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Per ła Ma zow sza
W ar chi tek to nicz nym pej za żu Pol ski, w tym tak że Ma zow sza, drew nia ne świą ty-
nie wy da ją się, je śli nie wy jąt ko we, to nie czę ste. Sta no wi to nie ja ko od wró ce nie
sy tu acji sprzed dwóch stu le ci, kie dy we wsiach i nie wiel kich mia  stecz kach to
wła śnie ko ścio ły wnie sio ne z drew na do mi no wa ły. Pa da ły one jed nak re gu lar nie
ofia rą po ża rów i wi chur, z cza sem za stę po wa no je no wy mi, oka zal szy mi i mu ro -
wa ny mi gma cha mi. Cze go nie wy rzą dzi ły klę ski ele men tar ne i spu sto sze nia wo-
jen ne, te go do peł nia ły pla no we dzia ła nia ludz kie. Zwłasz cza po tzw. uka zie
to le ran cyj nym, gdy wła dze car skie cof nę ły dra koń skie ob ostrze nia ha  mu ją ce
bu dow nic two ka to lic kich świą tyń, Ma zow sze, po dob nie jak ca ły za bór ro syj ski,
do słow nie za czer wie ni ło się ce gla ny mi syl we ta mi oka za łych neo go tyc kich i neo -
ro mań skich „wiej skich ka tedr”, któ re naj czę ściej za stę po wa ły do tych cza so we,
skrom niej sze, drew nia ne ko ściół ki. Dla te go wła śnie drew nia ny póź no ba ro ko wy
ko ściół w Goź li nie (pier wot nie Goź li no Na gór ne), zwa nym Ma riań skim Po rze -
czem, za cho wa ny z nie mal kom  plet nym pier wot nym wy po sa że niem, na le ży
do szcze gól nie cen nych za byt ków sztu ki za rów no w ska li Ma zow sza, jak i ca łej
Pol ski. Jest też jed nym z ostat nich, choć pięk nych akor dów wy ga sa ją cej już epo -
ki (chro no lo gicz nie przy na le ży prze cież do tzw. do by sta ni sła wow skiej): kie dy
go wzno szo no i de ko  ro wa no, w po bli skiej War sza wie po wsta wa ły już ar cy dzie -
ła Do me ni ca Mer li nie go czy Szy mo na Bo gu mi ła Zu ga re pre zen tu ją ce doj rza ły
styl kla  sy cy stycz ny.

Fun da cja goź liń skie go sank tu arium się ga po cząt ków do by sa skiej. Dnia
16 paź dzier ni ka 1699 ro ku Jan La soc ki, cze śnik łu kow ski, dzie dzic Sie dzo wa,
ufun do wał oraz upo sa żył ko ściół i klasz tor ma ria nów w miej scu po ło żo nym
na gra ni cy ów cze snych pa ra fii Ra dwan ków i Wil ga. Ma ria nie, czy li Zgro ma -
dze nie Księ ży Ma ria nów Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
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(Con gre ga tio C le ri co rum  Ma ria no rum ab Im ma cu la ta  Con cep tio nis  Be atis si ma e
Vir gi ni s Ma riae) by li wów czas no wym, mę skim za ko nem, za ło żo nym w 1670 ro -
ku przez Sta ni sła wa Pap czyń skie go (1631–1701, be aty fi ko wa ne go w 2007 i ka -
no ni zo wa ne go 2016 ro ku). Fun da cja ta zbie gła się z za twier dze niem re gu ły
ma ria nów przez pa pie ża In no cen te go XII, co na stą pi ło pół to ra mie sią ca póź niej,
bo 24 li sto pa da. Po słan nic twem no we go zgro ma dze nia – pierw sze go w hi sto rii
za ko nu za ło żo ne go przez Po la ka – by ło gło sze nie chwa ły Nie po ka la nej (dzia ło
się to nie mal dwa stu le cia przed ogło sze niem do gma tu o Nie po ka la nym Po czę -
ciu), mo dli twa, a tak że po moc pro bosz czom w ka te chi za cji pro ste go lu du, z któ -
re go z póź niej wy wo dzi ło się wie lu za kon ni ków. Wła śnie ten ostat ni, mi syj ny
aspekt dzia łal no ści ma ria nów od gry wał zna czą cą ro lę w Goź li nie, gdyż pla ców -
ka ob słu gi wa ła wsie, któ rych miesz kań cy mie li da le ki i trud ny do stęp do swych
świą tyń pa ra fial nych. Bu do wa ru szy ła zresz tą jesz cze przed for mal ną fun da -
cją – już w 1695 ro ku Jan La soc ki za ku pił drew no na bu do wę klasz to ru. W na -
stęp nych la tach pro boszcz z Wil gi, ks. Ma te usz Bro liń ski, pro ce so wał się o to, że
na te re nie je go pa ra fii wy ra sta „kon ku ren cyj na” pla ców ka, jed nak już w 1698
ro ku, po wi zji, któ rej miał do znać za spra wą Ma ryi, wy co fał wszel kie pre ten sje.
Po pier wot nym klasz to rze w Pusz czy Ko biel skiej (1673, obec nie Pusz cza Ma riań-
ska) oraz No wej Je ro zo li mie (1677, obec nie Gó ra Kal wa ria) Goź lin sta no wił trze-
cią fun da cję ma riań ską.

Pier wot ny drew nia ny ko ściół, bę dą cy w isto cie skrom ną ka pli cą, spło nął
w 1769 ro ku. Ko lej ny, wznie sio ny na no wym miej scu i ist nie ją cy do dzi siaj, zo -
stał ukoń czo ny w ro ku 1776. Od no wio no go oko ło po ło wy XIX wie ku, a tak że
w 1905 ro ku (kie dy pod wyż szo no da chy nad na wa mi bocz ny mi) oraz w la tach
1951, 1965 i w ostat niej de ka dzie.

W 1864 ro ku na fa li ka sat po po wsta niu stycz nio wym klasz tor za mknię to,
a za kon ni ków in ter no wa no w Ma riam po lu. Nie ska so wa no jed nak pa ra fii i od

tej po ry, aż do po wro tu ma ria nów w 1966 ro ku, pla ców kę ob słu gi wa ło du cho -
wień stwo die ce zjal ne, a bu dy nek klasz to ru za adap to wa no na ple ba nię.

Ko ściół jest zwró co ny pre zbi te rium na po łu dnio wy wschód. Po sia da kon-
struk cję zrę bo wą, je go ścia ny zo sta ły wzmoc nio ne li si ca mi i osza lo wa ne. Jest
oka za łą trój na wo wą ba zy li ką z tran sep tem, o pre zbi te rium na pla nie zbli żo nym
do kwa dra tu i od po wia da ją cym sze ro ko ścią na wie głów nej oraz uję tym anek sa -
mi za kry stii i skarb czy ka. Od fron tu go ścia wi ta mo nu men tal na, dwu kon dy gna -
cyj na fa sa da flan ko wa na pa rą trój kon dy gna cyj nych wież, po mię dzy któ ry mi
znaj du je się wo lu to wy szczyt. Bry łę świą ty ni ce chu je więc za ra zem swo isty mo-
nu men ta lizm, jak i ma low ni czość, któ rą w oczach współ cze sne go od bior cy
zwięk sza nie czę sty dziś wi dok da chów po kry tych drew nia nym gon tem. We wnę -
trzu ścia ny na wy głów nej wspar te zo sta ły na fi la rach to skań skich, wy dzie la ją -
cych dość ni skie na wy bocz ne. Ta kie roz wią za nia kom po zy cyj ne w ukła dzie
trój na wo wej ba zy li ki (czy li bu dow li o na wie głów nej wyż szej od bocz nych
i oświe tlo nej wła sny mi okna mi oraz na kry tej od ręb nym dwu spa do wym da chem,
z pul pi to wo przy kry ty mi na wa mi bocz ny mi) są nie czę ste w pol skiej ba ro ko wej
ar chi tek tu rze drew nia nej. Z ana lo gii wy mie nić moż na ko ścio ły w Ka mień cu Li-
tew skim (1723, obec nie Bia ło ruś), Sza lo wej (1736 lub 1739 i 1756), Zbi ro hach
(1756, obec nie Bia ło ruś), Dą bro wie Tar now skiej (1771) czy Na rwi (1775). 

