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Mirosław Pietkiewicz

Z historii ucZelni –  
o ksZtałceniu organistów w latach 1945–2000

Próbując odnieść się do tematu kształcenia organistów w naszej uczelni, trzeba choć pokrót-
ce przytoczyć niektóre fakty, dość dobrze znane zwłaszcza starszym jej wychowankom, ale  
z pewnością warte przypomnienia szczególnie osobom młodym. Znajomość tradycji swojej 
Alma Mater jest bez wątpienia pożądana. 

Stosunkowo łatwo można ustalić początki i przebieg kształcenia organistów w okresie 
po II wojnie światowej. Jednakże należy domniemywać, że taka specjalność pedagogiczna 
istniała również przed wojną. Jak pisze Kiejstut Bacewicz, pierwsza w Łodzi szkoła muzycz-
na powstała w roku 18931, kolejno działały szkoły muzyczne Tadeusza i Ignacego Hanickich 
(1898–1901), Marii Bojanowskiej (1903–1912) i kierowane przez Helenę Kijeńską-
Dobkiewiczową2: Szkoła Muzyczna (1911–1917), Liceum Muzyczne (1917–1922), wreszcie 
Konserwatorium Muzyczne (1922–1939), które uzyskało uprawnienia zarządzeniem władz 
państwowych w 1922 r. z uwagi. na wysoki poziom nauczania i pełno kwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną3. W Konserwatorium, które mieściło się przy ul. Traugutta 9, musiały być (faktu 
tego nie zdołałem potwierdzić) niewielkie 6-głosowe organy zakupione przez H. Kijeńską w 
Zakładzie Stanisława Truszczyńskiego, zatem mogło się tam odbywać (i zapewne tylko tam) 
kształcenie organistów.

Decyzją okupacyjnych władz niemieckich Konserwatorium zostało zamknięte z dniem 
1 stycznia 1940 r.4, a jego wyposażenie, instrumenty, sprzęty i biblioteka przeniesione do  
pałacu Karola Poznańskiego (Gdańska 32) posłużyły szkole muzycznej, otwartej w tym  
obiekcie dla młodzieży niemieckiej. Szkoła ta (Städtische Musikschule) działała zapewne  
do końca 1944 r. Los organów Truszczyńskiego był inny, przeniesiono je bowiem do kościo-
ła ewangelickiego w Pabianicach.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Łodzi spod okupacji podjęto wysiłki organizacyjne zmie-
rzające do reaktywowania Konserwatorium Muzycznego. W tym celu 25 stycznia 1945 r.  
(jak wiadomo, wyzwolenie Łodzi miało miejsce 19 stycznia) w mieszkaniu Heleny i Antoniego 
Dobkiewiczów przy ul. 22 Lipca 30 (obecnie ul. 6 Sierpnia) odbyło się zebranie, w którym 
uczestniczyli Helena i Antoni Dobkiewiczowie, Alfred i Dorota Wiłkomirscy, Stanisława 
Pawlikowska, Zofia Romanowska i Mieczysław Kacperczyk. Postanowiono wznowić działal-
ność Konserwatorium, pozyskując do tego celu gmach przy ul. Gdańskiej 32 po niemieckiej 
szkole muzycznej, wyposażonej w instrumenty i sprzęty z Konserwatorium H. Kijeńskiej. 
Ponieważ jednak gmach ten przez łódzkie władze był już przeznaczony na siedzibę Robot-
1 Z dziejów Akademii Muzycznej (materiały historyczne), cz. I, red. Z. Gzella, Łódź 1991, s. 10.
2 Biogram, w: Z dziejów Akademii Muzycznej w Łodzi, część III, red. L. Cieślak, Łódź 1998, s. 240, vide 
także: M. Dowlasz, Dzieje szkoły, w: wydawnictwie jubileuszowym z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych  
im. Stanisława Moniuszki, Łódź 2016, s. 4. Wszystkie wyróżnienia w tekście pochodzą od autora.
3 K. Bacewicz, w: Z dziejów…,  red. Z. Gzella, dz. cyt., s. 10–11. 
4 Z dziejów Akademii Muzycznej w Łodzi, cz. I, red. L. Cieślak, Łódź 1998, s. 18 i nast.
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niczego Domu Kultury, trzeba było podjąć energiczne i stanowcze działania. Tej energii nie 
brakło p. Kijeńskiej, której starania doprowadziły w lutym 1945 r. do ostatecznego przekaza-
nia pałacu wraz z wyposażeniem na siedzibę Konserwatorium5. Po przejęciu gmachu Helena 
Kijeńska przekazała na rzecz nowej uczelni swój osobisty dobytek znajdujący się w pała- 
cu – fortepiany, organy i inne instrumenty oraz bibliotekę6. Była ona też naturalną koleją rze-
czy przewidziana na dyrektorkę Konserwatorium, jednak 14 lutego 1945 r. przybył do Łodzi 
Kazimierz Wiłkomirski, desygnowany przez Rząd Tymczasowy w Lublinie na stanowisko 
dyrektora Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Łodzi. Helena Kijeńska została jego 
zastępcą7. Wtedy też mogła rozpocząć kolejne działania zmierzające do odzyskania organów  
z kościoła w Pabianicach. Starania te trwały dość długo, gdyż dopiero w 1947 r. instrument  
po niezbędnych przeróbkach dokonanych przez firmę Dymitra Szczerbaniaka8 został usy-
tuowany w północnej wnęce sali nr 28. 1 lipca 1947 r. organy zostały przez pp. Dobkiewiczów 
przekazane uczelni w darze9 (zob. ilustracja 2).

