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Łukasz Marciniak: Firma organmistrzowska Kamińskich jest jedną z najbardziej 

znanych, zajmujących się tym rzemiosłem, firm w Polsce. Posiada bogatą, ponad 

stuletnią tradycję. Proszę opowiedzieć jaka jest historia Zakładu Budowy Organów 

rodziny Kamińskich z Warszawy? 

Andrzej Kamiński: Historia jest dosyć długa, zaczęła się od mojego dziadka Zygmunta 

Kamińskiego, który przejął zakład wytwarzający piszczałki metalowe do organów od 

swojego szwagra, Michała Kutrzyka. Było to na początku XX wieku. Następnie, kiedy 

brat mojego dziadka – Władysław wrócił z Wilna, gdzie pracował w Firmie 

Biernackiego, zajmując się stolarką organową, zaczęli wspólnie budować organy. 

Pierwsze instrumenty powstały w latach 20-tych ubiegłego wieku, są to m. in. organy  

w Powsinie z roku 1926, czy w Józefowie koło Warszawy z roku bodajże 1924. Potem 

drogi braci Kamińskich się rozeszły i pierwszy samodzielny instrument zbudowany 

przez Zygmunta Kamińskiego powstał w kościele MB Loretańskiej na warszawskiej 

Pradze w roku 1931. Od tego czasu nieprzerwanie moja rodzina zajmowała się budową 

organów, nie przerwała tej pracy nawet podczas okupacji hitlerowskiej. Budowaliśmy 

organy nie tylko w Warszawie, ale także w Polsce wschodniej, diecezji tarnowskiej czy 

lubelskiej. Na Śląsku jesteśmy od niedawna, pierwszy nasz instrument powstał  

w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu w latach 1995-1999.  

Łukasz Marciniak: Każdy, kto przychodzi do kościoła i patrzy na znajdujące się w nim 

organy, widzi tylko ich zewnętrzną stronę, tzw. prospekt organowy czyli obudowę 

instrumentu oraz piszczałki, które stanowią część prospektu. A co znajduje się wenątrz 

organów? Czego nie zobaczy na co dzień wierny przychodzący do kościoła? 

Julian Gembalski: Nie zobaczy przede wszystkim ogromnej ilości piszczałek. Często 

wierni oceniają wielkość organów po tym co widzą, a w prospekcie może przykładowo 

znajdować się 40 piszczałek, natomiast we wnętrzu organów jest ich 1500. Piszczałki 

stoją na wiatrownicach czyli skrzyniach, które rozdzielają powietrze. Wewnątrz 

organów znajduje się również traktura czyli system sterowania, który przenosi impuls od 

klawiatury do piszczałki, oprócz tego system powietrzny – miechy i kanały. Tego 

wszystkiego nie widać, więc często wierni pytają: dlaczego budowa czy remont tak 

długo trwa? Bo nigdy nikt nie był we wnętrzu organów i nie zobaczył tego wszystkiego 

z czego ten instrument się składa.  

Łukasz Marciniak: Z encyklopedycznej definicji możemy dowiedzieć się, że organy 

należą do grupy instrumentów zwanych aerofonami. Panie Profesorze, proszę przybliżyć 

nam jak dokładnie powstaje dźwięk w organach? 

Julian Gembalski: Wykorzystana zostaje tu zasada fizyczna tzw. fali stojącej. Dźwięk 

jest zjawiskiem akustycznym, ale żeby go wzbudzić potrzebny jest impuls. Tym 

impulsem jest strumień zagęszczonego powietrza, który poprzez szczelinę w  dolnej 

wardze piszczałki wywołuje wiry powietrza. Następuje destabilizacja cząsteczek, które 



Parafia Świętej Rodziny i Świętego Maksymiliana w Katowicach 

Wywiad z Andrzejem Kamińskim i Profesorem Julianem Gembalskim 

 

  
Strona 2 

 

  

są w stanie spoczynku, a ten wir powoduje, że pobudzone zostają do drgań i układają się 

w falę stojącą. Tak długo jak trwa impuls, czyli jak długo dochodzi powietrze do 

piszczałki, tak długo fala drga i przekłada się na zjawisko akustyczne, zwane 

subiektywnie dźwiękiem. Obiektywnie jest to uporządkowany ruch cząsteczek, który 

powoduje drgania powietrza, stając się źródłem dźwięku. Tak powstaje dźwięk  

w piszczałkach wargowych. W piszczałkach języczkowych mamy do czynienia  

z wibratorem mechanicznym tzw. idiofonem (języczkiem), który również pobudzany 

jest do drgań strumieniem powietrza, wpadającym przez otwór w nodze piszczałki. 