Ce lem wszyst kich opi sa nych wy żej za bie gów by ło stwo rze nie imi ta cji
form wła ści wych dla ar chi tek tu ry mu ro wa nej. We wnę trzu wra że nie to spo-
tę go wa ne zo sta ło po przez ilu zjo ni stycz ną po li chro mię, po kry wa ją ca strop
i wszyst kie ścia ny. Wy ko na no ją czę ścio wo w tech ni ce tem pe ry na no szo nej
na płót no na kle jo ne na ścia ny, w więk szo ści jed nak ma la tu ra kła dzio na jest
bez po śred nio na za grun to wa ne de ski. Po li chro mie pod da no kon ser wa cji
w 1933 ro ku (Wła dy sław Zych) i w la tach 1980–1993 (Pra cow nia Kon ser wa cji
Za byt ków War sza wa).
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W pre zbi te rium po bo kach od ma lo wa na zo sta ła wiel ko po rząd ko wa, dwu-
rzę do wa ko lum na da joń ska, po mię dzy jej fi la ra mi przed sta wio no po są gi Apo s-
to łów. Na ścia nie po łu dnio wo -wschod niej ko lum na da prze cho dzi w rów nież
ilu zjo ni stycz ny oł tarz głów ny, w któ rym olej ny ob raz z przed sta wie niem Mat ki
Bo skiej Im ma cu la ty flan ku ją przed sta wie nia rzeźb ar cha nio łów Mi cha ła i Ga -
brie la. W po lach at ty ki ko lum na dy uka za no ale go rie sze ściu we zwań z li ta nii lo-
re tań skiej, u do łu zaś, nie ja ko u stóp Apo sto łów, wer se ty ze Skła du Apo stol skie go
wy ka li gra fo wa ne w ję zy ku pol skim. Na za koń cze niach ra mion tran sep tu przed-
sta wio no oł ta rze o cha rak te rze owal nych ko rync kich ko lum nad, w gór nych
kon dy gna cjach sta no wią ce ob ra mie nia dla okien. Są w nich umiesz czo ne ko lej -
ne ob ra zy: w le wym Mat ki Bo skiej Goź liń skiej, w pra wym Ukrzy żo wa nie z Ma -
rią Mag da le ną. Na po łu dnio wo -wschod nich ścia nach tran sep tu roz lo ko wa no
jesz cze jed ną pa rę ilu zjo ni stycz nych oł ta rzy – dwu kon dy gna cyj nych z „usta wio -
ny mi” pa ra mi fi gur czte rech Oj ców Ko ścio ła: po le wej z ob ra za mi św. Mar ci -
na z To urs i w zwień cze niu św. Ro cha; w pra wym od po wied nio św. An to nie go
z Dzie ciąt kiem (ka za nie św. An to nie go) i św. Ja na Ne po mu ce na. Po nad to w tran -
sep cie w ilu zjo ni stycz nych ni szach uka za no wy obra że nia rzeźb św. Jó ze fa z Dzie -
ciąt kiem i św. Dyz my. Na ścia nach na wy tran sep tu z łu dzą cą pla stycz no ścią
uka za no nad wie szo ne bal ko ny, a w na wie ilu zjo ni stycz ne, prze szklo ne em po ry.
Po nad ni mi w owal nych ob ra mie niach znaj du ją się przed sta wie nia Ewan ge li -
stów. Ilu zjo ni stycz ne, „fał szy we” okna na ma lo wa no tak że na ścia nie pół noc no -
-za chod niej – ko li ste na za koń cze niach naw bocz nych i kwa dra to we pod
chó rem. Wresz cie strop na wy po kry to de ko ra cją or na men tal ną z mo ty wa mi ob-
ra mio nych pół i ro zet. W pre zbi te rium, na tle ob ło ków otwie ra ją cych się nie-
bios, Trój ca Świę ta nie ja ko wi ta Nie po ka la ną, która unosi się na ob ra zie z oł ta rza
głów ne go. Tam na to miast, gdzie w mu ro wa nej ba zy li ce mo gła by gó ro wać ko-
pu ła, czy li na skrzy żo wa niu na wy i tran sep tu, w cen tral nym punk cie wnę trza,
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po nad ilu zyj nym bel ko wa niem na tle otwar te go nie ba znaj du je się wiel ka mi s-
tycz na gwiaz da dzie się ciu cnót Ma ryi.

Pro gram iko no gra ficz ny de ko ra cji sta no wi od zwier cie dle nie du cho wo ści i re -
gu ły ma riań skiej, zwłasz cza wąt ków kul tu ma ryj ne go i mi sji dusz pa ster skiej.
W oł ta rzu głów nym umiesz czo no przed sta wie nie Nie po ka la nej ja ko Nie wia sty
Apo ka lip tycz nej (po dob ne od po cząt ku XVIII wie ku znaj do wa ło się na pie czę -
ciach ma ria nów), po ni żej Trój cy Świę tej. Dzie się cio ra mien na Gwiaz da Ma riań -
ska, z wy szcze gól nio nym de ka lo giem cnót ewan ge licz nych Mat ki Bo skiej,
znaj du je od nie sie nie w Re gu le dzie się ciu cnót Naj święt szej Ma ryi Pan ny, którą w 1502
ro ku spisał fran cu ski fran cisz ka ni n bł. Ga brie l -Ma ria a w 1699 ro ku św. Sta ni -
sła w Pap czyń ski przyjął za pod sta wę ży cia du cho we go dla no wo  po wo ła ne go
zgro ma dze nia. W 1749 ro ku Ka zi mierz Wy szyń ski, ów cze sny prze ło żo ny ge ne -
ral ny, opu bli ko wał roz pra wę Gwiaz da Za ran na Na Ho ry zon cie Pol skim no wo Wscho-
dzą ca Nay be spiecz niey szą dro gą Pra wo wier ne go Chrze ścia ni na do po żą da ne go por tu
sczę śli wey wiecz no ści Pro wa dzą ca, w któ rej zna la zła się ry ci na uka zu ją ca Gwiaz dę
Ma riań ską w for mie po dob nej do tej na stro pie.

Po zo sta łe przed sta wie nia wpi su ją się pro gram una ocz nia nia po słan nic twa
ma ria nów. Świę ty Mar cin sta no wi wzór du chow ne go -bi sku pa, któ ry nie tyl ko
od dał że bra ko wi po ło wę swej opoń czy, lecz tak że, spra wu jąc urząd, pra wie sta -
le prze by wał po za re zy den cją, wśród wier nych. Sta no wi to na wią za nie do mi sji
zgro ma dze nia, za pew nia ją ce go opie kę dusz pa ster ską wier nym za nie dba nym
przez pro bosz czów, któ rzy nie jed no krot nie trak to wa li swo je pla ców ki je dy nie
ja ko źró dło do cho du. Świę ty Roch, pa tron od za ra zy, od no si się za pew ne do opie -
ki dusz pa ster skiej nad ofia ra mi epi de mii. Świę ty An to ni Pa dew ski uka za ny zo stał
ja ko ka zno dzie ja po śród naj uboż szych, a świę ty Jan Ne po mu cen pa tro nu je ta-
jem ni cy spo wie dzi – ma ria nie cie szy li się bo wiem re pu ta cją zna ko mi tych ka z-
no dzie jów i spo wied ni ków. Na prze ciw ko uka za no zresz tą wy obra że nie po są gu

świę te go Dyz my – czy li Do bre go Ło tra, pierw sze go świę te go chrze ści jań skie go
roz grze szo ne go przez Chry stu sa na krzy żu, któ ry nie tyl ko sta no wi wzór ża lu
za grze chy, lecz jest tak że pa tro nem wię zien nych, umie ra ją cych oraz wy klu czo -
nych, któ rych na le ża ło ob jąć opie ką dusz pa ster ską: ska zań ców, na wró co nych
grzesz ni ków i skru szo nych zło dziei.

