
Organy 
gdańskich kościołów

Organy to największy instrument muzyczny. Dostojny, poważnie brzmiący, znany człowiekowi od stu-
leci, do dziś ma wielu sympatyków. Trudno wyobrazić sobie przestrzeń sakralną bez tego instrumentu. 
W zabytkowym centrum Gdańska znajduje się wiele kościołów i niemal w każdym z nich były organy. 
Oczywiście reprezentowały one różne epoki, style i okresy historyczne, różniły się także wielkością, ale 
tym, co je łączyło, był niezwykły kunszt wykonania oraz wspaniała historia, jaką ze sobą niosły. Niestety 
nie wszystkie instrumenty zachowały się w swoich pierwotnych lokalizacjach i nie wszystkie przetrwały 
do dziś, tym cenniejsze wydają się te, które wciąż służą, nadając uroczystościom niezwykłą oprawę.
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Pośród wielu głosów, jakimi mogą grać organy, jest rów-

nież „Vox humana”. Naśladuje on:

a) śpiew ptaków

b) głos ludzki

c) dźwięk harfy

2    Rudolf Dalitz, wybitny dawny organmistrz, pracował nad 

organami:

a) w archikatedrze oliwskiej oraz kościele św. Jana

b) w bazylice Mariackiej i archikatedrze oliwskiej

c) w kościele św. Jana i kościele św. Trójcy

3  W XVI wieku w kościele Mariackim organy znajdowały 

się także w kaplicach. Ile było tych kaplic?

a) pięć

b) dwie

c) trzy

4  Drugie co do wielkości organy działające w Gdańsku mają 

91 głosów i znajdują się w instytucji kultury. W której?

a) Operze Bałtyckiej

b) Muzeum Gdańska

c) Filharmonii Bałtyckiej

5  Wielkie organy w archikatedrze oliwskiej posiadają re-

jestr o nazwie „angelica”, który wprawia w ruch:

a) anioły wyrzeźbione w prospekcie organów

b) piszczałki organów

c) ornamenty roślinne

Najstarszy na świecie zachowany element organów to pro-

spekt (czyli przednia, dekorowana część instrumentu) 

w Starej Katedrze w Salamance w Hiszpanii, pochodzący 

z około 1370 roku! Choć nie ma w nim piszczałek i nie dzia-

ła, jest bogato zdobiony i stanowi piękny element wypo-

sażenia świątyni. Natomiast najstarsze działające organy 

znajdują się w bazylice Valère w Sion w Szwajcarii. Pocho-

dzą z 1435 roku.

Organy w Kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 

znajdowały się tam prawdopodobnie już w 1385 roku, po-

nieważ z tego czasu pochodzą zapiski o mieszkającym 

przy ulicy Św. Ducha organiście.

Organy to instrument najczęściej umieszczany w kościo-

łach. W siedemnastu gdańskich świątyniach zlokalizowa-

nych w Śródmieściu znajdowało się aż dwadzieścia pięć 

organów najwyższej światowej rangi.



Chociaż trudno to sobie wyobrazić, prototyp organów powstał 

przed blisko pięcioma tysiącami lat! Wtedy w Chinach używa-

no instrumentu składającego się z bambusowych piszczałek, 

z których dźwięk wydobywał się dzięki sile wiatru. Jednak za 

wynalazcę tego instrumentu uważa się greckiego matematyka 

Ktesibiosa, który żył w Aleksandrii w III wieku p.n.e. To on stwo-

rzył konstrukcję organów wodnych, w których ciśnienie powietrza 

było regulowane za pomocą zbiornika z wodą. Choć w kościołach 

organy zaczęły się pojawiać już w VII wieku, największy rozwój 

tego niezwykłego instrumentu rozpoczął się w baroku i trwał 

przez kolejne epoki, aż po współczesność. Do dziś organy są 

cenione i podziwiane, budzą zachwyt nie tylko koneserów muzyki, 

ale także miłośników pięknych form rzeźbiarskich. 

