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OPINIA O STANIE ORGANÓW 

Sporządzona dla parafii pw. Opieki św. Józefa w Jedlni Letnisko 

 

 W dniu 16 kwietnia 2012 roku, w obecności Proboszcza Ks. kan. Andrzeja 

Margasa i Organmistrza Andrzeja Guziaka z Zakopanego, dokonałam oględzin 

organów przed planowanym remontem. 

 Instrument w Jedlni Letnisko został zbudowany w 1936 roku przez 

renomowaną firmę Zygmunta Kamińskiego z Warszawy, jako 13-głosowy. W latach 

1950-1956 został rozbudowany przez Stefana Krukowskiego z Piotrkowa 

Trybunalskiego, a w latach 1957-1958 dalszej rozbudowy dokonał Józef Wójcik z 

Garbatki. Aktualnie organy mają 38 głosów, rozłożonych w trzech sekcjach: Manuał I 

– 21 głosów, Manuał II – 15 głosów, Pedał – 2 głosy. Traktura jest pneumatyczna, 

wiatrownice stożkowe.  

Stan zachowania 

Obecnie instrument jest nieużywany i w znacznym stopniu zniszczony: 

- jest niesprawna traktura gry i registratury; 

- popękane mieszki i zniszczone inne elementy skórzane; 

- występuje znaczne zanieczyszczenie piszczałek, niektóre piszczałki są uszkodzone; 

- elementy drewniane wymagają kompleksowego zabezpieczenia przed szkodnikami 

drzewnymi. 

Postulaty konserwatorskie 

 Po konsultacji z Proboszczem Parafii i Organmistrzem podjęta została decyzja o 

generalnym remoncie i częściowej przebudowie organów. 
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Przebudowa obejmie co następuje: 

- wymianę traktury z pneumatycznej na elektropneumatyczną, co w znacznym stopniu 

usprawni działanie instrumentu; 

- zmianę dyspozycji: 

 Obecna dyspozycja, na skutek rozbudowy jest bezstylowa, ponadto brak 

proporcji w obsadzie poszczególnych sekcji brzmieniowych. Pedał ma tylko dwa 

głosy, nie daje podstawy brzmienia. Głosy zostaną przeorganizowane i ułożone w 

sensowne muzycznie zestawy. 

- będzie powiększona sekcja Pedału; 

- głosy z dotychczasowych dwóch Manuałów będą rozdzielone na trzy Manuały; 

- zakupiony zostanie nowy, trzymanuałowy stół gry. 

 Projekt nowej dyspozycji organmistrz przedstawi do konsultacji i 

zatwierdzenia. Szczegółowy wykaz prac zostanie przedstawiony w osobnym 

protokole.  

 

 Trzeba podkreślić, że organy w Jedlni Letnisko są jednymi z największych w 

diecezji. W dyspozycji mają bardzo oryginalne, nietypowe głosy – Czelesta, Ksylofon 

[Harfa]. Po remoncie i przebudowie instrument będzie służył nie tylko dla celów 

liturgicznych, ale także do koncertów, które z pewnością będą dużą atrakcją kulturalną 

dla letników i turystów korzystających z walorów klimatycznych Jedlni Letnisko. 
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