Ilustracja 1. Egzemplarz nut z pieczątkami kolejnych szkół
5 Tamże, s. 18 oraz F. Wesołowski, Szkolnictwo muzyczne w Łodzi w latach 1945–1973, „Zeszyt Naukowy 
PWSM” 1974, nr 3, s. 123–124.
6 Do dziś w zasobach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Łodzi znajdują się liczne egzemplarze nut  
z pieczęciami kolejnych szkół… (ilustracja 1).
7 Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. I, red. L. Cieślak, dz. cyt., s. 19–21.
8 Dymitr Szczerbaniak (1914–2009) kształcił się w zawodzie organmistrza w śląskiej firmie Klimosz  
& Dyrszlag, w czasie okupacji pracował w firmie E. Kempera w Niemczech. Do Polski powrócił w 1947 r.  
i otworzył swój zakład w Łodzi (szerzej w: R. Grudzień, Dymitr Szczerbaniak – rys życia i działalność organmis-
trzowska, praca mgr, mps, 1990, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Łodzi).
9 Z dziejów..., red. Z. Gzella, dz. cyt., s. 24. 
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Ilustracja 2. Organy Truszczyńskiego w sali nr 28 – przy instrumencie Leon Bator i Mirosław Pietkie-

wicz

Egzaminy wstępne do Konserwatorium odbyły się w dniach 12 lutego–23 marca 1945 r.,  
zajęcia rozpoczęto 24 marca, oficjalna – zapewne uroczysta – inauguracja miała miejsce 
18 kwietnia 1945 r 10. O wynikach tej pierwszej rekrutacji pisał Kazimierz Wiłkomirski  
w liście do Ministra Kultury i Sztuki w 1947 r.: „Już w pierwszych dniach funkcjonowania  
uczelni obsadzone były wszystkie klasy instrumentalne, a więc nie tylko fortepianowa, 
skrzypcowa, organowa, ale również instrumentów dętych, harfy, kontrabasu, nawet (na ży- 
czenie Ministerstwa Kultury i Sztuki) akordeonu”. Ale spośród 124 osób przyjętych na 
Wydział Instrumentalny na kurs wyższy skierowano jedynie 12 skrzypków i 5 pianistów 11, 
zatem organiści zostali zakwalifikowani na kurs niższy. Oczywiście aby przejść na kurs 
wyższy, należało zakończyć egzaminem kurs niższy. Jak wiadomo, początkowa struktura 
organizacyjna Konserwatorium, a więc podział na kursy niższy i wyższy, była wzorowana  
na przedwojennej. Stała się ona punktem wyjścia podziału Konserwatorium na dwie już nie-
zależne szkoły państwowe – wyższą i średnią, co nastąpiło na podstawie Zarządzenia Ministra 
Kultury i Sztuki z dn. 1 lutego 1946 r. Tym samym Kazimierz Wiłkomirski został pierwszym 
rektorem PWSM, Helena Kijeńska – prorektorem, natomiast na stanowisko dyrektora Szko- 
ły Średniej powołano Kiejstuta Bacewicza12. Wcześniej, 7 grudnia 1945 r., wydane zostało 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa mu-
zycznego. W ten sposób słuchacze kursu niższego zostali uczniami Średniej, a kursu wyższego 
studentami Wyższej Szkoły Muzycznej13. Trzeba tu też dodać, że równocześnie nieodzow- 
nym warunkiem przyjęcia do szkoły wyższej stało się ukończenie szkoły średniej potwier-
dzone stosownym dyplomem. 

10 Tamże, s. 21; Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. I, red. L. Cieślak, s. 21. 
11 K. Bacewicz, dz. cyt., s. 18.
12 L. Cieślak, dz.cyt., cz. I, 1998, s. 24–25.
13 Obydwie szkoły pozostały nadal w tym samym gmachu, nota bene dzielonym jeszcze z Państwową Wyższą 
Szkołą Teatralną.  Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. I., red. L. Cieślak, dz. cyt., s. 24–25.
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Jak wyglądało kształcenie organistów przed uzyskaniem niewielkich organów? Odbywa-
ło się na fisharmonii, a kształceniem adeptów zajmowali się Kazimierz Jurdziński14 i Jan 
Kucharski, który 21 lutego 1945 r. został zaangażowany przez dyrektora Konserwatorium 
Kazimierza Wiłkomirskiego na stanowisko profesora organów i muzyki kościelnej15 (zob. 
ilustracja 3).

Ilustracja 3. Angaż prof. Kucharskiego

Należy tu nadmienić, że kształcenie organistów w tych latach miało na celu przygoto-
wanie ich w pierwszym rzędzie do pracy w kościele (taki też program realizowano przed 
drugą wojną światową). Trudno się zresztą temu dziwić, biorąc pod uwagę, że poza kościołem 
dyplomowanego organistę nie czekała jakaś świetlana zawodowa przyszłość. Koncerty orga-
nowe pozostawały na marginesie życia muzycznego, sale koncertowe dopiero się odtwarzały, 
zresztą tylko nieliczne z nich były wyposażone w organy (przypuszczalnie jedynie aula 
uniwersytecka w Poznaniu; filharmonia w Warszawie z organami Walckera spłonęła we 
wrześniu 1939 r.). Równocześnie formy liturgii Kościoła katolickiego stwarzały stosunkowo 
wiele możliwości wykonywania muzyki organowej, szczególnie podczas tzw. cichej mszy, 
wymagało to wszakże zarazem od organisty określonych umiejętności, a także odpowied-
niego stanu organów. Nie było wtedy rzadkością usłyszenie (zwłaszcza w dzień powszedni) 
fragmentów klasycznej literatury organowej, granych przez kwalifikowanego organistę.