Ten zjawiskowy i często ogromny instrument składa się z pięciu 

elementów: ozdobnej obudowy, czyli szafy organowej (prospek-

tu), piszczałek, które mogą być wykonane z drewna lub metalu, 

traktury będącej układem łączącym klawiaturę i wentyle do-

prowadzające powietrze do piszczałek, stołu gry, czyli miejsca 

sterowania pracą organów, oraz systemu doprowadzającego 

powietrze przez wiatrownice. Organy mogą być wyposażone 

w wiele piszczałek, pogrupowanych w tak zwane głosy, mające 

określone brzmienie, np. trąbki, puzonu, fletu. Stół gry nato-

miast ma klawiatury, często więcej niż jedną, klawiaturę nożną 

oraz przełączniki rejestrowe, które uruchamiają konkretne głosy. 

Samo stanowisko do gry pokazuje, jak skomplikowany jest to 
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instrument i jak duże umiejętności musi posiadać grający na nim 

muzyk. Należy jednak pamiętać, że taki stopień zaawansowania 

konstrukcji instrumentu umożliwia wykonanie na nim trudnych 

kompozycji złożonych z bardzo różnorodnych, niezwykłych 

i potężnych dźwięków. Rangę organów często podkreśla ich 

monumentalna forma, nierzadko wypełniająca znaczną część 

przestrzeni, w której znajduje się instrument, oraz liczne oka-

lające je rzeźbiarskie zdobienia. Szczyt popularności organów 

przypadł na okres baroku, czyli wiek XVII, ale również w kolej-

nych epokach instrument wciąż był rozwijany, a współcześnie 

jest wzbogacany o elementy elektroniczne.

Gdy myślimy o organach w Gdańsku, przychodzą nam do głowy 

przede wszystkim wielkie organy w archikatedrze oliwskiej, 

trzecie pod względem wielkości w kraju i słynne w całej Europie. 

Podziw budzi nie tylko ich wielkość i potężne dźwięki, które 

wydają, ale także ich niezwykła oprawa rzeźbiarska. Wykonane 

z ciemnego drewna, pięknie kontrastują z bielą ścian świątyni 

i podkreślają urodę dekoracyjnych złoceń. Głównymi postaciami 

znajdującymi się na prospekcie są anioły, które w dłoniach mają 

pozłacane instrumenty: trąbki, puzony i dzwonki. Największe 

wrażenie robią wówczas, gdy są wprawiane w ruch przez to samo 

powietrze, które, tłoczone, umożliwia wydobywanie dźwięku 

z organów. Zatem anioły grają na trąbach i innych instrumentach, 

a gwiazdy wirują. Nad wszystkimi rokokowymi – a więc roślin-

nymi i bardzo ozdobnymi – dekoracjami, w centralnym punkcie 

Małe organy w archikatedrze w Oliwie, fotografia, 1959,
źródło: Muzeum Gdańska, Licencja Creative Commons 4.0
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widać także złotą gołębicę, która jest symbolem Ducha Świętego.

Instrument powstał z inicjatywy opata Jacka Rybińskiego. Usługę 

zlecono Janowi Wilhelmowi Wulffowi z Ornety, który był wnukiem 

organmistrza Johanna Georga. Jan najpierw wykonał organy 

małe, które ukończył w 1689 roku. Rezultat jego pracy był bardzo 

udany, co skłoniło opata Rybińskiego do wysłania Jana Wulffa 

na dalszą naukę do Niemiec i Holandii. Tam pod okiem wybit-

nych organmistrzów europejskich Wulff przez trzy lata zgłębiał 

tajniki tworzenia tych niezwykłych instrumentów. Po powrocie 

wstąpił do zakonu cysterskiego i w 1763 roku rozpoczął pracę 

nad znanymi nam obecnie, wielkimi organami. W realizacji brali 

udział również wybitni snycerze, czyli rzeźbiarze wykonujący 

dzieła w drewnie: Józef Gross i Martin Trost z Dobrego Miasta. 

Ich praca trwała 25 lat, do 1788 roku. 

