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Leszek Surmacz 

POP W LITURGII 

 

 „To od was właśnie zależy właściwy dobór pieśni oraz utworów 

chóralnych, czy instrumentalnych na liturgii, to od was zależy nie dopuszczanie do 

liturgii tego, co jest profanum. Nie wolno więc godzić się wam na to, by z 

liturgicznych czynności uczynić „jarmark”.” - apelował do odpowiedzialnych za 

muzykę kościelną ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, w liście wydanym w listopadzie 

ubiegłego roku. „Spore zamieszanie panuje w dziedzinie muzyki kościelnej i 

śpiewów religijnych. Do liturgii wprowadza się często piosenki, których treść i 

forma nie odpowiadają świętym czynnościom.” - taką diagnozę stawiają 

Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, zatwierdzone dekretem z 2001 roku. 

 Czym jest owo „profanum” i co może wprowadzać w liturgię ducha 

„jarmarku”? Dlaczego istnieje  zamieszanie w obszarze muzyki kościelnej? 

Odpowiedzi na te pytania warto poszukać w publikacjach Ojca św.,  Benedykta 

XVI. Kardynał Joseph Ratzinger, wyrażający niezwykłą troskę o właściwy 

przebieg liturgii mszy św., wielokrotnie odnosił się do kwestii dotyczących muzyki 

w liturgii. Szczególnie dużo miejsca poświęca jej w wydanej w 1995 roku książce 

Nowa pieśń dla Pana, którą to pozycję warto włączyć do kanonu lektur 

obowiązkowych każdego organisty i osób animujących  śpiew w parafiach. 

Dni Organowe 

W tym roku koncerty, w ramach tego cyklu, odbywać się będą przez trzy kolejne 

dni października. W czwartek 26 o godz. 19.30 w Bazylice Mariackiej recital 

Slava Chevliakov (Paryż). W Piątek 27 o godz. 19.00 w Filharmonii wystąpią 

Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej, Paweł Przytocki– dyrygent, Andrzej 

Białko – organy i w sobotę o godz. 18.00 w sali filharmonii, Requiem W. A. 

Mozarta w wykonaniu Orkiestry i chóru Filharmonii Krakowskiej Jerzy 

Maksymiuk – dyrygent. Szczegóły na stronie internetowej filharmonii.  



Krzysztof Pawlisz 

O TEMPIE 

    Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule, jednym z elementów, o 

którym decyduje organista podczas liturgii jest tempo. Wybór tempa jest jednym z 

najtrudniejszych wyborów muzyka. Od dawna próbowano ująć je w jakąś 

obiektywną miarę np. puls ludzkiego serca czy jednostkę minuty (metronom). 

Wiemy jednak, że w praktyce potrzeba innego sposobu na „uchwycenie” 

właściwego dla danego utworu czy pieśni tempa. Nie dość, że tempo zbyt wolne 

lub zbyt szybkie może różnić się od tempa „właściwego” („najlepszego” ) niewiele, 

to ponadto musimy zadecydować o nim w krótkim czasie. Potrzeba nam zatem 

wyrobić sobie swoisty „zmysł tempa” czy innymi słowy „wyobraźnię tempa”.                                                    

Do tego mogą służyć konkretne ćwiczenia, które wykonywane codziennie 

przyniosą pożądane efekty. Jednym z nich, które chciałbym zaproponować jest 

„ćwiczenie skrajnych temp”. Daną pieśń śpiewamy w wyobraźni na trzy sposoby: 

w tempie zbyt szybkim, w tempie zbyt wolnym i na koniec w tempie „właściwym” 

(które wydaje nam się idealne). Z biegiem czasu coraz wyraźniej będziemy 

dostrzegać różnice między tempami (nawet gdyby miały być one bardzo subtelne) 

oraz przychodzić nam będzie łatwiej szybkie decydowanie o tempie.                                  

Należałoby jeszcze podkreślić, iż tempo danej pieśni dotyczy również przygrywki. 

Przygrywka grana za szybko lub za wolno, choć podaje melodię i tonację, spełnia 

jednak tylko połowę swojego zadania. Ważne jest, aby zapowiadała również tempo. 