Kształcący się organiści uczęszczali na zajęcia z zakresu liturgiki, uczyli się języka łaciń-
skiego, a także prowadzenia chóru; wszak chyba w każdym znaczniejszym kościele działał 

14 Biogram, w: Z dziejów Akademii  Muzycznej..., cz. III, red. L. Cieslak, dz. cyt., s. 225. 
15 Szerzej na ten temat w: L. Grych, Działalność artystyczna i pedagogiczna Jana Kucharskiego, Łódź 1988 
(mps pracy mgr w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Łodzi) oraz w moim artykule Jan Kucharski 
– organista, wirtuoz i pedagog, w: Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka,  
Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2010, s. 747 i nast.
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chór amatorski (czasem nawet dwa) prezentujący się podczas kolejnych mszy w niedziele  
i święta kościelne. Tradycją były też okazjonalne koncerty (np. kolędowy lub pasyjny), a sa- 
me świątynie były nierzadko rzeczywiście miejscami popularyzowania muzyki. 

Ten stan rzeczy uległ zasadniczej zmianie po przyjęciu przez władze państwowe okreś-
lonego kursu politycznego po Kongresie Zjednoczeniowym PPS i PPR 15 grudnia 1948 r.  
(na którym nastąpiło faktyczne wchłonięcie partii socjalistycznej o tradycjach przedwojen-
nych) i powstaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tego momentu dawała się 
dostrzec postępująca na niespotykaną dotąd skalę ideologizację życia w Polsce według dyrek-
tyw płynących ze Związku Radzieckiego. W dziedzinie sztuki ten kierunek został wytyczony  
na Zjeździe Związku Literatów Polskich w styczniu 1949 r. w Szczecinie, gdzie przyjęto 
(zapewne nie bez nacisku władz) zasady realizmu socjalistycznego, oczywiście ściśle  
według wzorów radzieckich. W łódzkiej uczelni pojawił się wtedy (był sierpień 1949 r.)  
Mieczysław Drobner16 skierowany przez władze partyjne w celu objęcia stanowiska 
prorektora; pełniąca tę funkcję Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa została tym samym zmu- 
szona do ustąpienia17. Zadaniem nowego prorektora było wdrażanie „postępowej” ideologii  
w uczelni według dyrektyw Ministerstwa Kultury i Sztuki, szczególnie w zakresie programo-
wym i dydaktycznym.

Dla osób kształcących się w zakresie gry na organach oznaczało to likwidację przedmio-
tów związanych z przyszłą pracą w kościele, dla szkół zaś, w myśl odgórnego zalecenia  
władz, ograniczanie naboru kandydatów na studia organowe. Opowiadał mi swego czasu prof. 
Bronisław Rutkowski (1898–1964), organista wirtuoz i pedagog, od lat przedwojennych 
powszechnie uznawany autorytet, jak próbował w Ministerstwie Kultury i Sztuki przekonać 
stosownego urzędnika, że skutkiem tego będzie obniżanie poziomu muzyki w kościele i tym 
samym utrudnienie społeczeństwu kontaktu z tą formą sztuki. W odpowiedzi usłyszał: „Panie 
profesorze, im tam będzie gorzej, tym lepiej!”

Niestety wkrótce okazało się, że także Kościół katolicki zaczął jakby wycofywać się ze 
swoistej misji krzewienia kultury muzycznej. Z jednej strony spowodowane było to tym,  
że stopniowo odchodzili starsi, dobrze wykształceni organiści i nie zawsze łatwo było znaleźć 
równie dobrze przygotowanych następców (tych zresztą po zmniejszeniu liczby kształcących 
się stopniowo ubywało). Z kolei dyplomowani organiści decydujący się na pracę w kościele 
oczekiwali godziwego wynagrodzenia, co stwarzało określone problemy finansowe dla po-
tencjalnych pracodawców. Z drugiej strony stopniowe zmiany liturgii kościelnej, przyjęte 
ostatecznie na II Soborze Watykańskim, w istotnym stopniu ograniczyły zapotrzebowanie 
na muzykę stricte organową. Tym samym okazywało się, że w kościele – potencjalnym 
największym odbiorcy wykształconych organistów – coraz częściej nie było już nie tylko  
kiedy, ale i komu grać… Rozpadały się chóry kościelne, dało się zauważyć niedostateczną 
dbałość o stan instrumentów (znów głównie z powodów finansowych), w rezultacie często  

16 Biogram, w: Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. III, red. L. Cieślak, dz. cyt., s. 198.
17 Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. I, red. L. Cieślak, dz. cyt., s. 30–31.
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także nie było już na czym grać. Dodajmy, że coraz powszechniej w ostatnich latach eksplo-
atowane w kościołach instrumenty elektroniczne, które z pewnością zaspokajają minimalne 
potrzeby liturgicznej muzyki, trudno uznać za godny ekwiwalent klasycznych organów 
użytkowanych przez wykształconego muzyka.

Wróćmy jednak do wczesnych lat powojennych w naszych szkołach przy ul. Gdańskiej. 
Pierwszy egzamin dyplomowy w zakresie gry na organach w Wyższej Szkole Muzycznej 
odbył się 1 września 1947 r. i. był to dyplom eksternistyczny Franciszka Wesołowskiego 
(1914–2007), późniejszego wieloletniego profesora i prorektora Wyższej Szkoły Muzycz- 
nej18. Egzamin ten odbył się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, gdzie w latach  
1945–55 organistą był Jan Kucharski (ilustracja nr 4). W komisji egzaminacyjnej zasiedli 
wówczas profesorowie Kazimierz Sikorski (rektor), Helena Dobkiewiczowa (prorektor), 
Mieczysław Szaleski (dziekan Wydziału Instrumentalnego), Kiejstut Bacewicz, Kazimierz 
Jurdziński, Jan Kucharski, Władysław Raczkowski i Kazimierz Wiłkomirski. Tak obszerny  
skład komisji był uzasadniony zapewne tym, że był to pierwszy dyplom w zakresie gry na 
organach. 