Nawa główna, w której znajdują się organy, jest dość wąska, 

instrument zaś miał być jak najokazalszy. By sprostać oczeki-

waniom zleceniodawcy, Wulff umieścił największe piszczałki 

basowe przed balustradą, a pozostałe ulokował w głębi nawy 

w układzie wielokondygnacyjnym, czyli ustawione w wielu 

rzędach, tworząc z instrumentu niemal dodatkową przestrzeń. 

Piszczałki otaczają witraż z wizerunkiem Maryi, który znajduje 

się na tej samej ścianie. Instrument wykonany przez Wulffa miał 

łącznie 83 rejestry i składał się z aż 5100 piszczałek, wykonanych 

z drewna lipowego, dębowego i jodłowego oraz z cyny. Piszczałki 

różniły się także wielkością, największe miały dziesięć metrów 

wysokości, najmniejsze – ledwo kilkanaście centymetrów. Stół gry 

wyposażony był w trzy klawiatury ręczne i jedną nożną. W 1788 

roku polecono Wulffowi kontynuację prac, ale ponieważ wiązało 

się to z koniecznością zrobienia nowej konstrukcji i traktury, 

Wulff nie podjął się tego zadania. W latach 1790–1793 dalszymi 

pracami zajmował się inny znakomity organmistrz – Fryderyk 

Rudolf Dalitz z Gdańska. Głównym wykonanym przez niego za-

daniem było przeniesienie kontuaru na północne skrzydło chóru. 

W dniu ukończenia oliwski instrument był największy w Europie. 

W kolejnych latach organy wymagały prac konserwacyjnych 

i dużych funduszy, były naprawiane, a niekiedy wręcz ratowane 

przed takimi zagrożeniami jak korniki. Jednak najtrudniejsze 

chwile przyniosła pierwsza wojna światowa, gdy rząd pruski 

nakazał przetopić cynowe piszczałki, a uzyskany surowiec 

przekazać wojsku. Po tym wydarzeniu prace naprawcze ruszyły 

dopiero w 1934 roku. Za renowację odpowiedzialny był Józef 

Goebel, który nie tylko zajął się konserwacją instrumentu, ale 

także połączył elektrycznym kablem małe organy z wielkimi, 

dzięki czemu muzyk mógł grać jednocześnie na nich obu. Po 

tych pracach organy posiadały 101 rejestrów i 6800 piszczałek. 

Niestety w kolejnej zawierusze wojennej instrument znów zo-

stał poważnie uszkodzony, m.in. rozkradziono część piszczałek. 

Kompletny remont wykonała w 1955 roku krakowska firma 

Wacława Biernackiego. Trzy lata później zdecydowano się na or-

ganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który 

odbywa się rokrocznie. Kolejne duże prace renowacyjne przepro-

wadziła firma Zygmunta Kamińskiego w latach 60. Dobudowano 

małe organy, czyli tak zwany pozytyw. Dziewięciogłosowy in-

strument został umieszczony w lewym łuku nawy głównej. Co 

ciekawe, piszczałki te są sztafirowane, co oznacza, że znajdują się 
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na nich malunki (dziś zwrotu „sztafiruje się” używa się niekiedy 

potocznie w stosunku do osoby, która przesadnie się stroi). To te 

malunki, przedstawiające twarze, wskazują na odległe pochodzenie 

piszczałek – z dawnego instrumentu z kościoła św. Katarzyny. 

Także współcześnie oliwskie organy były restaurowane i prze-

budowywane. Obecnie liczą aż 7876 piszczałek w 110 rejestrach 

i są jednymi z największych w Polsce. Jako że instrument jest 

często używany, konserwacje są wpisane w jego funkcjonowanie. 

Oprócz akompaniamentu podczas mszy świętej odbywają się 

także minikoncerty organowe dla turystów (latem codziennie co 

godzinę!). W sezonie letnim co tydzień odbywają się dwa koncer-

ty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 

organizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką. Jest więc 

wiele okazji, by usłyszeć ten wyjątkowy instrument i zobaczyć 

na własne oczy piękne detale jego zdobień.