Za gad ko wa po zo sta je jed nak kwe stia au tor stwa ma lo wi deł i ich ge ne zy.
W wy pad ku ma lo wa nych „na opty kę” ilu zjo ni stycz nych po li chro mii, cał kiem
licz nych w Rze czy po spo li tej ostat nich de kad XVIII wie ku (naj czę ściej jed nak do-
ty czy to ko ścio łów mu ro wa nych – jed nym z wy jąt ków jest drew nia ny ko ściół
w Weł nie z lat 1727–1729, za wie ra ją cy dzie ło ma la rza ber nar dyń skie go Ada ma
Swa cha), pra wie za wsze moż na wska zać wzo ry gra ficz ne, któ re ar ty ści ada pto -
wa li na po trze by kon kret ne go wnę trza. Two rzą ce swo isty ka non „kup fersz ty -
chy” An drei Poz za, Pau la Dec ke ra czy Ga le az za Bi bie ny, jak kol wiek zbli żo ne
do roz wią zań za sto so wa nych w Ma riań skim Po rze czu, nie są z ni mi toż sa me. Po-
li chro mia ta opie ra się na wzor cach dy na micz ne go ba ro ku, lecz nie ma w niej
wca le or na men ty ki ro ko ko wej, któ rą w tym cza sie „wy par ły” już for my o cha rak -
te rze kla sy cy stycz nym, zwłasz cza w ra mo wych po dzia łach w wy pad ku stro pów.

Ist nie ją więc dwie moż li wo ści: al bo wy ko rzy sta no ja kieś bar dzo rzad kie, nie-
zna ne dziś plan sze gra ficz ne, al bo pro jek tant po li chro mii „wy in we nio wał” dzie -
ło ory gi nal ne, co wy sta wi ło by mu świa dec two nie tyl ko uzdol nio ne go ma la rza,
lecz tak że wy traw ne go znaw cy ar chi tek tu ry i geo me trii wy kreśl nej. W do tych -
cza so wej li te ra tu rze pra ce ma lar skie w ko ście le goź liń skim naj czę ściej przy pi -
su je się Fran cisz ko wi Nie mi row skie mu. 

Ka rie ra ar ty stycz na Fran cisz ka Nie mi row skie go (1734–1795), ma ria ni na, 
za czę ła się praw do po dob nie w klasz to rze w Ra śnej (obec nie Bia ło ruś). Uro dzo -
ny naj pew niej w War sza wie Nie mi row ski wstą pił do za ko nu w 1767 ro ku w pla -
ców ce w Pusz czy Ko ra biew skiej. Za li czał się do cał kiem licz nej w daw nej
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Rze czy po spo li tej gru py ar ty stów za kon nych, któ rych ce cho wa ła mo bil ność i któ -
rzy czę sto re ali zo wa li za mó wie nia da le ko od ma cie rzy stych klasz to rów. Pra co -
wał póź niej za rów no w pla ców kach ma riań skich, jak i in nych za ko nów, a tak że
w ko ścio łach pa ra fial nych, na zie miach ko ron nych i w Wiel kim Księ stwie Li tew -
skim, m.in. w Woł pie, Se ro czy nie, Mied nie wi cach, Ma riam po lu czy Wil nie. Był 
ar ty stą wszech stron nym, zdol nym ma lo wać nie tyl ko płót na szta lu go we z por -
tre ta mi i ob ra za mi oł ta rzo wy mi, lecz tak że mo nu men tal ne de ko ra cje wnętrz. Po-
li chro mie w Ma riań skim Po rze czu sta no wią naj więk szą i naj le piej za cho wa ną
z je go re ali za cji, choć brak jed no znacz ne go, ar chi wal ne go po twier dze nia au tor -
stwa. Cał kiem wia ry god na wy da je się hi po te za, że Nie mi row ski był au to rem kon-
cep cji czy też – jak wów czas mó wio no – „abry su” (czy li pro jek tu) ilu zjo ni stycz nej
po li chro mii, skom pli ko wa nej ty leż pod wzglę dem geo me trii, co i tre ści ide owych,
re ali zo wał ją jed nak ze spół kil ku ma la rzy -po moc ni ków. Wska zu ją na to do strze -
gal ne od mien no ści for mal ne i warsz ta to we po szcze gól nych ele men tów.

Szcze gól nie cen nym za byt kiem jest sły ną cy ła ska mi ob raz Mat ki Bo skiej
Goź liń skiej, umiesz czo ny w oł ta rzu na za koń cze niu ra mie nia tran sep tu. Po nie -
waż znaj du je się on na prze ciw ko oł ta rza Ukrzy żo wa nia, Ma ry ja -Ho de ge tria, któ -
ra dzier ży na ra mie niu Sy na, jed no cze śnie pa trzy na Je go ago nię na krzy żu,
ujaw nia jąc w ten spo sób swo je mia no Mat ki Bo skiej Bo le snej, jak w we zwa niu
ko ścio ła. Łącz ność tę pod kre śla ją na ma lo wa ne na obu oł ta rzach pa ry anio łów,
któ re pre zen tu ją na rzę dzia Mę ki Pań skiej. War to wspo mnieć, że przy ko ście le
od po cząt ku dzia ła ło Brac two Po cie sze nia NMP Bo le snej.

We dług tra dy cji wi ze ru nek otrzy mał sam św. Sta ni sław Pap czyń ski ze swe -
go do mu ro dzin ne go w Po de gro dziu na Są dec czyź nie (moż na na wet trafić na
prze ka zem, że Pap czyń ski przy szedł na świat przed ob ra zem), a na stęp nie ofia-
ro wał go goź liń skie mu klasz to ro wi. W rze czy wi sto ści jed nak dzie ło jest o nie -
mal stu le cie star sze. Je go ce chy for mal ne, w tym cha rak te ry stycz ny pa lu da ment
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o ko ta rach zdo bio nych or na men tem z wa chla rzy, tu li pa nów i cha rak te ry stycz -
nej ko ron ki, pro por cje syl we tek, mo de lu nek twa rzy, spo sób ma lo wa nia ko ron
i bi żu te rii (zwłasz cza ko ron i krzy ża za wie szo ne go na pier si Bo gu ro dzi cy) wy-
da ją się ta kie sa me jak na wi ze run ku z ko ścio ła w Wiel kich Oczach ko ło Lu ba -
czo wa, sy gno wa nym w 1613 ro ku przez kra kow skie go ma la rza Fran cisz ka
Śmia dec kie go. Moż na więc przy jąć nie mal za pew nik, że ob raz czczo ny w Goź -
li nie ma po nad czte ry sta lat, po wstał w warsz ta cie Śmia dec kie go na krót ko
przed je go śmier cią w 1615 ro ku i za li cza się do gru py wcze snych ko pii Ho de -
ge trii ja sno gór skiej. Wi ze ru nek przy kry to su kien ką wy ko na ną z re pu so wa nej
srebr nej bla chy, o for mach wska zu ją cych na dru gą ćwierć XVIII wie ku. Po-
twier dza to, że już w tam tych cza sach wi ze ru nek był oto czo ny kul tem. 

Z in nych cie kaw szych przy kła dów ma lar stwa szta lu go we go za cho wa ły się
m.in. cen ne por tre ty za kon ni ków ma riań skich: św. Sta ni sła wa Pap czyń skie go
(za pew ne jesz cze z pierw szej po ło wy XVIII wie ku, kon ser wo wa ny w 1986 ro -
ku), ano ni mo we go ma ria ni na z dru giej po ło wy XVIII stu le cia (być mo że au to -
por tret Fran cisz ka Nie mi row skie go) i za pew ne Mi ko ła ja Szlą skow skie go
(zmar łe go w 1869 ro ku), prze ora zgro ma dze nia. Z rzeźb na wzmian kę za słu gu -
je dy na micz na, ro ko ko wo „roz tań czo na” fi gu ra Mat ki Bo skiej Nie po ka la nej.