Ilustracja 4. Prof. Kucharski przy organach kościoła MB Zwycięskiej

18 Biogram, w: Z dziejów Akademii Muzycznej..., cz. III, red. L. Cieślak, s. 296.
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Po pierwszym eksternistycznym dyplomie PWSM następnym absolwentem klasy organów 
został Paweł Podejko (1914–1996, muzykolog, prof. PWSM w Gdańsku). Jego dyplom 
odbył się 21 czerwca 1951; studiował od 1948 r. pod kierunkiem prof. Jana Kucharskiego. 
Natomiast już kolejni słuchacze musieli najpierw uzyskać dyplomy szkoły średniej, gdyż  
w latach 1945–1951 organiści kształcący się w Konserwatorium (ta tradycyjna nazwa długo 
się jeszcze utrzymywała mimo faktycznego „urzędowego” rozdziału obu szkół) byli faktycznie 
jej uczniami. Oczywiście zarówno lekcje, jak i ćwiczenia, a także egzaminy odbywały się na tych 
samych niewielkich organach w sali nr 28, choć uczniowie prof. Kucharskiego mieli zapewne 
także dostęp (przynajmniej okazjonalny) do organów kościoła MB Zwycięskiej. Dotyczyło to 
w szczególności tych, którzy już podczas studiów planowali podjęcie przyszłej pracy w koś-
ciołach i to w nich odbywali swoje praktyki zawodowe.

Wśród kształcących się w zakresie gry na organach liczni byli czynni organiści (z regu-
ły w zaawansowanym wieku), którzy w tym okresie uzupełniali swoje przedwojenne nie- 
ukończone wykształcenie. Dotyczyło to większości uczniów Szkoły Średniej; zapewne uzys-
kanie stosownego dyplomu miało istotne znaczenie dla ich pracodawców. Równocześnie 
dało się zauważyć – oczywiście pod wpływem wspomnianych wyżej tendencji politycznych 
– ograniczanie przyjęć organistów na studia wyższe, liczba studiujących osób i wydawanych 
dyplomów systematycznie malała.

W PWSM w Łodzi była także stosowana metoda „perswazji” wobec organistów – poten-
cjalnych kandydatów do wyższej szkoły. Zapewne chcąc im oszczędzić kłopotów ze znale-
zieniem pracy, a równocześnie uniknąć zarzutów, że państwowa uczelnia kształci muzyków  
dla potrzeb kościoła, kierowano organistów na równoległe studia z zakresu teorii muzyki. 
Organiści mieli zresztą w planie kształcenia i tak poszerzony zakres przedmiotów teoretycz-
nych (np. harmonia specjalna, kontrapunkt z fugą), co dawało im możliwość uzyskania 
dodatkowego wykształcenia, a tym samym kwalifikacji zakończonych drugim dyplomem. 
W związku z tym jednak studia na sekcji teorii obejmowały też szereg przedmiotów war-
sztatowych (np. czytanie partytur, instrumentacja) i humanistycznych (np. historia form 
muzycznych), które wymagały samodzielnej pracy przy łącznej większej liczbie zajęć. 
Często kończyło się to też studiami tylko na jednym kierunku – teorii, zatem uzyskane  
w średniej szkole umiejętności instrumentalne ulegały naturalnej degradacji. Osoby studiu-
jące równolegle obydwie specjalności miały siłą rzeczy mniej czasu na ćwiczenie, a co za tym 
idzie doskonalenie swoich umiejętności instrumentalnych. Niemniej niejeden studiujący  
w klasie organów skorzystał z możliwości podwójnych studiów.

Zdobywaniu odpowiednich umiejętności nie sprzyjały też trudne warunki studiowania 
– sala nr 28 (organowa) była wykorzystywana podczas dużych zajęć zbiorowych (chór, or-
kiestra, lekcje dyrygentury, zespoły wokalno-instrumentalne wychowania muzycznego etc.), 
na lekcje i ćwiczenia organistów pozostawało więc niewiele czasu. Była też oddzielna sala 
(nr 57), w której znajdowały się dwie fisharmonie, jedna z nich była pełnowartościowym, 
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przedwojennym niemieckim 2-manuałowym instrumentem19, zapewne ze schedy po Kon-
serwatorium H. Kijeńskiej (por. informację ze s. 274 o przekazaniu organów), instrument 
Truszczyńskiego przekazano wszak dopiero w r. 1947. Druga, także 2-manuałowa, ale z pe-
dałem, była wyposażona w silniczek, który jednak pracował bardzo głośno, co zniechęcało 
do korzystania z niej. Fisharmonie te były niewątpliwie bardzo przydatne w początkowym 
okresie nauki, czego doświadczyłem sam, gdy w 1948 r. zostałem przyjęty do szkoły średniej  
i program całego pierwszego roku zrealizowałem na fisharmonii. Od II roku miałem już jed-
nak lekcje w sali nr 28, gdzie korzystałem też z ćwiczeń w wymiarze… 2 godzin tygodniowo. 
Jakie wobec tego mogły być postępy? Trzeba przy tym pamiętać, że warunki bytowania  
obu szkół muzycznych w gmachu były skrajnie trudne również z tego względu, że jego 
parter oraz budynek kordegardy zajmowała Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Poprawa 
sytuacji nastąpiła 1 października 1966 r. po wyprowadzeniu Szkoły Teatralnej20 i potem,  
w roku 1974, gdy Szkoła Średnia przeniosła się do swej pierwszej samodzielnej siedziby  
przy ul. Jaracza 19.