Drugie najważniejsze organy w Gdańsku znajdują się w naszej 

największej świątyni, czyli w bazylice Mariackiej. To właśnie 

z tą świątynią związany był organista wspomniany w dawnych 

dokumentach, który pełnił swoją funkcję już w 1385 roku. W tam-

tych czasach kościół wyglądał zupełnie inaczej, miał mniejszą 

bryłę, ale wiemy, że posiadał organy. Z późniejszego okresu 

pochodzą zapiski dowodzące, że dziewięćdziesiąt lat później 

w kościele Mariackim znajdowały się trzy takie instrumenty: 

duże organy i dwa mniejsze. W 1510 roku Błażej Lehmann 

wybudował nowe, większe organy, na których grano podczas 

ważnych uroczystości. Z mniejszych organów, ulokowanych 

w kaplicach, korzystano podczas odprawianych w tych kaplicach 

nabożeństw, jednak po roku 1570 instrumenty te przestały 

być używane. Przeprowadzano kolejne remonty i przebudowy 

organów znajdujących się w kościele Mariackim. W 1583 roku 

pochodzący z Lubeki organmistrz Julius Antoni Friese został 

zaangażowany do remontu małych organów. Ponadto Rada 

Miejska Gdańska zleciła mu wybudowanie nowych wielkich 

organów. Swoje prace Friese ukończył w 1585 roku. Kościół 

zyskał jedne z największych organów w ówczesnej Europie, 

o dwudziestometrowym prospekcie, posiadające 60 rejestrów.

Instrument ten używany był przez ponad 170 lat! Kolejnej dużej

przebudowy dokonał w latach 1758–1769 Rudolf Dalitz, który

w późniejszym czasie podjął prace nad organami oliwskimi.

Artystą odpowiedzialnym za wzbogacenie organów dekoracją

rzeźbiarską w stylu rokoko był Johann Heinrich Meissner.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak pneumatyczna traktura,

zostały dodane wraz z kolejną przebudową, wykonaną w 1891

roku przez Augusta Terletzkiego z Elbląga. Ostatnia znacząca

przebudowa przypadła na lata 1935–1938, a przeprowadziła

ją firma Emanuel Kemper & Sohn z Lubeki. Po zakończeniu

prac organy posiadały 88 głosów, w tym 32 chórowe, a dzięki

nowoczesnemu systemowi elektrycznemu można było grać na

obu instrumentach jednocześnie, co dawało łącznie 120 głosów

i efekt echa. Niestety w 1945 roku w wyniku działań wojennych

w kościele wybuchł pożar i majestatyczne organy spłonęły wraz

z częścią wyposażenia.

Dopiero w latach 80. XX wieku zapadła decyzja o przywróceniu

organów do bazyliki Mariackiej. Ponieważ częściowo zachowały

się organy z 1627 roku z kościoła św. Jana (wykonane przez
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Mertena Friesego), sam kościół zaś uległ znacznym zniszcze-

niom i był w złym stanie, postanowiono przenieść ocalały in-

strument właśnie do bazyliki i przebudować go tak, by mógł 

zastąpić działające tu wcześniej organy. Głównymi inicjatorami 

i fundatorami prac byli doktor Otto Kulke oraz Stowarzyszenie 

Budowy Organów w Kościele NMP. Instrument wykonała firma 

braci Harry’ego i Guntrama Hillebrandów z Iserhagen. Prospekt 

został zrekonstruowany przez toruński oddział Polskich Pracowni 

Konserwacji Zabytków, choć rekonstrukcja ta nie była wiernym 

odwzorowaniem instrumentu z 1625 roku ze względu na koniecz-

ność dopasowania organów do przestrzeni kościoła Mariackiego. 

Organy znajdujące się obecnie w kościele NMP mają 46 głosów. 

Prospekt barokowy jest bogato zdobiony, widoczne są sceny 

z życia św. Tobiasza, a także alegorie, m.in. cnót, rzek, pór roku. 

Złocenia pięknie komponują się z barwnymi polichromiami. 