Po zy tyw usy tu owa ny na osi chó ru mu zycz ne go sta no wi swo isty kon tra punkt
dla oł ta rza głów ne go. Trans lo ko wa no go do Ma riań skie go Po rze cza z nie usta lo -
ne go miej sca, naj pew niej mię dzy 1776 a 1793 ro kiem. Wpraw dzie w 1872 ro ku in-
stru ment prze bu do wał Igna cy Kar czew ski z War sza wy, lecz nie wpły nę ło to
na for mę pro spek tu. Re pre zen tu je on trój wie życz ko wy, „kla sycz ny” układ, ozdo-
bio no go sny cer skim or na men tem z wi ci akan to wej, któ ry sto so wa no w Pol sce
jesz cze w dru giej ćwier ci XVIII wie ku. Ma my tu naj pew niej do czy nie nia z dzie -
łem po cho dzą cym z lat trzy dzie stych te go stu le cia. Po nie waż kształt sza fy or ga -
no wej i dys po zy cja po szcze gól nych ele men tów ma ją cha rak ter ra czej obie go wy,

stan dar do wy dla bu dow nic twa or ga no we go wie lu ośrod ków i po wsta ją ce go
w cią gu oko ło pół to ra stu le cia, na obec nym sta nie ba dań nie moż na przy pi sać
te go dzie ła kon kret ne mu warsz ta to wi. 

Cie ka wym ele men tem wy stro ju są też po wią za ne kom po zy cyj nie am bo -
na i sta no wią ca jej pen dant ro ko ko wa chrzciel ni ca, któ rą wy ko na no w trze ciej
ćwier ci XVIII wie ku, a w 1885 ro ku za ku pio no z ko ścio ła w po bli skiej Sa mo -
gosz czy – po cho dzi ła z tam tej szej ba ro ko wej świą ty ni, któ rą wznie sio no w 1725
ro ku, a w 1864 ro ku za stą pio no no wą. Chrzciel ni ca sta nę ła jed nak na miej scu
po przed niej, usta wio nej pod bal da chi mem iden tycz nym jak ten, któ ry znaj du -
je się po nad ko szem am bo ny. Ta kie kon tra punk tycz ne ze sta wie nie ka zal ni cy
z chrzciel ni cą nie by ło w XVIII wie ku rzad kie. Wy stę pu je np. w ko ście le św. Mi-
ko ła ja w Mię dzy rze czu Pod la skim, gdzie sa ma chrzciel ni ca ma bar dzo po dob ną
(choć bar dziej roz bu do wa ną) for mę wy try sku ją ce go źró dła czy fon tan ny. Obie
moż na łą czyć z gru pą dzieł, głów nie z te re nu Pod la sia i Lu belsz czy zny, po wsta -
łych w pu ław skim warsz ta cie Ja na Elia sza Hof ma na z je go in spi ra cji. Sa ma am-
bo na oraz oba bal da chi my ma ją for my ba ro ko wo -kla sy cy stycz ne i po wsta ły
naj pew niej wraz z obec ną świą ty nią. Wień czą je rzeź by św. Paw ła (wiel kie go
apo sto ła i gło si cie la Sło wa Bo że go) oraz św. Ja na Chrzci cie la.

Wy po sa że nie do peł nia sze reg sprzę tów – któ re sa me w so bie nie są mo że
dzie ła mi naj wyż szej kla sy, ale wszyst kie po cho dzą z cza su wy po sa ża nia no wo
zbu do wa ne go ko ścio ła – ta kich jak ka ta falk, krzy że oł ta rzo we, lich ta rze, ko-
cioł na wo dę świę co ną, a na wet ory gi nal ne sta cje Mę ki Pań skiej, bę dą ce zbio-
rem wło skich mie dzio ry tów z 1782 ro ku. Sta no wi to nie pod wa żal ną war tość
i na da je wnę trzu wa lor rzad ko spo ty ka nej au ten tycz no ści – prze kra cza jąc próg
ko ścio ła, nie spo sób nie ulec wra że niu, że czas za trzy mał się jesz cze przed
na sta niem XIX wie ku.

Mar cin Zgliń ski
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Pisz czał ko wy we hi kuł cza su
Czy or ga ny pisz czał ko we mo gą prze no sić nas w cza sie? Kon takt z hi sto rycz -
nym in stru men tem, wsłu cha nie się w je go brzmie nie, za pach sta re go drew na
czy błysk zło co nej rzeź by po zwa la ją na po dróż nie tyl ko w cza sie, lecz tak że
w prze strze ni – za po śred nic twem roz brzmie wa ją cej mu zy ki, któ ra wy szła
spod pió ra mi strzów ży ją cych w róż nych re gio nach Eu ro py.

Bu dow nic two or ga no we to uni ka to wa dziś dzie dzi na, po le ga ją ca na wy twa -
rza niu na rzę dzi mu zycz nych, któ re ope ru ją daw ną ideą kre owa nia dźwię ku –
za dę ciem po wie trza z mie chów w pisz czał ki za po śred nic twem me cha ni zmu,
któ ry ob słu gu je mu zyk, na ci ska jąc kla wi sze. Idea ta od sta ro żyt no ści po zo sta -
je ta ka sa ma, choć zmie nia ją ce się wraz z upły wem cza su tech no lo gie nada wa -
ły i na da ją me cha ni zmo wi bu do wa nych w ko lej nych epo kach or ga nów co raz
no wo cze śniej sze for my. To nie zwy kłe, że choć od sta ro żyt no ści do cza sów
współ cze snych me cha ni za cja, kom pu te ry za cja i elek tro ni ka zre wo lu cjo ni zo -
wa ły świat tech ni ki, ta pier wot na „idea or ga nów” po zo sta je nie zmien na. Au-
ten tycz ne daw ne or ga ny da ją nam moż li wość spo tka nia się z hi sto rią. Te sa me
pisz czał ki, któ re gra ły dwieści lat te mu, gra ją i dziś. Choć brzmie nie mo że przy-
kry wać na tu ral na pa ty na, jest ono dla nas łącz ni kiem z prze szło ścią.

W ko ście le Mat ki Bo skiej Bo le snej w Ma riań skim Po rze czu znaj du je się nie-
wiel ki dzie wię cio gło so wy po zy tyw or ga no wy. Do tąd nie uda ło się usta lić na zwi -
ska je go twór cy ani do kład nej da ty bu do wy in stru men tu. Naj star sze o nim
wzmian ki za pi sa no w księ gach ra chun ko wych pro wa dzo nych od 1770 ro ku.
W 1793 ro ku do ist nie ją cych już or ga nów do ro bio no śru by, a do na pra wy uży to
„fil cy”, „skur ki” i „drot” oraz wy to czo no „10 ga łek”. Do po ło wy XIX wie ku kro ni -
ka rze opi sy wa li in stru ment ja ko „dość du ży i sta ry”. W 1872 ro ku or ga ny zo sta ły
wy re mon to wa ne i czę ścio wo prze bu do wa ne przez war szaw skie go or gan  mi strza
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Igna ce go Kar czew skie go, któ re go pod pis znaj du je się we wnątrz ko mo ry wia tro-
wej in stru men tu. Kar czew ski do pie ro roz po czy nał wów czas swą rze mieśl ni czą
ka rie rę. Zna mien ne, że po czter dzie stu la tach, u schył ku ży cia, po wró cił do ma -
riań skie go ko ścio ła, by re pe ro wać miech, któ ry sam przed la ty zbu do wał.

Or ga ny w Ma riań skim Po rze czu na le żą do naj star szych i naj bar dziej war to -
ścio wych in stru men tów za byt ko wych na te re nie Ma zow sza, a w die ce zji sie d-
lec kiej, któ rej ko ścio ły dys po nu ją w su mie 182 in stru men ta mi, jest to je den
z sied miu za cho wa nych eg zem pla rzy z XVIII wie ku.

