niearchitektonicznym, ”wolnymĘ  prospekcie.
W organach bierunskich, ze wzgledu na odwro cenie uk„adu g„oso w, nie posiadajacych w
zasadzie klasycznego prospektu, wyczuwalne sa  wp„ywy tendencji, panujacych w
niemieckim budownictwie lat miedzywojennych (m.in. instrumento w Klaisa). Sugestie takie-
go rozwiazania mog„y p„ynac z dostepnych ks. Trosze lektur organologicznych. Pomijajac
aspekt estetyczny takiego rozwiazania, z pewnoscia  naruszajacego ro wnowage klasycznego
wnetrza bierunskiej swia tyni, mo˙na uznac je za wyja tkowo trudne do realizacji ze wzgledo w
akustycznych. ”RozegranieĘ  ca„ego brzmienia i manua„u w wolnej przestrzeni, bez pomocy
rezonatora, jakim w organach jest zamknieta szafa, obna˙y„o wszystkie jego wady.
Podkresli„o te  ̇ dysproporcje dynamiczna  miedzy manua„em I a zamknietym w szafie
ekspresyjnej manua„em II.

Powy ṡza charakterystyka organo w Biernackiego, zawierajaca ro wnie  ̇ sporo s„o w
krytyki, traktowana musi byc w odniesieniu do wspo „czesnych poglado w na budownictwo
organowe. Z dzisiejszego punktu widzenia dokonania Biernackiego oraz innych firm
polskich w pierwszym dwudziestoleciu powojennym odbierane sa  jako nienada˙ajace za
pradami europejskimi i mocno przestarza„e. Dokonania te odzwierciedlaja  o wczesna
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kondycje ca„ego polskiego organmistrzostwa. Boryka„o sie ono z k„opotami materia„owymi
i technologicznymi, ale przede wszystkim nie mia„o kontaktu z pradami estetycznymi i mysla
techniczna  swiatowego budownictwa organowego. Dzia„a„o ro wnie  ̇ w oderwaniu od
artystycznej muzyki organowej i jej wymagan. Ile w tym by„o swiadomego wyboru (a mo˙e
i wygodnictwa zawodowego) a ile przyczyn obiektywnych, osadzi kiedys historia.

Koscio „ sw. Bart„omieja. Organy firmy ”BiernackiĘ . Zdjecie z 1991 r.

Organy Biernackiego s„u ȧ  parafii do dnia dzisiejszego. S„u ȧ  z pewnoscia  z du˙ym
po˙ytkiem i towarzysza  obrzedom liturgicznym, podtrzymujac spiew wiernych. Utrzymanie
ich we w„asciwym stanie jest troska  kolejnych bierunskich proboszczo w i organisto w.

Po objeciu parafii przez ks. Proboszcza Waleriana Ogiermana w 1989 r. organy znalaz„y
sie na liscie pierwszoplanowych inwestycji remontowych. Trzydziestopiecioletnia
eksploatacja instrumentu odbi„a sie ju  ̇ wyraz nie na jego stanie, tote  ̇ remont by„
przedsiewzieciem nieodzownym. Dla poprawy bie ȧcego stanu organo w dokonywano
jedynie drobnych poprawek stroju, a pojawiajace sie usterki traktury usuwano zazwyczaj we
w„asnym zakresie. Tego typu ”kosmetykeĘ , po„aczona  ze strojeniem wykona„ w 1988 r.
organmistrz Jan Wyle˙o„ z Zabrza, przygotowujac organy na doroczny odpust.

Potwierdzi„ on koniecznosc generalnego remontu instrumentu i jego konserwacji.
Szczego lnie niebezpieczna okaza„a sie obecnosc w wielu drewnianych elementach organo w
aktywnego robaka drzewnego (ko„atka).

O wykonanie remontu zwro cono sie do organmistrza „o dzkiego §  Jacka Szczerbaniaka.
W minionych kilku latach organmistrz ten wykona„ wiele podobnych remonto w na Go rnym
Slasku, m.in. konserwowa„ dwukrotnie du˙e organy w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Remontowa„ i rekonstruowa„ te  ̇organy Sauera w katowickim kosciele ewangelickim.
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Po wstepnych ustaleniach i konsultacjach podpisano z Jackiem Szczerbaniakiem umowe
w dniu 26 stycznia 1990 roku. Remont trwa„ z przerwami a  ̇ do 23 grudnia tego roku.
Przeprowadzone prace, obejmujace remont traktury (m.in. przero bka systemu
przekaz nikowego), generalne czyszczenie, konserwacje kontuaru, zespo„u brzmieniowego
i systemu powietrznego, doprowadzi„y instrument ponownie do sprawnosci technicznej.

Jacek Szczerbaniak przeprowadzi„ te  ̇gruntowna  konserwacje przeciw ko„atkowi a tak˙e
dokona„ korekt intonacji instrumentu. Polepszy„o to w sposo b s„yszalny jego walory
brzmieniowe.