Całość wygląda dostojnie i okazale i stanowi wybitne dzieło 

dawnej sztuki rzeźbiarskiej.

Warto przyjrzeć się również historii organów z kościoła św. Jana, 

z którego pochodzą organy znajdujące się obecnie w bazylice 

Mariackiej. Kościół ten pod koniec XV wieku posiadał dwa in-

strumenty: organy duże i małe. Pierwszej znaczącej przebudo-

wy większego instrumentu dokonał w 1511 roku mistrz Hans 

Hauck. Niemal pięćdziesiąt lat później zbudowano także nowe 

małe organy. Do kolejnej przebudowy wielkich organów został 

zaangażowany w latach 1625–1629 wybitny organmistrz Merten 

Friese. W tamtym czasie był to drugi pod względem wielkości 

(po organach w bazylice Mariackiej) instrument w Gdańsku, 

miał 42 rejestry. Organy te były poddawane kolejnym zmianom 

i konserwacjom, prowadzonym przez Andreasa Hildebrandta. 

W latach 1760–1761 Johann Friedrich Rhode pracował nad 

nowymi małymi organami, a towarzyszył mu Johann Heinrich 

Meissner, który wykonał ozdobny prospekt. 

Pod koniec drugiej wojny światowej, w latach 1943–1944, wy-

posażenie kościoła św. Jana zostało starannie udokumento-

wane, rozebrane i spakowane w skrzynie przez niemieckich 

konserwatorów. Celem było wywiezienie cennych przedmiotów 

i ukrycie ich w zborach protestanckich na Żuławach. Działania 

te pozwoliły ocalić zabytki przed ogromnymi zniszczeniami, 

do jakich doszło podczas walk w marcu 1945 roku. Co ciekawe, 

instytucja sprawująca nadzór nad kościołem – Nadbałtyckie 

Centrum Kultury, w 2008 roku odkryła, że zabytkowy rokokowy 

prospekt organów ocalał niemal w całości, bo w aż 95 procentach. 

Ponieważ zachowała się również szczegółowa dokumentacja, 

podjęto decyzję o odbudowie instrumentu. W latach 2017–2019 

NCK zrealizowało prace konserwatorskie i odtworzyło instru-

ment organowy. Za koncepcję rekonstrukcji odpowiadał Andrzej 

Szadejko, który podkreślał, że głównym celem prac było możliwie 

najwierniejsze odtworzenie oryginalnego instrumentu z XVIII 

wieku. Koszt rekonstrukcji wyniósł ponad 4 miliony złotych! 

Bezcenna jest jednak możliwość przywrócenia do życia tak 

wyjątkowego zabytku o skomplikowanej i bogatej historii.

Dobrym przykładem przywracania zabytkowym instrumentom 

świetności i odzyskiwania dawnych walorów przestrzeni sa-

6 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #4 – ORGANY GDAŃSKICH KOŚCIOŁÓW

Wnętrze kościoła Mariackiego, w tle prospekt organowy oraz chrzcielnica, fotografia, 
autor: Stengel & Co., pocz. XX w., źródło: Muzeum Gdańska

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202101/11-sw-jan.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202101/12-sw-jan-odnowione-organy-i-zakonczenie.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/07-bazylika-mariacka-1.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/08-bach-chcial-do-gdanska.docx


kralnych jest także zakończona sukcesem odbudowa organów 

z kościoła św. Trójcy. Pierwsze wzmianki o organach w tym 

kościele pochodzą z 1568 roku. W 1618 roku instrument został 

zastąpiony nowym, wykonanym prawdopodobnie przez Mertena 

Friesego. Wyjątkowe jest umiejscowienie tych organów w ko-

ściele. Zazwyczaj instrument znajduje się naprzeciwko ołtarza, 

a w tym wypadku został ulokowany z przodu po prawej stronie 

nawy, gdzie wisi na ścianie w tak zwanym jaskółczym gnieździe. 