Korzystne zmiany dotyczyły także instrumentów. W grudniu 1961 r. sfinalizowano budo- 
wę nowych 30-głosowych organów D. Biernackiego (ich koszt wyniósł 775 tys. zł, zob. ilustra-
cja 5), które zostały usytuowane w sali nr 28, wtedy też organy Truszczyńskiego przenie-
siono do sali nr 34. Miało to również istotne znaczenie dla przebiegu samych dyplomów;  
w latach 1951–59 odbyły się one na organach Truszczyńskiego21 (wyjątkiem w tym względzie 
był mój dyplom, który miał miejsce w kościele św. Ducha w Łodzi), a kolejne dyplomy w la-
tach 1965–1985 grano już na nowych organach Biernackiego. Były też jednak wyjątki – Jerzy 
Goryszewski i Jarosław Stępowski odbyli swoje końcowe egzaminy na organach w kościele 
ewangelickim św. Mateusza (sala nr 28 była wówczas w remoncie), natomiast Marta Szoka 
składała swój dyplom na nowych organach katedry w Łodzi.

19 Fisharmonia ta bywała także wykorzystywana na koncertach w Filharmonii Łódzkiej podczas wykony-
wania np. oratorium Juda Machabeusz Haendla czy Małej Mszy Uroczystej Rossiniego. W swoim czasie została  
przekazana Szkole Muzycznej w Pabianicach w związku z tworzeniem tam klasy organów, później (po zbudo- 
waniu w tej szkole niewielkich organów) została wycofana z użytku i – niestety! – zdewastowana. Ostatecznie 
trafiła do zbiorów fisharmonii w kościele ewangelickim św. Mateusza w Łodzi. 
20 Z dziejów Akademii Muzycznej...,  red. Z. Gzella, dz. cyt., s. 46.
21 Ten niewielki instrument został też wykorzystany z orkiestrą uczelnianą podczas popisów studentów  
dyrygentury w dn. 16.3.1953 r. Soliści – Leon Bator i Karol Zakrzewski wykonali koncerty B-dur op. 4 nr 2  
i F-dur op. 4 nr 5 Haendla, dyrygował Tadeusz Kałdowski. Efekt był bardzo zadowalający! Koncert na-
grała ekipa Polskiego Radia w Łodzi, fragmenty nadano w programie lokalnym (Tamże, s. 28). Jednakże  
los tych małych organów nie był bynajmniej przypieczętowany; gdy PŚSM kierowana już wtedy przez  
dyr. Kazimierza Dębskiego zyskała nową siedzibę przy ul. Jaracza 19, tam też znalazły się i te organy. Kolej- 
na przeprowadzka szkoły do obecnej siedziby przy ul. Rojnej nie objęła już organów, sprzedano je parafii  
św. Mateusza przy ul. Strzelców Kaniowskich w Łodzi, gdzie – o ile wiem – służą nadal. Trawestując łacińskie 
przysłowie, można by rzec: Habent sua fata organi…
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Ilustracja 5. Organy Biernackiego w sali nr 28

Nowe organy Biernackiego mogły posłużyć kształceniu w niewątpliwie pełniejszym za- 
kresie – większy instrument mający m.in. głosy języczkowe pozwalał z pewnością lepiej re-
alizować literaturę organową. Instrument ten posłużył także podczas regularnych koncertów 
organowych – inicjatywa w tym względzie została podjęta przez Łódzkie Towarzystwo Mu-
zyczne i pozostawała pod kierunkiem niżej podpisanego. Na instrumencie tym został także 
rozstrzygnięty II Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Dawnej w dn. 30.11–6.12.1964 r., któ- 
rego laureatem został Józef Serafin22. Zapoczątkowane 13.6.1962 r. publiczne koncerty orga-
nowe zostały zaniechane, gdy salę nr 28 wyłączono z użytkowania w celu przeprowadzenia 
jej kapitalnego remontu. Organy zdemontowano, podejmując zarazem decyzję o dokonaniu 
poważnych przeróbek (szczególnie strony dźwiękowej) i powierzając to zadanie firmie  
D. Szczerbaniaka. Prace te zostały ukończone w roku 1973 i 10 października tego roku wzno-
wiono koncerty publiczne.

Tym razem ta forma działalności trwała znacznie dłużej. Jak wykazała w swojej pracy 
magisterskiej badająca ten temat Iwona Gromadzka-Janek23, w okresie od 13.6.1962 r. do 
24.2.1966 r. odbyło się 11 koncertów, natomiast od 10.10.1973 r. do 16.5.1979 r. zorganizo- 
wano 47 koncertów. Były to głównie recitale, a wśród wykonawców znaleźli się przede 
wszystkim muzycy polscy, ale też wielu zagranicznych; organizator – Łódzkie Towarzystwo 
Muzyczne im. K. Szymanowskiego uzyskiwało środki finansowe na ten cel z Urzędu Miasta 
Łodzi24. Ta działalność koncertowa miała też istotne znaczenie dla studiujących w klasach 
organów w uczelni, mogli oni bezpośrednio zetknąć się z różnymi wykonawcami i ich arty-
styczną wizją prezentowanych utworów na instrumencie, który dobrze znali.