Opinia o instrumencie, wyg„oszona przez organmistrza podczas uroczystego oddania go
do ponownej eksploatacji w niedziele 23 grudnia 1990 r. potwierdzi„a, niestety, znane ju˙
opinie o jego jakosci i stanie technicznym. Du˙e zu˙ycie wszystkich elemento w, kiepska
jakosc wielu materia„o w u˙ytych przy budowie a tak˙e nieracjonalne rozwiazania,
utrudniajace bie ȧca  eksploatacje, wyznaczy„y niejako przysz„a  linie postepowania wobec
bierunskich organo w. Ich ˙ywot obliczony zosta„ na kolejne 20 lat, po czym organy, w mysl
sugestii organmistrza, nale˙y zastapic instrumentem o parametrach korespondujacych z
najlepszymi normami swiatowymi. Po tym okresie dalsza konserwacja organo w stanie sie
nieop„acalna. O tym, jaki bedzie przysz„y instrument w kosciele sw. Bart„omieja, zadecyduja
byc mo˙e najbli ṡze lata. Z pewnoscia  jego w„asciwosci powinny uwzgledniac role, jaka
organy odgrywac winny w kosciele i w ˙yciu lokalnej spo„ecznosci: s„u˙yc Chwale Bo˙ej, ale
s„u˙yc tak˙e budowaniu ludzkiego ducha; „aczyc funkcje u˙ytkowe z funkcjami
artystycznymi, tworzyc oprawe obrzedo w liturgicznych, ale tak˙e budowac i rozwijac kulture
muzyczna  wiernych.

ORGANY W KOSCIELE SW. WALENTEGO

Historia organo w w kosciele cmentarnym sw. Walentego, choc ro wnie d„uga jak historia
organo w koscio„a parafialnego, pozostawi„a o wiele mniej slado w w dokumentach. Koscio „ek
pe„ni„ funkcje pomocnicze w stosunku do koscio„a sw. Bart„omieja, wiec te  ̇ mniej
poswiecano mu uwagi. W aktach wizytacyjnych i inwentarzach do konca XVIII w. o jego
wyposa˙eniu wspominano nader rzadko. Organy po raz pierwszy wymieniono w Inwentarzu
w 1786 r., obok nowych, wybudowanych w 1777 r. pietnastog„osowych organo w koscio„a
parafialnego. Ten pierwszy przekaz o istnieniu organo w w kosciele cmentarnym pozwa„a
przyjac teze, ˙e instrument ten zosta„ w nim zainstalowany w zwiazku z budowa  nowych
organo w w kosciele sw. Bart„omieja. Budowniczy Horziczka przenio s„ prawdopodobnie 8-
g„osowy pozytyw z koscio„a parafialnego do koscio„a sw. Walentego. Potwierdzaja  to
zaro wno wczesniejsze zapisy dotyczace koscio„a parafialnego (m.in. inwentarze z 1689 r.
i 1720 r., kto re wymieniaja  8-g„osowy pozytyw w kosciele sw. Bart„omieja), jak i cechy
stylistyczne pozytywu, pozwalajace na okreslenie czasu jego powstania.

W swietle fakto w i z ro de„ archiwalnych mo˙na wiec przyjac, ˙e organy koscio„a
cmentarnego, pochodzace z konca XVII w. sa  dawnym instrumentem koscio„a parafialnego,
przeniesionym tam przed 1786 rokiem.

Ustalenie proweniencji instrumentu jest efektem zaro wno badan prowadzonych nad jego
historia  w 1979 r. (A. Sudacka) jak i najnowszych badan archiwalnych. Pocza tkowo bowiem
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sadzono, ˙e organy z koscio„a sw. Walentego pochodza  z Orzesza, skad wypo˙yczono je w
1845 r. i nigdy nie zwro cono w„ascicielowi. Wersje taka  poda„ ks. Jan Kudera w swej
monografii Bierunia, napisanej ok. 1942 roku. Autor opar„ sie na zapisie archiwalnym, kto ry
rzeczywiscie dotyczy„ takiego faktu, nie mia„ on jednak nic wspo lnego z omawianym tutaj
instrumentem. W 1845 roku wypo˙yczono z Orzesza ma„e, przenosne organy, potrzebne do
sprawowanej w tym czasie liturgii, przeniesionej z koscio„a parafialnego. Osmiog„osowy
pozytyw koscio„a cmentarnego by„ wo wczas uszkodzony w czasie po˙aru i nie nadawa„ sie
do u˙ytku. Pro ba jego naprawienia przez stolarza Perkacza z Bierunia widocznie nie da„
rezultatu i dlatego musiano sie zwro cic o pomoc do parafii posiadajacej zbedny instrument.
Organy z Orzesza zwro cono jednak po trzech latach u˙ytkowania. W miedzyczasie uleg„y
one uszkodzeniu i zosta„y przez w„ascicieli (czyli parafie w Orzeszu) oddane do naprawy.
Potwierdza to rachunek z 11 czerwca 1856 r., znajdujacy sie w Archiwum Ksia ȧ t
Pszczynskich. Mowa w nim o remoncie pozytywu odes„anego jako bezu˙yteczny z Bierunia.