Ze staw gło sów or ga nów w Ma riań skim Po rze czu jest nie jed no li ty. Pisz czał ki
pro spek to we go Pryn cy pa łu zo sta ły wy ko na ne w XIX wie ku. Naj więk sza pisz czał -
ka, umiesz czo na na osi środ ko wej wie ży, nie zo sta ła za pla no wa na ja ko gra ją ca,
a jej nie rów na, po za ła my wa na struk tu ra mie ni się jak lu ster ko od bi ja nym świa -
tłem. Głę biej w or ga nach kry ją się dwa osiem na sto wiecz ne fle ty – Ma jor i Mi nor
– o pisz czał kach wy ko na nych z drew na dę bo we go. Gło sy te za cho wa ły cha rak -
te ry stycz ną dla XVIII stu le cia bar dzo pre cy zyj ną wy mo wę. Ko lej ne dwa gło sy
fle to we – czte ro sto po wy Por tu nal i ośmio sto po wy Bor don wy two rzył w XIX wie ku
Igna cy Kar czew ski. Wy ko na ne są z drew na igla ste go oraz ma ją mięk ką i śpiew -
ną in to na cję. Trzy wy so kie re je stry pryn cy pa ło we sta no wią ko ro nę brzmie nia
po rzec kie go or ga no ple no: dwu sto po wa Okta wa, ma ła Qu in ta oraz trzy rzę do wa
Mik stu ra skła da ją się z pisz cza łek me ta lo wych o wy raź nym, ostrym dźwię ku.
Ostat nim gło sem w tym kom ple cie jest nie zwy kle uro kli wy czte ro sto po wy Sa li -
cet. Ten dzie więt na sto wiecz ny głos od zy wa się ci cho i nie co chry pią co.

Sek cja pe da łu do da na pod czas ostat nich prac or gan mi strzow skich ma dwa re-
je stry ba so we: szes na sto sto po wy Sub bas i ośmio sto po wą Okta wę. Pisz czał ki wy ko-
na ne są z drew na i umiesz czo ne w do dat ko wej sza fie, przy tyl nej ścia nie chó ru.

W 2019 ro ku, po kom plek so wych pra cach kon ser wa tor skich pro wa dzo nych
przez pra cow nię or gan mi strzow ską Mar ty Ko gut oraz pra cow nię kon ser wa tor -

ską Do ro ty Mo ry to -Na umiuk, or ga ny w Ma riań skim Po rze czu od zy ska ły daw ny
blask brzmie nia i im po nu ją cą pre zen cję. Na sza fie or ga no wej wi dać pier wot ną,
ciem no gra na to wą bar wę, wy cią gnię tą spod póź niej szych prze ma lo wań, oraz
peł ne bla sku or na men ty sny cer skie.

Gwiaz dy i bęb ny
W XVII i XVIII wie ku bar dzo po pu lar nym urzą dze niem w or ga nach był Tym-
pan. Je go na zwa po cho dzi od wło skie go sło wa tim pa ni (ko tły), a za da niem te go
urzą dze nia jest imi to wa nie ude rza nia w bęb ny. Or ga no wy Tym pan dzia ła na za -
sa dzie dud nień wy twa rza nych przez dwie ni sko brz mią ce, nie ze stro jo ne ze 
so bą drew nia ne pisz czał ki. Mon to wa ło się je za zwy czaj na ze wnątrz sza fy or ga-
no wej. Uru cho mie nie dud nie nia na stę po wa ło po przez wpusz cze nie po wie trza
do pisz cza łek Tym pa nu.

Ko tły i bęb ny mia ły w woj sku rów nie du że zna cze nie co sztan da ry. Bęb niąc,
nada wa ło się rytm mar szo wi, a spo sób bęb nie nia in for mo wał od dzia ły o roz -
ka zach do wódz twa. Zdo by cie ko tłów czy bęb nów wro giej ar mii by ło czymś do-
nio słym. Z to wa rzy sze niem try um fal nie brzmią cych, zdo by tych ta ra ba nów
zwy cię skie woj ska po wra ca ły do swo ich kra jów. Tym spo so bem w XVII wie ku
pa ry ko tłów tra fia ły czę sto do ko ścio łów, do któ rych do wód cy przy cho dzi li po-
dzię ko wać na ko la nach za zwy cię stwo. W naj waż niej szym mo men cie mszy –
pod czas pod nie sie nia – już w cza sach ba ro ku uży wa no bęb nów lub or ga no -
wych Tym pa nów, aby do dać po wa gi i pod nio sło ści tej czę ści li tur gii. Pod czas nie-
szpo rów bęb nio no na Ma gni fi cat, pod czas jutrz ni na Be ne dic tus, a w trak cie
pro ce sji nie mal że ca ły czas ude rza no w bęb ny, na da jąc rytm mar szo wi wier-
nych. W Pol sce tra dy cje te utrzy my wa ne są wciąż w Ło wic kiem. W Ma riań skim
Po rze czu pa ra bęb nów mie dzia nych, któ rą wy mie nia ją sta re in wen ta rze, zo s-
ta ła wy da na (i bez pow rot nie utra co na) „na żą da nie pi smien ne do wód cy pół ku
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Doń skie go ko zac kie go” w cza sie I woj ny świa to wej. W ostat nich la tach przy-
wró co no na to miast uży cie or ga no we go Tym pa nu w cza sie pod nie sie nia.

Brze mien nym w skut ki od kry ciem by ło od na le zie nie w goź liń skim in stru -
men cie śla dów in ne go po pu lar ne go w epo ce ba ro ku urzą dze nia, któ re zwy kle
wy stę pu je pod nie miec ką na zwą Zim bel stern (ina czej: Gwiaz da, Dzwon ki, Dzwo nią -
ca gwiaz da lub Stel la). Je go za da nie po le ga na ude rza niu w dzwo necz ki umiesz-
czo ne na osi za mon to wa nej naj czę ściej w wi docz nym miej scu pro spek tu, któ rej
je den ko niec wy sta je przed li co i za koń czo ny jest de ko ra cyj ną sny cer ską gwiaz -
dą. Oś wy po sa żo na jest w wia tra czek wpra wia ny w ruch za sprawą sprę żo ne go
po wie trza, którego strumień skie ro wa ny jest na je go skrzy dła . W ko ro nie gzym-
so wej środ ko wej wie ży goź liń skich or ga nów znaj du je się otwór, moc no wy tar -
ty na do le, co ozna cza, że swe go cza su istot nie był uży wa ny. Prócz tego
w od no dze ka na łu po wietrz ne go pro wa dzą cej do pisz cza łek Tym pa nu znaj du je
się za fle ko wa ny do dat ko wy otwór, któ re go prze zna cze niem mo gło być za si la -
nie po wie trzem dy szy dmu cha ją cej w wia tra czek. Zim bel stern zo stał zre kon stru -
owa ny na pod sta wie tych wła śnie prze sła nek. Wy ko na no do dat ko wy wy ciąg
re je stro wy ozna czo ny ja ko Stel la, któ ry od ci na i do pusz cza do stęp po wie trza pro-
wa dzą cy do me cha ni zmu gwiaz dy umiesz czo ne go na osi pro spek tu. Wzor cem
sny cer skiej gwiaz dy, któ ra wi ru je w głów nej wie ży or ga nów, jest gwiaz da dzie-
się ciu cnót Naj święt szej Ma ryi Pan ny na ma lo wa na na stro pie ko ścio ła, na skrzy -
żo wa niu na wy z tran sep tem.

Wiel kie toc ca ty na ma łych or ga nach
Re per tu ar pre zen to wa ny na pły cie Per ła Ma zow sza spi na ją klam rą dwa dzie ła
prze zna czo ne na znacz nie więk sze or ga ny. Są to dwa dzieła po cho dzą ce z dwóch
bie gu nów ba ro ko wej ko leb ki wir tu oze rii or ga no wej, ja ką by ły ob sza ry obec-
nych Nie miec, Au strii i Dol ne go Ślą ska. Te re ny te za miesz ki wa li oby wa te le po -

słu gu ją cy się roz ma ity mi od mia na mi ję zy ka nie miec kie go – po dob nie jak róż ni -
li się dia lek ta mi, tak róż ną pi sa li mu zy kę or ga no wą. Róż ni ce te wi dać rów nież
w ty pie or ga nów, ja ki mi po słu gi wa li się w XVII wie ku. Na po łu dniu te go cie ka -
we go ob sza ru bu do wa no or ga ny, któ rych kla wia tu ra pe da ło wa li czy ła so bie za-
le d wie kil ka na ście to nów. Na wzór wło ski uży wa no jej ra czej do wy ko na nia
nie zbyt ru chli wych par tii sta no wią cych pod sta wę ba so wą dla ak cji mu zycz nej,
któ ra roz gry wa ła się w ma nu ałach. Li te ra tu rę or ga no wą z te go ob sza ru moż na
nie mal w ca ło ści wy ko ny wać na in stru men cie jed no ma nu ało wym, gdyż zmia ny
re gi stra cyj ne od by wa ją się po mię dzy czę ścia mi, nie wy ma ga ją więc – jak to się
dzia ło w tym cza sie we Fran cji czy w kra jach pół noc nych – rów no cze sne go uży -
cia dwóch nie za leż nych barw brzmie nia.