W pobliżu organów znajduje się lektorium, czyli przegroda po-

między przestrzenią dla księży a przestrzenią dla wiernych. Jest 

to jedyne zachowane oryginalne lektorium w Polsce. Organy były 

kilkakrotnie przebudowywane, m.in. przez Tobiasa Lehmanna 

w 1704 roku, Rudolfa Dalitza w 1757 roku, Carla Gotthilfa Juliusa 

Schurichta w roku 1872. Najpóźniejsza duża przebudowa przy-

padła na rok 1914, kiedy to Otto Franz Heinrichsdorf wprowadził 

m.in. trakturę pneumatyczną i rozszerzył instrument do 58

głosów, a przy tym dokonał też zmian przy stole gry. Szafa 

organowa pozostała w niezmienionym stanie. W czasie wojny 

organy z kościoła św. Trójcy, podobnie jak te z kościoła św. Jana, 

zostały rozebrane, zdemontowane i zabezpieczone. Ukryte na 

żuławskich wsiach, ocalały, choć wiele elementów niestety za-

ginęło i mimo że instrument wrócił do Gdańska już dwa lata po 

zakończeniu wojny, nie można było go odbudować. Brakowało 

środków finansowych, a ponadto budynek kościoła był uszko-

dzony, co uniemożliwiło przywrócenie organów do dawnego 

stanu. W latach 60. XX wieku w kościele pojawił się zupełnie 

nowy, współczesny instrument, który jednak, jak się okazało, 

miał wady i konieczne było jego zdemontowanie. W 2008 roku 

podjęto decyzję o rozpoczęciu prac rekonstrukcyjnych przy odna-

lezionym dawnym instrumencie. Duży wkład w prace związane 

z tym projektem miał Andrzej Szadejko, który postulował budowę 

organów w ich oryginalnej formie. Szadejko stanął również na 

Organy w kościele św. Jana, źródło: gedanopedia.pl Organy w kościele św. Trójcy, źródło: gedanopedia.pl
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http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202101/05-organy-sw-trojcy.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202101/06-kaplica-sw-anny.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/09-bazylika-mariacka-2.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/10-bazylika-mariacka-3-po-wojnie.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/11-sw-jan.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/organy-gdanskich-kosciolow/12-sw-jan-odnowione-organy-i-zakonczenie.docx
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opracowanie graficzne: Jan Rosiek

pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska

koordynacja: Joanna Raftopulos

czele jury Międzynarodowego Konkursu Organmistrzowskiego, 

które w 2011 roku wyłoniło zwycięski projekt firmy Kristiana 

Wegscheidera z Drezna. Prace nad budową nowych organów 

toczyły się w latach 2013–2018. Oprócz pieniędzy pochodzących 

ze środków publicznych zachęcano do wspierania odbudowy 

wszystkich tych, którym bliski był los instrumentu. Każdy chętny 

mógł stać się darczyńcą i zostać patronem konkretnej piszczałki. 

Oficjalnie organy zostały przywrócone do kościoła św. Trójcy  

3 czerwca 2018 roku, kiedy to odbył się koncert inauguracyjny.

Organy to niezwykły instrument, nazywany niekiedy „głosem 

Boga” ze względu na potężne brzmienie i gigantyczne rozmia-

ry. Wiele wnosi do przestrzeni sakralnych, co daje się odczuć 

szczególnie w Gdańsku, gdzie znajduje się wiele pięknych, daw-

nych kościołów, które z powodu działań wojennych utraciły 

organy. Ich dźwięk jest zapisem wielu epok i stylów, podczas 

gdy forma – piękna i zabytkowa – pozostaje jakby niezmienna. 

Organy cieszą nie tylko ucho – znakomitą muzyką, mogącą 

oddać brzmienie największych orkiestr świata – ale także oko 

– zachwycają niezwykłymi zdobieniami, które często są wręcz

arcydziełami swojej epoki. Choć mogą kojarzyć się z czymś

anachronicznym i przestarzałym, do dziś potrafią oczarować

głębią dźwięków, czego dowodem jest niesłabnąca popularność

festiwali muzyki organowej, takich jak Festiwal ORGANy PLUS+

czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
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