O tym, ˙e przed wypo˙yczeniem przenosnych organo w z Orzesza (a wiec przed 1845 r.)
sta„ w kosciele sw. Walentego 8-g„osowy pozytyw, swiadczy kilka innych, nieznanych ks.
Kuderze, zapiso w archiwalnych. Z Archiwum Ksia ȧ t Pszczynskich pochodzi notatka o
remoncie wykonanym w 1821 r. przez znanego nam ju  ̇ Tomasza Bliz niakiewicza. ”Od
reperacyj Organek przy koscio „ku swietego WalentegoĘ  Bliz niakiewicz otrzyma„ 50 talaro w,
a dalszych 6 talaro w ”od reperacyj Miecho w przy organkach, kto re przez wilgoc zimowa
zrujnowane zosta„yĘ .

Organy wymienione te  ̇sa  w inwentarzu parafii, sporzadzonym w 1643 roku, a wiec tak˙e
przed po˙arem miasta. Teraz wyraz nie mo wi sie o 8-g„osowych organach.

Kiedy w 1950 r. sporzadzano kolejny inwentarz koscio„o w bierunskich, oparto sie na
informacji z monografii ks. Kudery. Stamtad informacja o rzekomym pochodzeniu organo w
z Orzesza przedosta„a sie do Katalogu Zabytko w Sztuki, opracowanego pod koniec lat
piecdziesia tych w ramach prac inwentaryzacyjnych Instytutu Sztuki PAN. Dane z tego z ro d„a
powto rzone zosta„y nastepnie przez innych badaczy (Go„os, Burgemeister).

W momencie, kiedy w Bieruniu wybuch„ tragiczny po˙ar (1845 r.), organy ”koscio„a sw.
Walentego liczy„y ju  ̇ponad 150 lat. Obok uszkodzen spowodowanych po˙arem, musia„y ju˙
na sobie nosic pietno up„ywajacego czasu. Mo˙e dlatego, po odbudowaniu koscio„a
parafialnego i wybudowaniu w nim nowych organo w przez R. M. Muellera zaproponowano,
by stare, 15-g„osowe organy parafialne, cudem ocala„e z po˙ogi (choc uszkodzone), przeniesc
do koscio„a cmentarnego. Wiekowy, uszkodzony pozytyw mia„ zas stanac, po naprawieniu,
na bocznym cho rze w kosciele parafialnym. Historia potoczy„a sie jednak inaczej.

Organy od sw. Walentego postanowiono gruntownie wyremontowac i pozostawic na
swoim miejscu. Krok taki wydaje sie logiczny: prawie dwukrotnie wieksze organy z koscio„a
parafialnego nie zmiesci„yby sie na niewielkim cho rze ma„ego koscio „ka cmentarnego.
Dlatego od projektu odstapiono.

W 1856 r. remont pozytywu zlecono organmistrzowi Janowi Wochnikowi, pochodzacemu
prawdopodobnie z okolic Nysy. Zakres dokonanych przez niego prac nie jest ca„kowicie
znany. Wed„ug przypuszczen A. Sudackiej efektem wykonanego przez niego remontu by„o
zmniejszenie ilosci g„oso w z osmiu do szesciu. a co za tym idzie, czesciowa zmiana
dyspozycji i przebudowa kloco w  piszcza„kowych. Istotnie, organy a  ̇do momentu przejecia
do konserwacji w 1913 r. mia„y tylko 6 g„oso w, ale nadal 8 wyciago w rejestrowych. Dla
dwo ch g„oso w zastosowano po dwa wyciagi. Ta rozbie˙nosc spowodowa„a, ˙e w
Inwentarzach z 1866 r. i z 1898 r. organy wymieniane sa  nadal jako osmiog„osowe (.”Eine
Orgel mit 8 Mutationen in der St. Valentin-KircheĘ ), a wiec identycznie, jak w Inwentarzu z
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1833 roku. Wizytatorzy sporzadzajacy inwentarze ustalali wiec ilosc g„oso w wed„ug ilosci
wyciago w. Przekazy te moga  te  ̇sugerowac, ˙e redukcja g„oso w dokonana zosta„a znacznie
po z niej. Nie ma jednak na to ˙adnych dowodo w, tote  ̇mo˙na przyjac, ˙e zmiany tej dokona„
Wochnik. Wybudowa„ on tak˙e nowy miech i przeprowadzi„ remont pozosta„ych czesci
instrumentu. Za swoja  prace otrzyma„ 9 Talaro w i 20 srebrnych groszy.

Po remoncie Wochnika pozytyw mia„ nastepujaca  dyspozycje:
Pryncypa„ 8� (od c0)
Portunal 8� (od c0)
Flet kryty 8�

Oktawa 4� (w prospekcie)
Flet kryty 4�
Superoktawa 2�

W instrumencie czynny by„ pewnie tak˙e XVII-wieczny ”tympanĘ , czyli zespo „ dwo ch
piszcza„ek ro ˙niacych sie nieznacznie wysokoscia  brzmienia, dajacych po uruchomieniu
efekt grania na bebnie.

Dwa pierwsze g„osy zosta„y ustawione na miejscu czterech innych g„oso w. Ma„e otwory w
go rnej p„ycie wiatrownicy, przeznaczone pierwotnie dla znacznie mniejszych piszcza„ek, nie
by„y w stanie dostarczyc im odpowiedniej ilosci powietrza. Organmistrz poradzi„ sobie „aczac
kanaliki w klocach piszcza„kowych. Dla uruchomienia ka˙dego nowego g„osu konieczne
jednak by„o wyciagniecie ro wnoczesnie dwo ch zasuw.