22 Poprzedni, I Konkurs w kwietniu 1961 dla sekcji organów odbył się w kościele św. Józefa przy ul. Ogro-
dowej, a jego zwycięzcą był Joachim Grubich.
23 Koncerty muzyki organowej w Łodzi w latach 1959–1991, Łódź 1991, mps, Biblioteka Główna Akademii 
Muzycznej w Łodzi.
24 Tamże, praca zawiera szczegółowe informacje o koncertach.
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Warto tu także wspomnieć o specjalnym koncercie, który miał miejsce 21.11.1962 r.  
z okazji Sesji Wyjazdowej Międzyuczelnianej Katedry Organów (stałą siedzibą tej Katedry  
była PWSM w Krakowie). Na koncercie tym wykonano m.in. po raz pierwszy Duet koncertujący 
na organy i fortepian Tadeusza Paciorkiewicza (zob. ilustracja 6).

Ilustracja 6. Katedra Organów na sesji wyjazdowej w Łodzi. Od lewej: Jan Jargoń, Jan Kucharski, Romu-

ald Sroczyński, Józef Pawlak, Józef Chwedczuk, Bronisław Rutkowski, Karol Mrowiec, Feliks Rączkow-

ski, Leon Bator, Mirosław Pietkiewicz

Ilustracja 7. Jury Konkursu Bachowskiego, Poznań 1950. Siedzą od lewej: Bolesław Szabelski, Broni-

sław Rutkowski, Józef Pawlak, Józef Chwedczuk; stoją od lewej: Jan Kucharski, Feliks Rączkowski, Adam 

Bryzek, Tadeusz Paciorkiewicz
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Ilustracja 8. Prof. Kucharski ze swymi absolwentami: Pawłem Podejko i Leonem Batorem przy orga-

nach w Oliwie w 1973 r.

Ilustracja 9. Prof. Kucharski otrzymuje od Prezydenta Wałęsy nominację na tytuł profesora

Niezależnie od możliwości propagowania muzyki organowej nowy instrument przyczynił 
się do pobudzenia aktywności łódzkich kompozytorów, powstały utwory organowe Bernarda 
Pietrzaka, Jerzego Bauera, Tomasza Kiesewettera, Bronisława K. Przybylskiego i innych. 
Utwory te miały z reguły swoje prawykonania na kolejnych koncertach kompozytorskich 
łódzkiego Koła ZKP, począwszy od 13.5.1962 r. (wykonano wtedy I Koncert organowy  
T. Kiesewettera). Później (od 17–18.5.1983 r.) wykonania takie włączano do corocznych sesji 
cyklu Musica Moderna. Ostatni taki koncert odbył się 9.12.1991 r 25.
25 Tamże.
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Jednakże po początkowym okresie niewątpliwej fascynacji nowymi organami Biernackie-
go stopniowo ujawniały się ich niedostatki, występowały usterki techniczne, nie zadowalała 
też jakość brzmieniowa instrumentu. Koncerty organizowane przez ŁTM zostały w 1966 r. 
zaniechane, ale szczęśliwie udało się wtedy zainspirować Filharmonię Łódzką do przejęcia 
organizacji koncertów organowych, tyle że w kościele ewangelickim św. Mateusza. Pierwszy 
taki koncert pod patronatem Filharmonii odbył się 2.11.1966 r. (był to recital Feliksa 
Rączkowskiego), miał wielu słuchaczy i został bardzo dobrze przyjęty. Zachęcona tym 
Filharmonia organizowała jesienią w latach 1967–1968 kilkudniowe Dni Muzyki Organowej,  
a od 1969 r. Festiwal Muzyki Organowej i Oratoryjnej. Impreza odbywała się zwykle we 
wrześniu i była kontynuowana przez szereg lat 26.

Jak już wspomniano, organy Biernackiego w ramach remontu sali zostały poddane da- 
leko idącym przeróbkom. Strona dźwiękowa instrumentu znacznie wówczas na tym zys-
kała, nie udało się jednak usunąć niedostatków traktury elektro magnetycznej, działającej za 
pośrednictwem bardzo zawodnych przekaźników telefonicznych (!). Niemniej akcja koncer-
towa była kontynuowana z bardzo prostej przyczyny – organy w uczelni były dostępne przez 
cały rok, koncerty filharmoniczne w kościele św. Mateusza odbywały się jedynie jesienią 27. 

Zasadnicze zmiany w dostępie do organów spełniających wzrastające oczekiwania stu-
dentów, a także ich pedagogów, przyniosły zrealizowane w kolejnych latach w Łodzi ważne,  
by nie rzec – przełomowe – inwestycje:

– w 1977 r. ukończono budowę nowych, wysokiej klasy organów firmy W. Eisenbarth  
z Passau w łódzkiej katedrze, co umożliwiło organizację przez Łódzkie Towarzystwo 
Muzyczne 22 koncertów w latach 1982–1984;

– w 1988 r. Zakład Organmistrzowski Józefa Mollina zbudował nowe organy w kościele  
św. Antoniego w Łagiewnikach, gdzie w okresie 1988–2012 zorganizowano 25 letnich cyk-
li koncertowych pn. Muzyka w Starym Klasztorze (Łódzkie Towarzystwo Muzyczne);

– w 1989 r. oddano do użytku pierwsze w dziejach uczelni (!) niewielkie organy o trakturze 
mechanicznej czeskiej firmy Rieger-Kloss (w sali nr 20). W jakimś stopniu zastąpiły one 
wyeksploatowane organy Biernackiego28;

– w 1992 r. firma Janusza i Zygmunta Kamińskich ukończyła budowę nowych organów  
w kościele salezjanów pw. św. Teresy i św. Jana Bosko. Nawiązana została stała współpra-
ca uczelni z władzami kościoła, dzięki czemu zorganizowano (za pośrednictwem ŁTM)  
9 edycji Festiwalu Organowego w latach 1992–2000 z udziałem licznych artystów polskich 
i zagranicznych. W ramach tej imprezy miały tradycyjnie miejsce prowadzone przez ar-
tystów zagranicznych kursy interpretacyjne, w których uczestniczyli studenci łódzcy,  