Źródłem dźwięku są więc drgania języczka (wykonanego zwykle z mosiądzu), zaś sama 

tuba, znajdująca sie powyżej języczka,  potrzebna jest do jego wzmocnienia. 

Łukasz Marciniak: Nie sposób zliczyć wszystkie zbudowane przez zakład rodziny 

Kamińskich na przestrzeni lat instrumenty. Na Śląsku do najbardziej znanych należą  

z pewnością organy kościoła Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu, zbudowane  

w estetyce baroku francuskiego oraz organy naszego kościoła, którym nadano zgoła 

odmienne cechy – organów północoniemieckich. Proszę powiedzieć co to oznacza  

w praktyce, że organy zbudowane są w stylu północnoniemieckim? 

Julian Gembalski: Styl północnoniemiecki to przede wszystkim dyspozycja, czyli 

zestaw głosów, który nawiązuje do pewnego stylu historycznego, w tym przypadku do 

okresu baroku na północy Niemiec. Analiza ówczesnego stylu pozwala nam zdefiniować 

budowane w tamtym okresie organy pod względem estetyki brzmienia i konstrukcji. 

Miały one najczęściej trzy zespoły brzmieniowe z Rückpositivem, czyli zespołem 

umieszczonym w balustradzie chóru. Zespół ten obsługiwany był przez manuał 

pierwszy. Następnie Hauptwerk czyli główny, potężny zespół brzmieniowy i Brustwerk, 

który tutaj jest nieco zmodyfikowany. Ze względu na konstrukcję kościoła, umieszczony 

on został za Hauptwerkiem. W organach północnoniemieckich Brustwerk znajdował się 

pod głównym zespołem brzmieniowym. W kościele Świętej Rodziny zrealizowano także 

inny ważny składnik stylu północnoniemieckiego: wieże pedałowe, umieszczone  

w balustradzie chóru. Jest to typowe rozwiązanie architektoniczne dla organów 

północnoniemieckich. Zespół brzmieniowy pedału nie jest umieszczony w głębi 

organów, ale  z przodu, a jego wieże flankują główny korpus organów. W organach 

zastosowano także wiele innych historyzujących rozwiązań: tzw. trakturę zawieszoną, 

połączenie szufladowe i historyczny strój, tzw. Werckmeister III. 

Łukasz Marciniak: Od maja trwa przegląd i czyszczenie organów kościoła Świętej 

Rodziny w Katowicach.  Na czym dokładnie polegały wykonane przez Pańską firmę 

prace? 

Andrzej Kamiński: Przede wszystkim trzeba było wyjąć z organów wszystkie 

piszczałki. Następnie należało wyczyścić piszczałki, zarówno w środku jak i na 

zewnątrz; czyściliśmy też wiatrownice, na których piszczałki są umieszczone. Sama 
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szafa organowa, obudowa organów, też wymagała czyszczenia w środku i na zewnątrz. 

Następnie trzeba było wyrównać mechanizm, przejrzeć jak chodzą zasuwy i klapy, które 

otwierają lub zamykają dostęp powietrza do piszczałek. A kiedy już piszczałki wróciły 

na swoje miejsce w wiatrownicach, przeprowadziliśmy ich ponowną intonację, żeby 

wrócić do pierwotnego brzmienia. Czasami poprawia się również to czego nie 

zauważyło się przy montażu kilkanaście lat temu, ale ogólnie zachowując strój oraz 

przebiegi dynamiczne i intonacyjne poszczególnych głosów.  

Łukasz Marciniak: Wydaje się, że tak skomplikowany mechanizm, jakim są organy, 

wymaga niezwykłej dbałości o jego stan techniczny, tak aby wszystko funkcjonowało jak 

należy i dźwięk wydobywający się z organów był jak najbardziej szlachetny. Co jaki czas 

trzeba dokonywać przeglądu technicznego organów? 