Dodane g„osy by„y elementem obcym, zaro wno z punktu widzenia estetyki brzmienia
(tym samym logiki ca„ej dyspozycji), jak i z punktu widzenia konstrukcji pozytywu. W tak
ma„ych instrumentach, jak pozytyw bierunski, najwiekszym g„osem pryncypa„owym by„
zazwyczaj Pryncypa„ 4� (czterostopowy).

Zdarza„o sie, ˙e pierwszym pryncypa„em (w organach jeszcze mniejszych) by„ g„os
dwustopowy. Dyspozycja oparta by„a wo wczas na g„osach krytych i konczy„a sie z regu„y
wysokostopowa  mikstura . Wbudowanie dwo ch g„oso w otwartych osmiostopowych do
pozytywu koscio„a sw. Walentego by„o przejawem zmian, jakie dokonywa„y sie w estetyce
brzmienia organowego wczesnego romantyzmu. Dodawa„o organom masy brzmieniowej
i powodowa„o subiektywne obni˙enie brzmienia przy grze na wszystkich g„osach.

Powodowa„o jednak utrudnienia natury technicznej. G„osy te, jako nietransponujace i do
tego otwarte, mia„y o wiele wieksze gabaryty, zawiera„y te  ̇o wiele wiecej powietrza. Dla
unikniecia nieprzewidzianych k„opoto w z powietrzem i zmieszczenia wszystkich piszcza„ek
wewna trz ma„ej szafy, organmistrz oba g„osy rozpocza„ dopiero od drugiej oktawy.

W kolejnych latach organy wymieniane sa  w Inwentarzach jako ”ma„y instrumentĘ , bez
podawania bli ṡzych szczego „o w.

Znaczniejszym faktem z ich nowszej historii by„a wspomniana ju  ̇konfiskata cynowych
piszcza„ek prospektowych w 1917 roku, z przeznaczeniem ich na cele wojenne.
Zdekompletowane organki, byc mo˙e nieu˙ywane, zacze„y odtad popadac w ruine. O ich
stanie mo wi stara fotografia z l929 r., ukazujaca pozytyw bez prospektu, ze zrujnowanym
wnetrzem i zszarza„a , odrapana  dekoracja  snycerska . Rok po z niej, o organach koscio „ka
cmentarnego tak pisa„ ”Gosc NiedzielnyĘ :

.”(...) Opro cz tego mamy na ma„ym cho rze piekne organy, miniaturowe wprawdzie, ale
stylowe. Lecz i one wo„aja  gwa„townie o pomoc, bo niejedna piszcza„ka ju  ̇ wypad„a, a
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mechanizm wiekowy kurzem zapro szony, tak, ˙e organy prezentuja  sie na razie jak
szczerbaty, dychawiczny starzecĘ .

Lepsze czasy dla wiekowego instrumentu nasta„y, o dziwo, dopiero w czasie II wojny
swiatowej. Choc czas okupacji nie sprzyja„ inwestycjom, parafia zdecydowa„a sie na
podjecie, gruntownych prac remontowych przy kosciele sw. Walentego. W latach 1942§ 44
wymieniono m.in. strop, pokryto dach nowymi gontami, sprawiono nowa  polichromie,
autorstwa prof. Schneidera z Wroc„awia, a tak˙e wybudowano nowy cho r.

O przeprowadzenie remontu organo w zwro cono sie do firmy Klimosz i Dyrszlag z
Rybnika. Pocza tkowo planowano remont obu bierunskich instrumento w, dlatego firma
z„o˙y„a dwa kosztorysy, oba datowane 13 paz dziernika 1941 r. Kosztorys dotyczacy
pozytywu u sw. Walentego brzmi nastepujaco (t„umaczenie z jez. niemieckiego):
”Rybnik, dnia 13. paz dziernika 1941.

Kosztorys na renowacje organo w w koscio „ku sw. Walentego w Starym Bieruniu.
Osmiog„osowy pozytyw nale˙y do najstarszych organo w go rnoslaskich. Organy sa

stosunkowo dobrze utrzymane, materia„ drewniany prawie bez robako w. Piszcza„ki metalowe
sa  pogiete, a wieksza czesc piszcza„ek prospektowych zosta„a zarekwirowana w 1917 roku na
cele wojenne. Niekto re z pozosta„ych ma„ych ”piszcza„ek prospektowych beda  u˙yte w
miejsce brakujacych piszcza„ek wewnetrznych; wobec czego piszcza„ki prospektowe zostana
wykonane zupe„nie na nowo.

Koszty reperacji beda  wynosic:
1. Wyjecie wszystkich piszcza„ek, ich czyszczenie i reperacja . 170 Rmk
2. Reperacja wiatrownicy, popychaczy, klawiatury i mechanizmo w

70 Rmk

3. Reperacja miecho w i kana„o w, umocowanie brakujacych drewnianych spre˙yn
regulacyjnych w miechach 65 Rmk

4. Gruntowna intonacja i strojenie ca„ego instrumentu . . . 90 Rmk
5. Nowe piszcza„ki prospektowe, w tym ich zabudowanie, intonacja

i strojenie 380 Rmk

Suma 775 Rmk

P.S. Organy beda  dobrze i kompletnie wykonane, z pietyzmem odpowiadajacym ich
wiekowi. Piszcza„ki prospektowe musza  byc jednak najpierw przygotowane i dlatego zostana
zabudowane po z niej.