                                                                                                      

 

Ks. Tadeusz Przybylski SDB – Kraków 

Z dziejów krakowskiej organistyki w XVIII, XIX i latach 

międzywojennych XX wieku 

WIEK XVIII: W połowie XVII i z początku XVIII wieku, dwukrotna okupacja 

szwedzka, kilkakrotne grabieżcze przemarsze różnych wojsk (saskich, rosyjskich, 

austriackich i pruskich), trzykrotnie działania  wojenne (1794, 1809, 1813), kolejne 

przechodzenia pod okupację pruską, austriacką, rosyjską i ponownie austriacką, 

która trwała z górą 70 lat  sprawiły, że miasto to ogromnie straciło na dawnej 

koniunkturze gospodarczej coraz bardziej ubożejąc. Miary zaś upadku dopełnił 

pierwszy rozbiór Polski (1792). W wyniku zaistniałej sytuacji Kraków stał się 

miastem granicznym, odciętym od dużej połaci kraju, tracąc ponadto pokaźne 

dochody z żup solnych (Wieliczka, Bochnia). Z upadkiem gospodarczym i 

społecznym szło także obniżenie kultury. Nastąpił jednak ciekawy fakt, iż mimo 

zaistniałej sytuacji gospodarczej poczęło się rozwijać budownictwo sakralne. 



Pojawiły się dość liczne barokowe kościoły i nowe zakony powodując, że Kraków 

przy końcu XVII wieku stał się swoistym centrum religijnym – Polskim Rzymem. 

1 – Organy. Mimo przedstawionej wyżej wielce niekorzystnej sytuacji 

polityczno-gospodarczej miasta, to jednak w XVIII wieku nie pojawiły się w 

budownictwie organowym jakieś istotne przeszkody. Nadal zwłaszcza w drugiej 

połowie wieku kontynuowano dawne wartościowe tradycje tworząc zarówno nowe 

instrumenty jak i przeprowadzając remonty dawniejszych. Jak wynika z 

dokumentów w kościele pw. Św. Anny zbudowano nowe organy w 1724 roku. W 

kościele pw. Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu wybudowane w latach 1742-45 

organy były remontowane w latach 1755, 1759 i 1764. W kościele OO. 

Dominikanów pw. Św. Trójcy na miejsce organów pochodzących z ok. poł. XVI 

wieku zbudowano w roku 1768 nowe organy mające 27 głosów oraz dwa manuały 

z klawiaturą nożną. W kościele katedralnym na Wawelu zbudowano nowe organy 

w roku 1785. Trzeba tu zaznaczyć ogólnie, że w sprawowanej liturgii śpiewanej w 

okresie baroku, ważny udział mieli w niej organiści i organy. Za czasów 

Jagiellonów i królów elekcyjnych (1386-1795) w katedrze były trzy chóry 

muzyczne, dwa małe nad stallami (jeden z organami, drugi bez) i trzeci duży chór z 

organami, między pierwszym i drugim filarem po lewej stronie
1
. Projekt 

zbudowania istniejącego do dziś chóru i organów nad głównym wejściem do 

katedry powstał jak wynika z akt Kapituły katedralnej na Wawelu w roku 1756 zaś 

realizację tego przedsięwzięcia ukończono w roku 1786. Instrument ten powstał z 

fundacji biskupa Kajetana Sołtyka (†1786). W swej zasadniczej postaci 

posiadającej prospekt organowy barokowo-klasycystyczny instrument ten zachował 

się do dziś. W roku 1777 Kapituła katedralna poleciła zbudować nowe małe organy 

– dziś nie istniejące – i umieścić je nad stallami. W kościele Mariackim nowe 

organy powstały pod koniec XVIII wieku, ukończone w roku 18000. Był to 

instrument 20 głosowy mający dwa manuały i klawiaturę nożną. Zbudowany został 

przy wykorzystaniu dobrze zachowanych niektórych elementów z poprzednich 

organów zbudowanych po 1650 roku przez organmistrza Tomasza Raybera. Nowy 

instrument był ustawiony na chórze nad pierwszą „kazalnicą” od drzwi 

wejściowych. Według informacji J. Jargonia
2
, instrument ten posiadał 29 głosów. 

W kościele OO. Franciszkanów istniały renesansowe organy, które się spaliły w 

1621 roku. Następne zostały zbudowane w roku 1665, remontowane następnie pod 

koniec XVIII wieku. W kościele OO. Bernardynów powstały nowe organy w roku 

1657. Organy w kościele św. Floriana były wzmiankowane w dokumentach już 

1454 roku. Kolejny instrument zbudowano przy końcu XVIII wieku mające 

początkowo 16 głosów, a następnie 19 głosów. W kościele św. Mikołaja, organy 

zostały odnotowane w dokumentach już w roku 1538. Z okresu obecnie 

omawianym brak informacji na ich temat. 