Wiel kie toc ca ty kom po no wa no na roz po czę cie i za koń cze nie uro czy stej li-
tur gii. Ich mu zycz na nar ra cja po dzie lo na by ła zwy kle na kil ka krót szych od cin -
ków za koń czo nych ka den cja mi, co po zwa la ło na re ali zo wa nie za le ceń za war tych
w wy da nym w 1600 ro ku Ca ere mo nia le Epi sco po rum. W księ dze tej za le ca no pod-
nio słą grę na or ga nach tak dłu go, jak dłu go trwa ła pro ce sja wej ścia ce le bran sa
i asy sty. Od cin ko wa bu do wa utwo ru po zwa la ła na za koń cze nie go w do god nym
dla ak cji li tur gicz nej mo men cie. Ta ki wła śnie typ wiel kiej toc ca ty re pre zen tu je
dzie ło Geo r ga Muf fa ta, któ re roz po czy na na szą mu zycz ną po dróż z or ga na mi
w Ma riań skim Po rze czu. Ten ży ją cy w dru giej po ło wie XVII wie ku kom po zy tor
uro dził się w Sa bau dii, lecz mie nił się Au stria kiem, mi mo że wy kształ ce nie mu-
zycz ne ode brał we Fran cji i we Wło szech. Po licz nych po dró żach w 1690 ro ku
osiadł w Pa sa wie, gdzie otrzy mał po sa dę ka pel mi strza. Re pre zen ta cyj ne dzie ło
Geo r ga Muf fa ta pod ty tu łem Ap pa ra tu s mu si co -or ga ni sti cus za wie ra dwa na ście toc-
cat, cia co nę, pas sa ca glię i arię z wa ria cja mi. Toc ca ta sep ti ma jest naj ob szer niej szym
utwo rem z te go zbio ru, skła da ją cym się z sze ściu zróż ni co wa nych od cin ków,
z któ rych dwa koń co we to mo nu men tal ne, wie lo te ma tycz ne fu gi. Sek cja pe da łu,
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do da na do po rzec kich or ga nów pod czas ostat nie go re mon tu, uzu peł ni ła w tym
dzie le pod sta wę ba so wą. Par tii pe da łu nie za pi sa no w par ty tu rze na od dziel nym
sys te mie, lecz ozna czo no od po wied nim sym bo lem w miej scach, gdzie du blu je
ona li nię ba su po wie rzo ną le wej rę ce.

Nie co ina czej przed sta wia się spe cy fi ka bu dow nic twa or ga no we go w XVII
wie ku na pół no cy nie miec ko ję zycz nej czę ści Eu ro py. Wy zna nie pro te stanc kie
oraz  do bro dziej stwa, ja kie przedstawiciele tej kon fe sji wi dzieli w so lo wej mu  zy -
ce or ga no wej, wpły nę ły na roz kwit za rów no bu dow nic twa or ga no we go, jak
i twór czo ści na ten in stru ment. Z po bli skich Ni der lan dów prze nik nę ła idea in-
stru men tu wie lo ma nu ało we go o nie za leż nych, ob sa dzo nych wie lo ma bar wa -
mi brzmie nia sek cjach, któ re wy od ręb nio no w ar chi tek tu rze szaf or ga no wych.
Na grun cie nie miec kim or ga ny ta kie wzbo ga co no o dwu ok ta wo wą kla wia tu rę
pe da ło wą ob słu gu ją cą sek cję pisz cza łek – nie tyl ko za zna cza ła ona li nię ba su,
lecz po sia da ła tak że nie za leż ne re je stry wszyst kich ty pów i po zwa la ła na nie -
zwy kle wir tu ozow ską grę so lo wą.

Od da nie tej es te ty ki na or ga nach w Ma riań skim Po rze czu  wy da je się za sad -
ni czo nie moż li we. Przede wszyst kim w sek cji pe da łu bra ku je moc nych gło sów
ję zy ko wych i ko ro ny brzmie nio wej. Wy ko na nie du żej pół noc no nie miec kiej for -
my jest więc wy zwa niem za rów no dla in stru men tu, jak i wy ko naw cy. Spo śród
ty się cy dzieł or ga no wych po wsta łych w wie kach XVII i XVIII na pół no cy Eu ro -
py wy bra łam wiel kie Pra elu dium in e Ni co lau sa Bruhn sa utrzy ma ne w sty lus phan-
ta sti cus. W utwo rze tym kom po zy tor po mi nął eks po no wa ne zwy kle przez in nych
twór ców so lo pe da ło we i za stą pił je je dy nym w swo im ro dza ju od cin kiem
o skrzyp co wej fak tu rze roz ło żo nych akor dów, któ ry or ga ni sta mógł by wy ko nać
na skrzyp cach – o ile tyl ko po siadł by umie jęt ność gry na tym in stru men cie – sa-
mo dziel nie to wa rzy sząc so bie w par tii ba so wej no ga mi. W bio gra fii Bruhn sa
znaj du je my za pi sy, że osią gnął on bie głość w grze na skrzyp cach nie mniejszą niż

na in stru men tach kla wi szo wych, co wy ja śnia fe no men omawianego od cin ka te -
go wie lo czę ścio we go dzie ła. Po fan ta zyj nym wstę pie na or ga no ple no na stę pu je
w wiel kim Pra elu dium in e pierw sza fu ga, za re je stro wa na na so lo wym brzmie niu
czte ro sto po we go Pryn cy pa łu (pisz czał ki te go gło su umiesz czo ne są w pro spek cie).
Na stę pu ją cy póź niej fan ta zyj ny i pe łen re to ry ki frag ment pro wa dzi do wspo -
mnia ne go „od cin ka skrzyp co we go” wy ko na ne go na na gra niu na czte ro sto po -
wym Sa li ce cie. Ko lej ny od ci nek roz wo jo wym po cho dem ka den cji do pro wa dza
do wień czą cej ca łość utwo ru ener gicz nej fu gi (dru giej), za re je stro wa nej zgod nie
z tra dy cją na or ga no ple no. W tych dwóch koń co wych seg men tach utwo ru naj do -
tkliw sze wy da ją się bra ki ob sa dy sek cji pe da łu, jed nak że gdy słu chacz ode rwie
się w swych ocze ki wa niach od sty li stycz ne go ide ału in stru men tu pół noc no nie -
miec kie go, w na gra niu wy ko na nym w Ma riań skim Po rze czu otrzy ma sa tys fak -
cjo nu ją cą i peł ną ko lo rów wiel ką toc ca tę wy ko na ną na ma łych or ga nach.