Walentin Klimosch
Organmistrz.Ę

W imieniu parafii kosztorys przyja„ August Bijok. Prace remontowe przebiega„y chyba z
pewnymi trudnosciami. Wynika„y one z koniecznosci skoordynowania prac przy organach z
robotami budowlanymi i stolarskimi wewna trz koscio„a. W zwiazku z koniecznoscia  budowy
nowego cho ru trzeba by„o rozebrac ca„y instrument i przewidziane kosztorysem prace
przesunac na po z niejszy termin. Pomimo, ˙e ju  ̇ 25 sierpnia 1942 r. nadesz„a z Rybnika
skrzynia z nowymi piszcza„kami prospektowymi, ich zabudowanie by„o niemo l̇iwe.
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W„asciwy remont rozpoczac mo˙na by„o dopiero po zbudowaniu nowego cho ru. Z pism,
jakie do Klimosza pisa„ ks. Trocha, o wczesny administrator parafii, wynika, ˙e demonta˙
starych organo w przeprowadzono w trybie pilnym, bez anga˙owania pracowniko w firmy.

W liscie z 2 wrzesnia 1942 r. czytamy m.in.:
”(...) Postawilismy w kosciele sw. Walentego nowy cho r organowy. W przysz„ym

tygodniu bedzie jeszcze odnawiany sufit, a potem koscio „ bedzie odmalowany.
Musielismy dlatego organy rozebrac, wobec czego piszcza„ki prospektowe nie beda  mog„y

byc zabudowane. Nie mielismy jednak ˙adnej innej mo l̇iwosci. Piszcza„ki
ponumerowalismy (chodzi zapewne o piszcza„ki znajdujace sie wewna trz instrumentu §
przyp. J.G.) i ostro˙nie w„o˙yli do skrzyn, kto re zosta„y z„o˙one na probostwie. W
rzeczywistosci okazuje sie, ˙e szafa organo w czesciowo zjedzona jest przez robaki i s„aba,
wiec bedzie tu konieczna praca stolarza. (...)”.

W dalszej czesci listu ks. Trocha prosi o mo l̇iwosc pozostawienia piszcza„ek
prospektowych a  ̇ do zamontowania, w oryginalnej skrzyni, by nie narazic ich na
uszkodzenie w czasie przepakowywania. Wyra˙a te  ̇ wa tpliwosc co do wielkosci starego
miecha i pyta o mo l̇iwosc jego zmiany.

Firma mia„a w tym czasie k„opoty kadrowe (  ”wir sehr wenig Arbeitskraefte haben..Ę ),
dlatego w swej odpowiedzi Klimosz wyrazi„ sugestie, ˙eby wszystkie prace stolarskie przy
szafie organowej wykona„ stolarz z Bierunia. Tak zapewne zrobiono, po czym pomalowano
szafe i przygotowano w ten sposo b  instrument do zabudowania w nim mechanizmu
i piszcza„ek.

Organy po ”wojennymĘ  remoncie mog„y byc zno w u˙ywane i s„u˙yc na dalsze lata. Przez
u˙ytkowniko w i gospodarzy parafii traktowane by„y z pietyzmem. W protokole wizytacji z
13 marca 1967 roku o wczesny wizytator, ks. Piotr Sopora napisa„ nastepujaco: ”W kosciele
sw. Walentego znajduja  sie stare organy zabytkowe, majace 6 g„oso w. Organ ma brzmienie
bardzo „adne, stro j dobry. Ciekawostka  jest jego oryginalny werbel z dwu piszcza„ek. Widac,
˙e gospodarz nie tylko stara sie o koscio „ ale i o instrument, bedacy tak˙e zabytkiemĘ .

Tragiczne dla instrumentu jak i ca„ego koscio„a mog„y byc skutki po˙aro w, kto re
wybuch„y w 1971 i 1972 roku. Pomimo ogromnych zniszczen w substancji zabytkowej
drewnianego koscio„a, zw„aszcza podczas po˙aru w 1972 r., organy cudem ocala„y. Zosta„y
jednak powa˙nie uszkodzone. Szafa instrumentu, klawiatura i dekoracja snycerska zosta„y
znacznie nadpalone, zas przy gaszeniu do wnetrz dosta„o sie du˙o wody, powodujac
rozklejenie i zniekszta„cenie wielu czesci wewnetrznych.