26 Tamże.
27 Warto tu wspomnieć, że w latach 1959–1966 w kościele św. Mateusza odbyło się 26 koncertów firmo- 
wanych przez radę parafialną tego kościoła, były one jednak organizowane nieregularnie. Niemniej działalność 
Filharmonii w tej świątyni była niejako kontynuacją tej tradycji.
28 Ostatecznie w 2003 r. zostały one sprzedane (n.b. za niewielkie pieniądze…) organmistrzowi p. Jerzemu 
Kukli, który wykorzystał je do przebudowy organów w jednym z kościołów w Opocznie.
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a także przybyli z innych miast Polski. Odbyło się także wiele koncertów okazjonalnych, 
recitali dyplomantów uczelni oraz koncertów z okazji przeprowadzanych przez uczelnię 
przewodów kwalifikacyjnych.

Ponadto z dniem 1 lutego 1994 r. powołana została w uczelni Katedra Organów, Klawe- 
synu i Muzyki Dawnej, co miało istotne znaczenie dla uporządkowania wielu spraw zwią-
zanych z kształceniem organistów. Pierwszym kierownikiem nowej Katedry został piszący  
te słowa. 

Tak więc w ciągu kilkunastu lat, począwszy od roku 1977, sytuacja w zakresie instrumen- 
tów w Łodzi i możliwości wykonywania muzyki organowej znacząco się poprawiła. Począw-
szy od r. 1996 w kościele św. Mateusza odbywają się comiesięczne koncerty organowe, tym 
samym kościół ewangelicki w Łodzi jest jedynym miejscem, w którym upowszechnia się 
muzykę organową faktycznie nieprzerwanie od 1959 r. Sporadycznie też można posłuchać  
muzyki organowej w kościele oo. jezuitów i w łódzkiej katedrze. Niestety zaprzestano orga-
nizowania koncertów w Łagiewnikach (Łódzkie Towarzystwo Muzyczne zostało rozwiązane), 
od r. 2001 nie był kontynuowany Festiwal Organowy w kościele św. Teresy i w tym przypad- 
ku stało się to, co było do przewidzenia – organy nie wykorzystywane do celów koncertowych 
nie były też regularnie konserwowane, toteż ich stan obecny jest niezadowalający.

W naszej uczelni po uzyskaniu w 2005 r. nowych doskonałych organów drezdeńskiej fir- 
my Jehmlich (w sali nr 2) sytuacja wydaje się przynajmniej zadowalająca. Mając do dyspozycji 
ten instrument oraz organy kościoła ewangelickiego, zorganizowano we wrześniu 2008 r.  
I Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Jana Kucharskiego (w stulecie urodzin tego zasłu-
żonego pedagoga). Można więc z pewnością oczekiwać, że w tej o wiele bardziej sprzyjającej 
sytuacji w pełni rozwiną się talenty studiujących. 

 Zakończona wreszcie przed rokiem największa tego rodzaju inwestycja w Łodzi – nowe  
organy w Filharmonii im. A. Rubinsteina, w dodatku w postaci dwóch niezależnych instrumen-
tów – może otwierać przed studiującymi zupełnie nową perspektywę. Oby to wykorzystali!

Czy przed 70 laty można było o tym marzyć?

*   *   *

W zasadzie w tym miejscu mógłbym zakończyć swoje rozważania. Nasuwa się jednak jeszcze 
kilka pytań:

– Jaki jest dorobek łódzkiej szkoły organowej?

– Czy można w ogóle użyć określenia „łódzka szkoła organowa”?

–  Jakie realne osiągnięcia stały się udziałem absolwentów naszej uczelni w tej szczególnej  
specjalności?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się stosunkowo łatwa, jeżeli posłużyć się liczbą 



286

laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W tym względzie osiągnięcia 
łódzkich absolwentów są nader skromne, niemniej warto je przypomnieć. W listopadzie  
1950 r. w PWSM w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Bachowski. Była 
to chyba pierwsza powojenna konfrontacja rozegrana w wielu specjalnościach – fortepian, 
skrzypce, organy, wokaliści, zespoły kameralne. Łódzcy studenci w tym konkursie uczestniczy-
li we wszystkich specjalnościach (wśród nich także chór PWSM, który zdobył III nagrodę)  
i uzyskali szereg nagród. Do udziału w rywalizacji organistów przygotowywali się Leon Bator, 
Emilia Ciszewska, Karol Zakrzewski, ostatecznie udział wziął jedynie Bernard Pietrzak, 
któremu jury złożone z najwybitniejszych polskich pedagogów 29 przyznało wyróżnienie (I na-
grodę otrzymał wówczas student PWSM w Krakowie Jan Jargoń). Od tej pory przez długie lata 
podobnych indywidualnych osiągnięć łódzcy organiści nie odnotowali.

Dopiero konkursy ogólnopolskie (potem Międzynarodowy Konkurs Organowy w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego rozgrywany 
corocznie w Rumii) przyniosły kilka sukcesów, i tak: 

– w 1996 r. Katarzyna Zdunek uzyskała III nagrodę (I nagrody nie przyznano),

– w 1997 r. II nagrodę na kolejnym konkursie otrzymał Jakub Garbacz,

– w 1999 r. III nagrodę oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora 
polskiego uzyskał Łukasz Prajsnar.