Julian Gembalski: To zależy też od okoliczności, bo na przykład inaczej zachowuje się 

instrument w mieście, a inaczej organy gdzieś w okolicy, gdzie nie ma przemysłu, nie 

ma dużego ruchu samochodów, czy nawet jeśli kościół nie jest tak często używany jak 

nasze kościoły. Byłem kiedyś w Skandynawii i grałem na instrumencie Marcussena, 

wszedłem do środka, do wnętrza organów, bo zawsze też chcę zobaczyć instrument od 

wewnątrz, i przekonany byłem, że niedawno był czyszczony. Okazało sie, że organy 

stoją już 30 lat, a wyglądają jak wczoraj zbudowane. Tam nie ma przemysłu, wokoło jest 

morze, miasta niewielkie, nieduży ruch. Zupełnie inaczej jest w Katowicach, gdzie po 10 

latach wszystkie instrumenty są tak zabrudzone, że przestają funkcjonować w sposób 

właściwy. Kurz powoduje destabilizację stroju, a może też powodować zatarcia 

mechaniki,  na klapach i w kanałach powietrznych  osadza się brud, co jest dla organów 

bardzo szkodliwe. Dlatego organy musiały być wyczyszczone gruntownie, bo z powodu 

dużego zanieczyszczenia już nie stroiły, a w wielu głosach zachwiana została  intonacja. 

Zabrudzenie jest także naturalnym efektem użytkowania świątyni. Kiedy mamy np. pięć, 

sześć Mszy w ciągu dnia, to przychodzący ludzie przynoszą kurz, zmienia się 

wilgotność i temperatura. Używa sie też świec, kadzidła, a mimo ostrożnego sprzątania 

kościoła także przemieszcza się pył, który osadza sie wszędzie.  I efekt jest taki, że po 10 

latach trzeba organy wyczyścić. Teoretycznie przyjęło się, że po około 10 latach 

potrzebny jest gruntowny przegląd, ale zdarzają się pneumatyczne instrumenty, które 

trzeba poprawiać co chwilę, ze wzgledu na skomplikowany mechanizm.  

Łukasz Marciniak: Organy naszego kościoła służą nie tylko liturgii, ale także szeroko 

rozumianej kulturze muzycznej. Odbywają się tutaj koncerty i recitale organowe, 

konkursy interpretacji muzyki organowej, nagrane zostały dwie płyty CD. Czy to 

prawda, że dobre organy powinny być także wartościowym instrumentem koncertowym, 

służącym do interpretacji muzyki organowej różnych epok? 

Julian Gembalski: Myślę, że tak. Nawet kiedy instrument jest mały, ale jest zbudowany 

logicznie, jeżeli chodzi o układ głosów i dobrze, jeżeli chodzi o wykonanie, to zawsze 
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jest literatura organowa, którą na tych organach można wykonać. Dawniej nie określano, 

czy organy są przeznaczone do liturgii czy do literatury. Kiedy Bach wykonywał swoje 

utwory to robił to w czasie liturgii, ku większej chwale Bożej, bo koncertów jako takich 

wtedy nie było. Dzisiaj jest to rozdzielone i jeśli instrument jest dobry, to zawsze może 

służyć również kulturze, a to wpisuje się w misję Kościoła. Jej składnikiem było zawsze 

kształtowanie wrażliwości wiernych, budowanie ich ducha poprzez muzykę, nie tylko 

wokalną, ale właśnie organową.  Jest więc prawdą, że każde dobrze zbudowane organy 

powinny służyć kulturze muzycznej, oprócz gry liturgicznej.  

Łukasz Marciniak: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wyraźny trend w 

budownictwie organowym, który opowiada się za wyborem konkretnej estetyki, linii, 

która charakteryzuje dany instrument i nadaje mu konkretny kształt i brzmieniowość, 

a jednocześnie czyni te organy wyjątkowymi na tle innych instrumentów. Mamy  

w Katowicach już organy w stylu baroku francuskiego, organy północoniemieckie, 

ostatnio przybył nam nowy instrument –  w Akademii Muzycznej, w Auli im. Bolesława 

Szabelskiego zbudowane zostały przez słoweńską firmę Antona Skrabla organy  stojące 

gdzieś na pograniczu baroku i romantyzmu. Czy taka „moda” na organy wyraźnie 

ukierunkowane stylistycznie będzie obowiązywać nadal? 

Julian Gembalski: To zależy. Dawniej uważano, że organy mają być uniwersalne, do 

wszystkiego. Tę tezę w Polsce podważył Profesor Jan Jargoń w artykule z 1977 roku. 

Oczywiście w każdych organach można dokonać pewnego kompromisu, ale jeżeli 

instrument ma na przykład 15 głosów, to można mu nadać zarówno estetykę 

romantyczną jak i barokową. Przy tej ilości głosów trudno stworzyć instrument  

o cechach uniwersalnych. Moja filozofia jest taka: jeżeli instrument jest duży (jak np. 

organy w Filharmonii Śląskiej) to trzeba mu nadać cechy uniwersalności, jednak zawsze 

będzie jakaś estetyka dominująca. W tym wypadku bedzie to estetyka romantyczna. 