Kiedy przystapiono do renowacji koscio„a, o wczesne w„adze konserwatorskie zwro ci„y
uwage na wyja tkowe walory historyczne organo w i zdecydowa„y o przekazaniu instrumentu
do konserwacji. Wydarzenie, kto re mog„o zakonczyc trzystuletni ˙ywot bierunskiego
pozytywu, sta„o sie wymuszonym przez los impulsem do powa˙nego zajecia sie nim przez
specjalisto w. Organy, zaliczone do unikalnych slaskich instrumento w z czaso w baroku,
przewiezione zosta„y w 1978 roku do Pracowni Konserwacji Organo w Zabytkowych,
istniejacej przy PKZ w Krakowie. Tam wykonano kompleksowa  dokumentacje instrumentu,
obejmujaca  badania instrumentoznawcze, badania inwentaryzacyjne wszystkich czesci
sk„adowych, w tym zachowanych piszcza„ek, nastepnie dokumentacje konserwatorska
i fotograficzna . Mgr Aldona Sudacka sporzadzi„a dokumentacje historyczna , wydobywajac
wiele nieznanych fakto w z dziejo w pozytywu. Osobno opracowano problematyke
konserwatorska  polichromii prospektu. W sk„ad ka˙dej dokumentacji wesz„a bogata czesc
ilustracyjna (zdjecia, rysunki techniczne). Autorami dokumentacji byli pracownicy
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i wspo „pracownicy krakowskiego Oddzia„u Dokumentacji Zabytko w i PKZ-tu: K. Slawski,
J. Jamro g, M. Janowiec, A. G„owacki, J. Ga„aszek, i inni.

Zakres prac konserwatorskich by„ ogromny. Zrekonstruowano szafe organowa  i znaczne
fragmenty prospektu. Z elemento w dekoracyjnych odtworzno boczne uszy, kotare srodkowa
i fragmenty kotar bocznych, ma„e przez rocza bocznych scian oraz zwienczenie prospektu.
Wykonano te  ̇nowa  klawiature.

Dla zabytkowego instrumentu najbardziej jednak istotny by„ problem jego przysz„ej
struktury brzmieniowej. W wyniku ustalen konserwatorskich przywro cono instrumentowi
jego pierwotna  dyspozycje, zachowujac oryginalne g„osy sprzed XIX§ to wiecznej
przebudowy. Dyspozycja ta, odtworzona w oparciu o zachowane zabytkowe g„osy i ich
fragmenty (50% piszcza„ek z XVII wieku) oraz badania poro wnawcze, przedstawia sie dzis
nastepujaco:
Flet 8� (oryginalny) §  drewno
Pryncypa„ 4� (czesciowo oryginalny, w prospekcie nowy) §  cyna
Flet kryty 4� (oryginalny) §  drewno
Kwinta 2 2/3� (brak §  g„osu ostatecznie nie zrekonstruowano)
Oktawa 2� (oryginalny czesciowo) §  cyna
Flet 2�(rekonstrukcja) §  cyna
Kwinta 1 1/3� (oryginalny czesciowo) §  cyna
Mikstura 2 ch. 1/2� +   1/3� (rekonstrukcja, czesc piszcza„ek oryginalna) -§ cyna

Pozostawiono ro wnie  ̇dwupiszcza„kowy tympan, uruchamiany osobnym wyciagiem oraz
oryginalna , pierwsza  oktawe tzw. kro tka . W wiekszosci oryginalnych g„oso w uzupe„niono
ubytki, stosujac te same materia„y i technike wykonania jak w ich pierwowzorach.

Organy koscio„a sw. Walentego po rekonstrukcji objawi„y ca„e swoje bogactwo
brzmieniowe. Pomimo niewielkiej liczby g„oso w (aktualnie czynnych jest 7 g„oso w, o smy
g„os §  Kwinta 2 2/3� nie zosta„ wbudowany prawdopodobnie ze wzgledu na ryzyko
niestabilnego obiegu powietrza w wiatrownicy), pozytyw stwarza du˙e mo l̇iwosci
kolorystyczne i wyrazowe, przydatne zw„aszcza przy interpretacji muzyki dawnej.

Spe„nia ro wnie  ̇dobrze swoje funkcje instrumentu liturgicznego, choc jego polifoniczny
charakter uniemo l̇iwia uzyskanie du˙ej, nasyconej masy brzmieniowej, przydatnej
zw„aszcza przy akompaniamencie do piesni. Specyfika jego brzmienia i charakter
poszczego lnych g„oso w koresponduja  jednak z wnetrzem ca„ego koscio„a i umo l̇iwiaja
tworzenie niepowtarzalnego klimatu dzwiekowego. Wszystkie te walory, w po„aczeniu z
autentyczna  mechanika , stawiaja  instrument w rzedzie najcenniejszych zabytko w slaskiego
budownictwa organowego.

Swiadomi jego wartosci u˙ytkownicy, zaro wno kolejni proboszczowie jak i organisci,
wykazuja  du ȧ  troske o to, by instrument by„ nale˙ycie utrzymywany i u˙ytkowany. Zabiegi
korektorskie powierzane sa  tylko specjalistom o wysokich kwalifikacjach. W ostatnich latach
korekty instrumentu przeprowadza konserwator organo w Akademii Muzycznej w
Katowicach, organmistrz Jan Wyle˙o„. W czerwcu 1988 roku wymieni„on m.in. zu˙yte
ok„adziny klawiszowe, wykonujac nowe ze szlachetnego, twardego drewna.

Z inicjatywy jednego z bierunskich organisto w, zarazem miejskiego radnego, mgr in .̇
Piotra Czarnynogi, w kosciele sw. Walentego zorganizowano kilka koncerto w muzyki
dawnej, kto re ukaza„y parafianom niepowtarzalne piekno instrumentu.