Mi nia tu ry mu zycz ne z róż nych krań ców daw nej Eu ro py
Wy ko naw stwo mi nia tur mu zycz nych nie ma wie le wspól ne go z wy zwa nia mi
wiel kich utwo rów. Mi nia tu ry po zwa la ją na de lek to wa nie się ma ły mi re je stra -
cja mi i eks po no wa nie róż no rod no ści brzmień po szcze gól nych re je strów.
W wa ria cjach Ja na Pie ter szo ona Swe elinc ka – ni der landz kie go „oj ca” eu ro -
pej skiej mu zy ki or ga no wej – ma riań skie or ga ny sły szy my w wer sji czte ro sto -
po wej. Te mat utwo ru – po pu lar na w XVI wie ku pio sen ka stu denc ka Mo re
pa la ti no – za pre zen to wa ny na pro spek to wym Pryn cy pa le wzbo ga co nym dwu-
sto po wą Okta wą roz wi ja ny jest w dru giej wa ria cji na czte ro sto po wym Por tu -
na lu. Wa ria cję trze cią po now nie pre zen tu je Pryn cy pał, tym ra zem so lo,
w od cin ku zaś koń co wym z do da ną pod sta wą ośmio sto po we go Bor do nu sły szy -
my ma łe ple no zwień czo ne Qu in tą, któ re cie ka wie wy peł nia aku sty kę wnę trza
drew nia ne go ko ścio ła.
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Zmar ły w Wą grow cu 1629 ro ku mnich cy ster ski Adam jest au to rem dzieł mu-
zycz nych za pi sa nych w tzw. In ta wo la tu rze żmudz kiej, któ ra po cho dzi z daw ne go
ko le gium je zu ic kie go w Kro żach na Żmu dzi. Spo śród nie mal trzy dzie stu znaj-
du ją cych się tam dzieł wy bra łam opra co wa nie Ave ma ris Stel la (Wi taj, Gwiaz do
mo rza), w któ rym po krót kim imi ta cyj nym wstę pie kom po zy tor cy tu je me lo dię
jed nej zwrot ki te go ma ryj ne go hym nu. Me lo dii cho ra łu to wa rzy szy dźwięk za-
in sta lo wa nej w or ga nach dzwo nią cej gwiaz dy. Utwór ten po trak to wa łam ja ko
in to na cję do śpie wu gre go riań skie go. Je go trzy zwrot ki sły szy my w wy ko na niu
sio stry Do lo res No wak PDDM. Pew ne go ro dza ju post lu dium do utwo ru sta no -
wi dru ga mi nia tu ra z te go zbio ru – UT RE MI FA SOL. Kom po zy cja ta to swo bod -
na pro gre sja wstę pu ją ca i zstę pu ją ca po stop niach ga my wy ko na nej w pe da le
od dźwię ku F. Jak mnie mam, sche ma tycz ny za pis ty tu łu wy ma ga od or ga ni sty
umie jęt no ści ka den cjo no wa nia na dźwię kach ga my roz po czy na nej od każ de -
go to nu ska li…

Po mo du la cji do to na cji F w pro gra mie pły ty zna la zły się dal sze utwo ry
z waż nych pol skich źró deł: Pre am bu lum in F Mi ko ła ja z Kra ko wa za pi sa ne w Ta -
bu la tu rze Ja na z Lu bli na (1537–1548) oraz ano ni mo wa fu ga w tej sa mej to na cji po-
cho dzą ca z Ta bu la tu ry oliw skiej (ok. 1619). Zbiór Ja na z Lu bli na jest jed nym
z naj cen niej szych kom plet nych za byt ków mu zycz nych Eu ro py pierw szej po ło -
wy XVI wie ku, za wie ra ją cym przede wszyst kim utwo ry ano ni mo we. Na gra ne
na pły cie Pre am bu lum opa trzo no ini cja ła mi N. C., zi den ty fi ko wa ny mi ja ko pod-
pis Mi ko ła ja z Kra ko wa. Ta bu la tu ra oliw ska jest zbio rem od kry tym sto sun ko wo
nie daw no. Ma nu skrypt ten po roz wią za niu klasz to ru cy ster sów w Oli wie (1831)
tra fił do Pru skie go Ar chi wum Pań stwo we go w Kró lew cu. Obec nie księ ga znaj-
du je się w Bi blio te ce Li tew skiej Aka de mii Na uk i za wie ra 329 utwo rów. Au tor -
stwo czte ro gło so wej Fu gi in F (w wy da niu utwór ozna czo ny ja ko ano ni mo wy)
przy pi sy wa ne jest Han so wi Leo Has sle ro wi.

Prze no sząc się za po śred nic twem mu zy ki do sie dem na sto wiecz nej Ita lii, za-
go ści my w ba zy li ce św. Pio tra w Rzy mie. Il se con do li bro di toc ca te (dru ga księ ga
toc  cat) Gi ro la ma Fre sco bal die go wy da na w 1627 ro ku za wie ra je de na ście toc cat,
sześć can zon i dwa dzie ścia dwa in ne utwo ry. Uwa ża się ją za szczy to we dzie ło
na in stru ment kla wi szo wy te go kom po zy to ra. Fre sco bal di od 1608 ro ku pra co -
wał ja ko or ga ni sta w ba zy li ce św. Pio tra. W tym cza sie spod je go pió ra wy szły
licz ne utwo ry wspo ma ga ją ce or ga ni stów w spro sta niu wy mo gom zre for mo wa -
nej w myśl po sta no wień so bo ru try denc kie go li tur gii. Toc ca ta pri ma, po dob nie
jak pre zen to wa ne na po cząt ku tej pły ty dzie ło Muf fa ta, skła da się z kil ku od-
cin ków za koń czo nych ka den cja mi, o zróż ni co wa nych cha rak te rach i fak tu -
rach, co pod kre śla ją też zmia ny re gi stra cyj ne. Fre sco bal di kom po no wał swo je
utwo ry z my ślą o tem pe ra cji me zo to nicz nej. Od zwier cie dle nie od prę żo nych
czy stych ter cji z te go sys te mu nie jest moż li we na ina czej stro jo nym in stru -
men cie, jed nak ma riań skie or ga ny, w któ rych za sto so wa no znacz nie póź niej -
szy strój Ne idhardt III (dla ma łych miej sco wo ści), rów nież do da ją ter cjom
wy ra zi sto ści oraz wpro wa dza ją pe wien nie po kój w dy so nan sach i od prę że nie
w ich roz wią za niach.

Na prze ło mie XVI i XVII wie ku w Ka sty lii na Pół wy spie Ibe ryj skim żył
i two rzył wiel ki kom po zy tor i teo re tyk mu zy ki – Fran ci sco Cor rea de Arau xo.
Po cho dził z Se wil li, w 1608 ro ku przy jął świę ce nia ka płań skie, a ostat nie la ta
swo je go twór cze go ży cia po świę cił pra cy w ka te drze w Sego wii. Wszyst kie za-
cho wa ne do dziś je go dzie ła za war te są w jed nej pu bli ka cji za ty tu ło wa nej 
Li bro de tien tos y di scur sos de músi ca prac ti ca, y the ori ca de or ga no in ti tu la do Fa cul tad
or ga ni ca, wy da nej w 1626 ro ku. Księ ga ta za wie ra 69 utwo rów, z któ rych 62 to
tien ta, czy li ro dzaj fan ta zji al bo toc ca ty. Se gun do  Tien to de Qu ar to to no utrzy ma -
ne jest w sty lu kano nicz nym. Roz wi ja jąc nar ra cję mu zycz ną, kom po zy tor
zręcz nie ze sta wia od cin ki w trój dziel nym me trum do sko na łym z od cin ka mi
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dwu dziel ny mi. W środ ku utwo ru znie nac ka po ja wia się krót ki od ci nek z zu peł -
nie in ne go, świec kie go świa ta, z ryt ma mi cha rak te ry stycz ny mi dla ude rzeń tam-
bu ry nu i bęb na. Kom po zy tor szyb ko jed nak wra ca do wcze śniej szej nar ra cji
i do koń ca utwór po zo sta je w do sko na łym, trój dziel nym po rząd ku.

Przed wień czą cym pły tę Pre alu dium in e Ni co lau sa Bruhn sa na or ga nach
w Ma riań skim Po rze czu za pre zen to wa ne są jesz cze dwie in ne, znacz nie mniej-
szych roz mia rów toc ca ty. Jo hann Pa chel bel, na le żą cy do przed ba chow skiej 
ge ne ra cji kom po zy to rów mu zy ki or ga no wej, był na uczy cie lem star sze go bra ta
Ja na Se ba stia na Ba cha. Toc ca ta in e to krót ki utwór pre zen tu ją cy or ga no  ple no
w fak tu rze roz ło żo nych akor dów, szyb kich pa sa ży i pro stych imi ta cji, któ re roz-
gry wa ją się na tle dłu gich nut w ba sie wy ko ny wa nych na kla wia tu rze pe da ło wej.
Po tym krót kim, ru chli wym utwo rze wsłu chaj my się w re flek syj ny wstęp dru giej
już na tej pły cie toc ca ty Muf fa ta (tym ra zem utrzy ma nej w to na cji e -moll): 
Toc ca ta qu ar ta. Utwór ten, o zu peł nie in nym niż Toc ca ta sep ti ma cha rak te rze, roz-
po czy na frag ment za re je stro wa ny na pro spek to wym Pryn cy pa le opar tym na
ośmio sto po wym fle cie. W dal szych czę ściach sły szy my w so lo wej ob sa dzie ko-
lej no dwa osiem na sto wiecz ne fle ty – mniej szy (Mi nor) i więk szy (Ma jor) oraz
z fran cu ska brzmią cą fu gę na ma łym ple no.