Tyle wymiernych osiągnięć organistów wykształconych w naszej uczelni odnotowano 
w latach 1945–2000. (Oczywiście osób biorących udział w rozlicznych konkursach, acz bez 
powodzenia, było znacznie więcej). W tym czasie absolwentów było 39, wśród nich 8 otrzy-
mało dyplomy z wyróżnieniem. Jak tłumaczyć tak niewielką liczbę sukcesów konkursowych? 
Nasuwa się tu najprostsza odpowiedź – niewiele było w tym czasie osób rzeczywiście 
utalentowanych, które swoimi umiejętnościami mogłyby dorównywać rywalom. Osoby wy-
różnione na konkursach w latach 1996–1999 swoje wykształcenie w zakresie szkoły śred-
niej uzyskały nie w Łodzi, ale: w Lublinie (Katarzyna Zdunek), w Kielcach (Jakub Garbacz) 
i w Krośnie (Łukasz Prajsnar). W omawianym przeze mnie okresie kandydaci do PWSM 
rekrutowali się głównie ze Średniej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Z udostępnionych mi danych 
wynika, że w latach 1950–2000 dyplomy w zakresie gry na organach uzyskało 97 osób. 
Spośród nich studia w tej specjalności w PWSM ukończyło jedynie 17 osób. Dlaczego tylko 
tyle? Przyczyn było z pewnością kilka:

– Znaczna część dyplomantów PŚSM jedynie uzupełniała swoje wykształcenie, wśród nich 
byli głównie czynni organiści, wielu studiowało w PWSM inne kierunki (teoria, wychowa-
nie muzyczne). Wydano też 18 dyplomów eksternistycznych PSSM, część absolwentów  
nie mogła podjąć studiów z powodu braku matury.

– Istotne znaczenie musiało mieć ograniczanie w przeszłości przyjęć do PWSM na organy 

29 Vide: ilustracja 7.
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(jak wspominałem wyżej). Doskonale wiedzieli o tym nie tylko absolwenci szkoły łódzkiej, 
toteż dopływ kandydatów z innych miast Polski przez wiele lat był znikomy i ta sytuacja 
była widoczna mimo zbudowania w 1961 r. nowych organów (!).

– Naturalna baza rekrutacyjna łódzkiej uczelni, czyli Średnia Szkoła Muzyczna (jak wiado- 
mo, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H Wieniawskiego przy  
ul. Sosnowej nie ma klasy organów) przez wiele lat borykała się z bardzo trudnymi wa- 
runkami bytowania. Na dobrą sprawę dopiero od 2000 r. spadkobierca Średniej Szko- 
ły – od r. 1991 Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki – ma własną docelową 
siedzibę przy ul. Rojnej, a od 2002 r. organy mechaniczne Józefa Mollina. Wcześniej – 
przypomnijmy – szkoła użytkowała 6-głosowe organy Truszczyńskiego30, a w nowej  
siedzibie (zresztą wcześniej także) nauka odbywała się na instrumencie elektronicznym 
firmy Johannus, co na pewno nie sprzyjało ani rozwojowi zainteresowania muzyką orga-
nową wśród potencjalnych uczniów, ani muzycznej wyobraźni u tych, którzy taką naukę 
podjęli. Toteż dopiero po roku 2002 można mówić o normalnych warunkach kształcenia  
w tej szkole, które być może pozwolą na wydanie owoców w przyszłości.

Z kolei pojęcie „łódzkiej szkoły organowej” byłoby może uzasadnione, gdyby je związać 
ściśle z osobą prof. Jana Kucharskiego. Począwszy od r. 1945, to on jako pedagog miał najwię-
cej uczniów i absolwentów. Do 1975, roku przejścia prof. Kucharskiego na emeryturę,  
w jego klasie studia w PWSM ukończyło 13 osób spośród 18 wydanych dyplomów (w tym jeden 
był eksternistyczny). Nie mniej okazale przedstawia się lista dyplomantów Szkoły Średniej – 
do r. 1977 naukę u tegoż pedagoga ukończyło 28 osób (na ogólną liczbę 58 absolwentów). 
Klasa organowa prof. Kucharskiego była zawsze bardzo liczna, bo też był to bezapelacyjnie 
najlepiej merytorycznie do tej pracy przygotowany pedagog, i to nie tylko ze względu na 
przedwojenne studia w Paryżu, lecz także – a może przede wszystkim – ze względu na 
znakomite umiejętności instrumentalne i bogatą działalność koncertową, co dla niejednego  
z uczniów było wysoce inspirujące31.

Niestety począwszy od r. 1954 liczba studiujących w naszej uczelni grę na organach gwał-
townie malała; w latach 1969–81 (więc przez 12 lat) studia takie podjęło (może raczej zdo- 
łało podjąć) jedynie 6 organistów32. Prof. Kucharski miał za mało studentów, aby wypełnić  
etat; był zmuszony uczyć wtedy m.in. fortepianu obowiązkowego. Nota bene aż do swego 
przejścia na emeryturę (miał wtedy 67 lat) był zatrudniony na stanowisku starszego wy-
kładowcy, a tytuł profesora otrzymał dopiero z rąk Prezydenta Wałęsy w dn. 24 stycznia 1994 r.,  
w wieku 85 lat…33

30  Vide: przypis nr 20.
31 Pełna lista absolwentów prof. Kucharskiego oraz ich wspomnienia w: L. Grych, Działalność artystyczna  
i pedagogiczna Jana Kucharskiego, Łódź 1988 (mps pracy mgr w Bibliotece Głównej Akademii Muzy-
cznej w Łodzi), oraz w moim artykule Jan Kucharski – organista, wirtuoz i pedagog, w: Księga Jubileuszowa  
w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2010,  
s. 747 i nast. Vide również Ilustracja nr 8.
32 L. Cieślak, dz.cyt., cz. I Aneks, Zestawienie studiujących, po str. 30.
33 Vide: ilustracja 9.
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