W grudniu 1989 r. autor niniejszego opracowania zarejestrowa„ organy dla Polskiego
Radia. Emisja tego nagrania, w dniu 7 wrzesnia 1990 r., po„aczonego z omo wieniem ich
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historii i konstrukcji, zainaugurowa„a comiesieczny cykl radiowy, zatytu„owany ”Antologia
organo w na Go rnym SlaskuĘ . S„uchacze us„yszec mogli utwory z polskich tabulatur
organowych XVI i XVII wieku oraz dzie„a J. J. Frobergera i J. P. Sweelincka. Trzystuletnie
organy z koscio „ka sw. Walentego przypomnia„y o wielowiekowej tradycji budowy organo w
w tym rejonie Slaska.
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Koscio „ Sw. Walentego. Pozytyw. Zdjecie z 1991r.

Historia organo w bierunskich jest czastka  historii samej miejscowosci i jej zabytkowych
koscio„o w. Jest te  ̇ czastka  jej w„asnej kultury materialnej. Jest wreszcie czastka  historii
ludzi, kto rzy w ciagu wieko w tworzyli lokalna  spo„ecznosc. W historie ka˙dego instrumentu
wpisali sie zaro wno budowniczowie §  ci o wielkich nazwiskach i ci bezimienni §  jak
i fundatorzy, dzieki kto rym koscio„y mog„y sie szczycic posiadaniem ”kro la instrumento wĘ .

Wpisali sie proboszczowie i organisci, kto rzy, spe„niajac pocza tkowe funkcje nauczycieli,
ro wnoczesnie swoimi umiejetnosciami muzycznymi przybli˙ali wiernym swiat dzwieko w.
I choc trudno mo wic o lokalnej tradycji muzycznej (kto ra w bardziej uchwytny sposo b daje
sie zauwa˙yc dopiero w XX wieku, chocby poprzez dzia„alnosc cho ru ”PoloniaĘ ), to jednak
wszystkie dokonania zwiazane z dzia„alnoscia  bierunskiej parafii, dotyczace organo w
i muzyki koscielnej, stanowia  czastke ogo lnej kultury muzycznej regionu. Organy, kto re
rozbrzmiewa„y w czasie nabo˙enstw, uwra l̇iwia„y wiernych na piekno i swym dzwiekiem
ubogaca„y ich dusze.

Dla wiekszosci ludzi, zamieszkujacych parafie w dawnych wiekach, muzyka wykonywana
w kosciele by„a najczesciej jedyna  ˙ywa  profesjonalna  muzyka , z jaka  sie stykali (nie liczac
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muzykowania domowego i ludowego). Obok towarzyszenia organowego i spiewu
gregorianskiego, wykonywanego przez ksiedza lub kantora, mogli oni us„yszec i inne
instrumenty.

Wiemy ju  ̇o wystepujacych w inwentarzach trabach, kot„ach i rogach, wymienianych ju˙
w XVIII wieku. Pod koniec XIX wieku znajdujemy rachunki za zakupione muzykalia (np. w
1897 r.: ”fuer Musicalien §  12 MarkĘ ) i nowe instrumenty, w tym 2 klarnety. Wiemy te  ̇z
inwentarzy, ˙e parafia posiada„a du˙o ksiag muzycznych u˙ywanych w liturgii, o bardzo
starym rodowodzie. Znajdowa„y sie tu m.in.: Psa„terz z 1620 r., Antyfonarz z 1645 r. a tak˙e
XVII-to i XVIII-wieczne rytua„y i msza„y.

Historia lokalnej kultury muzycznej tworzy sie jednak nadal. Jej dalsze dzieje dopisuja
fakty tworzone przez dzisiejszych mieszkanco w Bierunia, a jej nieznane ogniwa oczekuja  na
swych odkrywco w i badaczy. Obszarem, kto ry z pewnoscia  w przysz„osci dostarczy
materia„u badawczego, jest piesn koscielna zwiazana z kultem sw. Walentego. Ju  ̇ dzis
wydaje sie ona zjawiskiem na tyle bogatym, ˙e warto ja  wydobyc z tradycji ustnej
i uwiecznic w postaci zapisu nutowego. Przebadanie problematyki zwiazanej z tradycja
spiewu religijnego mo˙e byc kolejnym przyczynkiem do bogatej historii Bierunia.
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S„owniczek termino w organologicznych.

Abstrakt - drewniana listewka, „aczaca klawisz z wentylem wiatrownicy.

Dyspozycja - uk„ad g„oso w organo w, u„o˙onych wed„ug za„o˙en   uwzgledniajacych ich
ilosc, rodzaj i wysokosc, mierzona  w stopach. Dyspozycja odzwierciedla konkretna  estetyke
brzmienia, zale˙na  od epoki historycznej i indywidualnosci budowniczego.

Intonacja - charakter brzmienia g„osu organowego. Termin ten  oznacza ro wnie˙
czynnosc intonowania, czyli nadawania piszcza„ce lub ca„emu g„osowi organowemu
odpowiedniego charakteru.