Natomiast, jeżeli instrument jest mały, to nadaję mu jedną estetykę, najczęściej 

odwołujaca sie wprost do konkretnej epoki historycznej. Na przykład w organach  

w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym z 2014 roku, które są 

wzorowane na założeniach staropolskich, są dwa małe plena typu barokowego, prosta 

mechanika i pewne rozwiązania nawiązujace do organów baroku (np. połączenie typu 

szufladowego). Na takim instrumencie nie będę mógł zagrać np. utworu Cesara Francka. 

Musiałbym mieć inne głosy, np. Obój, co nie pasowałoby do całości dyspozycji. Tam 

jest Krumhorn, jest też Rückpositiv, i to jest świadomy wybór. Zależy to więc od 

wielkości i celu jaki sobie założymy. Bo na przykład jaki zrobić instrument do sali 

koncertowej NOSPR-u w Katowicach? W tak dużej sali nie można zrobić barokowego 

instrumentu. W Filharmonii łódzkiej zrobiono np. dwa instrumenty, jeden jest barokowy 

(to prawie kopia organów siedemnastowiecznych!), a drugi jest uniwersalny, duży, 

symfoniczny. W NOSPR-ze będzie wielki instrument w stylu francuskiego symfonizmu, 

posiadający ponad 100 głosów.  
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Łukasz Marciniak: Jakie są plany na przyszłość jeśli chodzi o Zakład Budowy 

Organów z ulicy Mlądzkiej w Warszawie? 

Andrzej Kamiński: Jeśli chodzi o dalekosiężne plany to trudno powiedzieć, ale na razie 

realizujemy - według projektu Pana Profesora Juliana Gembalskiego, dwu-manuałowy 

instrument w Zabrzu, w kościele Świętego Krzyża. Budowa jest już zaawansowana,  

w tej chwili realizujemy sprawy mechaniczno-konstrukcyjne. Budowa oczywiście 

postępuje w miarę napływających funduszy, bo parafia sama realizuje dzieło budowy 

organów, mimo iż były próby znalezienia sponsora. Nikt jednak nie chce się dołożyć do 

tego przedsięwzięcia. Mamy też propozycję przebudowy organów w Rzeszowie, 

naprawę wiatrownic, przebudowanie mechaniki i wstawienie stołu gry z organów firmy 

Rieger z 1930 roku. (…) Jesteśmy też w trakcie remontu organów w kościele Sióstr 

Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jest to instrument z 1909 roku.  

W przyszłym roku natomiast podejmiemy się remontu organów w kościele 

seminaryjnym, także na Krakowskim Przedmieściu, nieopodal Pałacu Prezydenckiego. 

Znajduje się tam instrument zbudowany przez firmę Biernackiego w 1928 roku, z ładną 

intonacją.  

Łukasz Marciniak: Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o wspomnienia  

z budowy organów dla kościoła Świętej Rodziny w Katowicach? Jak wspomina Pan ten 

długi czas przed pamiętnym październikiem 2003 roku, kiedy to cieszyliśmy się 

poświęceniem i inauguracyjnym cyklem koncertów na nowych organach? 

Andrzej Kamiński: Wspomnienia mam jak najlepsze, ale nie ukrywam, że miałem też 

niewielkie obawy, że wydarzy sie coś niedobrego. Na przykład w czasie transportu 

kontuaru z poziomu dolnego na chór kościoła. Potrzebne było do tego zbudowanie 

tymczasowej konstrukcji, „szubienicy” nad organami, zaczepionej na oknie, na niej 

bloczek, kółko i przeciągnięta przez nie lina. Panowie stolarze, którzy budowali szafę 

organową -  było ich kilku - pomagali przy wciąganiu stołu gry na górny chór. Najpierw 

trzeba było zabezpieczyć ten kontuar, żeby się nie uszkodził przy podnoszeniu, a potem 

bezpiecznie przetransportować za pomocą lin w miejsce gdzie miał się znajdować. Nie 

było to łatwe, bo zamontowane były już wiatrownice w pozytywie w balustradzie chóru, 

ale Opatrzność Boża czuwała nad tym przedsięwzięciem i szczęśliwie dokończyliśmy 

dzieła budowy. 

Łukasz Marciniak: Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Spisano na podstawie zapisu audio rozmowy przeprowadzonej 17 czerwca 2016r. na probostwie 

kościoła Świętej Rodziny w Katowicach.  

Wywiad autoryzowany przez Prof. Juliana Gembalskiego 18 czerwca 2016r.  