 

                                                 
1
 J. Prus, Muzyka na Wawelu.,Kraków 1975, s. 40 

2
 500-lecie ołtarza Wita Stwosza. Biuletyn okolicznosciowy, Kraków 1989, s. 5. 



 
Propozycje pieśni 

1.10 – 26 niedziela zwykła 
Zazdrość - zgorszenie 

w: - Za rękę weź mnie, Panie, S 538. 

p: - Ty Boże wszystko wiesz, S 535. 

k: - Przyjdźcie do mnie wszyscy, S 248. 

d: - Niechaj z nami będzie Pan, S 514. 

z: - Chwalcie Pana wszyscy, S 497 lub 

Zawitaj, Królowo Różańca, S 386. 

 

8.10 – 27 niedziela zwykła 
świętość małżeństwa 

w: - Gdzie miłość wzajemna, S 567. 

p: - Panie w ofierze, S 359. 

k: - Zbliżam się w pokorze, S 260 (zwr. 1,2,5 

– por ant.) 

d: - Dziękczynne pieśni śpiewajmy, S 575. 

z: - Cały świat niech śpiewa, S 493 lub Być 

bliżej Ciebie chcę, S 493. 

 

15.10 – 28 niedziela zwykła 
Mądrość w wybieraniu 

w: - Boże mocny, Boże cudów, S 489. 

p: - Czego chcesz od nas, Panie, S 499. 

k: - O, Panie, Ty nam dajesz, S 236. 

d: - Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, S 502. 

z: - Za rękę weź mnie Panie, Ww t.III,2: 172. 

 

18.10 – św. Łukasza  
w: - Panie, umocnij wiarę, S 520 lub 

Chwalcie Pana wszyscy, S 497. 

p: - Jeden chleb, S 221 lub Matko 

niebieskiego Pana, S 341 

k: - O Panie Tyś moim Pasterzem, S 517 

d: - Panie mój, cóż Ci oddać mogę, S 518 

z: - Idźcie na cały świat, S 505. 

 

 

20.10 – św. Jana Kantego 
w: - Przezacna perło, S 432 

p: - Chcę być dobrym lub Ja wiem w kogo ja 

wierzę, S 220. 

k: - Rodziną Bożą jesteśmy (por. Ew.) 

d: - Dziękczynne pieśni śpiewajmy 

z: - Idźcie na cały świat lub Niechaj z nami 

będzie Pan. 

 

22.10 - 29 niedziela zwykła 
Uniżenie, służba - zbawienie 

w: - Kto się w opiekę, S 508. 

p: - Boże jesteś moim Bogiem, S 487. 

k: - Zbliżam się w pokorze, S 260. 

d: - Cały świat niech śpiewa, S 494. 

z: - Weź w swą opiekę, S 376. 

 

28.10 – św. Apostołów Szymona i Judy 
w: - Chwalcie Pana wszyscy, S 497. 

p: - Kto się w opiekę, S 508. 

k: - Boże jesteś moim Bogiem, S 487  

(por. ant.). 

d: - Dzięki, o Panie, S 501. 

z: - Twemu sercu, S 281. 

 

29.10 – rocznica poświęcenia kościoła 
w: - Złącz, Panie, miłujących Cię lub O jak 

są miłe, Ww t.II,1: 62 

p: - Com przyrzekł Bogu, S 651 

k: - Boże obdarz Kościół Twój, Ww t.II,1: 59 

(por. Ew. i ant.). 

d: - Panie, dobry jak chleb, S 239. 

z: - Chrystus wodzem lub Po morzach świata 

płynie, Ww t.II,1: 63 
 

Opracowali uczniowie ASO 

 

Bardzo prosimy o przesyłanie na poniższy adres wszelkich sugestii, uwag i informacji 
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organistów. Redakcja dodatku do Biuletynu duszpasterskiego Organista: 31-004 

Kraków, ul. Franciszkańska 3. Skład redakcji: s. S. Ferfoglia, Ł. Kmiecik, T. Kuc, ks. S. 

Mieszczak, K. Pawlisz, ks. R. Tyrała, L. Surmacz, M. Walczak - redaktor naczelny. 
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