Kalikant - osoba poruszajaca miechy w organach. Czynnosc ta  nazywana jest
kalikowaniem lub (w dawnych dokumentach) §  kalkowaniem.

Kloc - deska, sklejona czesto z kilku warstw, na kto rej stoja  bezposrednio piszcza„ki
g„osu organowego. W klocu, przymocowanym do go rnej p„yty wiatrownicy, wydra˙one sa
kanaliki, „aczace otwory wiatrownicy z otworami wlotowymi  piszcza„ek.

Kontuar - nazwa sto„u gry, mieszczacego klawiatury, wyciagi rejestrowe i inne  urzadzenia
”sterujaceĘ  organami. W dawnych organach kontuar by„ wbudowany bezposrednio w szafe
(obudowe) instrumentu. Od XVIII wieku stosowano wolnostojace (nieruchome) kontuary, a
po wynalezieniu traktury elektrycznej §  kontuary ruchome, przesuwane na ko„ach.

Kopulacja - urzadzenia, zwane te  ̇ „acznikiem, umo l̇iwiajace po„aczenie klawiatur
recznych (manua„o w) lub „aczenie ich z klawiatura  no˙na  (peda„em).

Manua䞮 - klawiatura reczna.

Menzura - stosunek srednicy piszcza„ki do jej d„ugosci. Relacja obu parametro w wp„ywa
m.in. na barwe i si„e g„osu organowego. Umownie g„osy dzieli sie na waskosrednio-
i szerokomenzurowane.

Prospekt - czo„owa sciana szafy organowej, mieszczaca widoczne na zewna trz piszcza„ki,
u„o˙one w okreslona  kompozycje architektoniczno-plastyczna . Prospekty barokowe
posiada„y z regu„y bogata  dekoracje rzez biarska  i stanowi„y oryginalne ”theatrumĘ
muzyczne, w postaci przedstawien figuralnych (anio„ki, putta, swieci, ”niebianska orkiestraĘ
itp.) i dynamicznych uk„ado w architektonicznych.

Rejestr- potoczna nazwa g„osu organowego. Zamiennie u˙ywa sie okreslenia ”registerĘ
lub po prostu ”g„osĘ . Nazwy   ”rejestrĘ  u˙ywa sie te  ̇na okreslenie w„acznika  g„osu (tzw.

wyciagu rejestrowego). Samo okreslenie   ”g„osĘ  organowy oznacza szereg piszcza„ek o tej
samej konstrukcji i barwie dzwieku.

Traktura - system po„aczen miedzy klawiszami a odpowiednimi g„osami i piszcza„kami.
Po„aczenie za pomoca  drewnianych listew, ka towniko w i wa„ko w nazywa sie traktura
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mechaniczna . Przeniesienie ruchu klawisza  na wentyl, otwierajacy dostep powietrza do
piszcza„ki odbywa sie w niej w sposo b najbardziej bezposredni i niezawodny.
Inny u˙ywany system przenoszenia ruchu, zwany traktura  pneumatyczna , polega na
wykorzystaniu powietrza o zwiekszonym cisnieniu, p„ynacego od wentyla pod klawiszem do
mieszka pod piszcza„ka , kto ry otwiera wentyl i wpuszcza  powietrze znajdujace sie w
wiatrownicy. Naturalna  scisliwosc powietrza powoduje, ˙e jego ruch w cieniutkich
o„owianych przewodach odbywa sie z pewnym opo z nieniem. Ulepszeniem traktury
pneumatycznej jest traktura elektryczna (lub elektropneumatyczna), w kto rej wentyle
uruchamiane sa  elektromagnesem.

Wiatrownica -urzadzenie, kto rego celem jest rozprowadzenie powietrza p„ynacego z
miecho w do poszczego lnych g„oso w. W wiatrownicy klapowo-zasuwowej ka˙dy rzad
dzwieko w o tej samej nazwie posiada osobna  przegrode, zwana  kancela , zas sam g„os
w„aczany jest d„uga  listwa  (zasuwa ) poruszajaca  sie wzd„u  ̇ wiatrownicy. przez kto ry
powietrze dostaje sie (po uruchomieniu, Nacisniecie klawisza uruchamia wentyl (klape), po-
zasuwy) do piszcza„ki. W wiatrownicy sto˙kowej ka˙da piszcza„ka posiada w„asny wentyl w
postaci drewnianego sto˙ka.
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JULIAN GEMBALSKI §  ur. w 1950 r. w Siemianowicach Sl. Studia ukonczy„ w
Panstwowej Wy ṡzej Szkole Muzycznej w Katowicach w dwo ch specjalnosciach: teorii
muzyki i gry organowej. Nastepnie studiowa„ w Belgii i Francji. Prof. nadzw. Akademii
Muzycznej w Katowicach, gdzie ro wnie  ̇ pe„ni funkcje Prorektora. Jego dzia„alnosc
artystyczna obejmuje koncerty organowe w 13 krajach Europy, liczne nagrania radiowe
i telewizyjne w kraju i za granica , w tym nagrania na zabytkowych organach Go rnego
i Dolnego Slaska. W dzia„alnosci naukowej skupia sie na problematyce slaskich organo w
i muzyki organowej oraz problematyce francuskiej muzyki organowej okresu baroku.