Do ma te ria łu dźwię ko we go do łą czo no na ni niej szej pły cie krót ki film prze-
no szą cy słu cha cza do barw ne go, za byt ko we go wnę trza ty tu ło wej „per ły Ma-
zow sza” – ko ścio ła Mat ki Bo skiej Bo le snej w Ma riań skim Po rze czu. Niech
roz brzmie wa ją ce w tym wnę trzu hi sto rycz ne or ga ny po zwo lą nam na po dróż
w róż ne za kąt ki ba ro ko wej Eu ro py.

Mał go rza ta Trza ska lik -Wy rwa
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Pearl of Mazovia
In the architectural landscape of Poland, including Mazovia, wooden churches
seem if not unique then rare. This is a kind of reversal of the situation from two cen-
turies ago, when in villages and small towns, it was the churches built of wood that
dominated. However, they regularly fell victim to fires and gales, and were replaced
over time by new, more impressive brick buildings. What natural disasters and war
devastation did not achieve, was completed by planned human actions. Especially
after the so-called Edict of Toleration of 1905, when the tsarist authorities withdrew
draconian restrictions hindering the construction of Roman Catholic churches,
Mazovia, like the entire Russian-occupied part of Poland, literally went red with
brick silhouettes of stately neo-Gothic and neo-Romanesque “rural cathedrals”,
which most often replaced the existing, more modest, wooden churches. That is
why the wooden late-Baroque church in Goźlin (originally Goźlino Nagórne),
also called Mariańskie Porzecze, preserved with almost complete original fur-
nishing, is among the most valuable monuments of art, both in Mazovia and in the
entire Poland. It is also one of the last, albeit beautiful chords of the already dying
out epoch: chronologically, it belongs to the so-called Stanislavian times. When it
was being erected and decorated, in nearby Warsaw, masterpieces by Domenico
Merlini or Szymon Bogumił Zug – representing a mature classicist style – were 
already being created.

The endowment of the Goźlin sanctuary goes back to the beginnings of the
Saxon epoch (the rule of the House of Wettin). On October 16, 1699, Jan Lasocki,
the cup-bearer of Łuków and heir of Siedzów, founded and endowed the church
and the monastery of the Marian Fathers, at the border of the then parishes of
Radwanków and Wilga. The Marians, or the Congregation of Marian Fathers of
the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (Congregatio Clericorum

Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae) were
then a new male order, founded in 1670 by Stanisław Papczyński (1631–1701, be-
atified in 2007 and canonized in 2016). This endowment coincided with the ap-
proval of the Marian Rule by Pope Innocent XII, which occurred about a month
later, on November 24. The mission of the new congregation – it was the first
order ever founded by a Pole – was to proclaim the glory of the Immaculata (this
was almost two centuries before the proclamation of the dogma of the Immacu-
late Conception), to pray for the dead who died without receiving the sacraments
during wars and epidemics, as well as to help parish priests in the catechization
of the simple folk, from which many monks originated in later times. It was this
last, missio-nary aspect that played a significant role in Goźlin, because the
monastery served the villages, whose inhabitants had difficult access to their re-
mote parish churches. The construction started even before the formal founda-
tion: already in 1695, Jan Lasocki bought wood for the construction of the
monastery. In the following years, the parish priest from Wilga, Father Mateusz
Broliński, fought court cases, because a “competitive” institution was growing in
his parish. Already in 1698, however, after the vision he supposedly experienced
thanks to the Immaculata, he withdrew all claims. After the original monastery
in Puszcza Kobielska (1673), (today Puszcza Mariańska) and New Jerusalem (1677,
today Góra Kalwaria), Goźlin constituted the third Marian foundation.

The original wooden church, which was in fact a kind of modest chapel,
burned down in 1769. Another, erected on a new site and still in existence, was
completed in 1776. It was renovated around the mid-nineteenth century, and also
in 1905 (when the roofs over the aisles were raised), as well as in 1951, 1965, and
in recent years.

On February 15, 1802, a separate parish was erected in Goźlin, consisting of
villages from neighboring parishes. Its management was entrusted to the Marians;
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the first parish priest of Goźlin was a local monk, Fr. Teodor Nowicki. In 1864, on
the wave of dissolutions after the January Uprising, the monastery was closed, and
the monks were interned in Mariampol (today in Lithuania). However, the parish
was not abolished, and from then on, until the return of the Marians in 1966, the
institution was operated by the diocesan clergy, and the monastery building was
adapted into a rectory.

The church’s chancel faces the southeast. It features log construction with
walls reinforced with vertical beams and covered with weatherboarding. It is an
impressive three-nave basilica with a transept, with a chancel similar in plan to 
a square whose width is the same as that of the central nave; it is framed by two
annexes: sacristy and treasury. From the front, the guest is greeted by a monu-
mental, two-story façade flanked by a pair of three-story towers, embracing the
volute gable. The overall form of the church, therefore, woos with its specific mon-
umental – but also picturesque – character, which in the eyes of the modern spec-
tator is enhanced by the view of roofs covered with wooden shingles, which is
fairly rare nowadays. Inside, the walls of the central nave are supported by Tus-
can pillars, separating quite low aisles. Such compositional solutions, in the lay-
out of a three-nave basilica, i.e., a building with a central nave higher than the side
ones and illuminated by their own windows and covered with a separate gable
roof, with aisle roofs over the side naves, occur infrequently in wooden architec-
ture of the Polish baroque. Among similar constructions are the churches in
Kamieniec Litewski (1723, today Belarus), Szalowa (1736 or 1739 and 1756), Zbi -
rohy (1756, today Belarus), Dąbrowa Tarnowska (1771) and Narew (1775).

All the measures described above were to achieve the effect of imitation of
brick architecture forms. In the interior, this impression was intensified by illu-
sionist polychrome, covering the ceiling and all the walls. It was made partly using
the tempera technique applied to the canvas glued to the walls, but most of the

paintings were laid directly on the primed boards. The polychromes were con-
served in 1933 (by Władysław Zych) and in 1980–1993 (by PKZ Warszawa).

On the sides of the chancel is painted a giant-order, Ionic, two-row colonnade,
with the statues of the Apostles depicted between its pillars. On the south-eastern
wall, the colonnade joins the main altar, also illusionist, in which the oil painting
representing the Immaculata is flanked by the representation of sculptures of the
archangels Michael and Gabriel. In the fields of the colonnade’s attic, allegories of
six invocations from the Litany of Loreto are shown, while at the bottom, at the
feet of the Apostles, as it were, verses from the Apostles’ Creed are calligraphed in
Polish. At the ends of the transept arms, further altars are represented, in the form
of oval Corinthian colonnades, which in the upper floors constitute frames for
windows. More paintings are placed in them: in the left one, Our Lady of Goźlin,
and in the right one, the Crucifixion with Mary Magdalene. On the south-eastern
transept walls another pair of illusionist two-story altars is placed, with arranged
pairs of figures of the four Fathers of the Church: in the left one, St. Martin of
Tours with St. Roch in the crown; in the right one, St. Anthony with the Child (ser-
mon of St. Anthony) and St. John of Nepomuk, respectively. In addition, in the
transept, in the illusionist niches, there are sculptures of St. Joseph with the Child
and St. Dismas. On the walls of the transept, overhanging balconies are shown
with deceptive vividness, and in the nave of the transept, illusionist, glazed gal-
leries. Above them, the Evangelists are represented in oval frames. Illusionist,
“false” windows are also painted on the north-western wall: circular ones at the
ends of the aisles and square ones under the choir. Finally, the ceiling of the nave
is covered with ornamental decoration, with motifs of framed half-rosettes and
rosettes. In the presbytery, against the background of the clouds in the opening
heavens, the Holy Trinity greets, as it were, the Immaculata floating in the image
of the main altar. And where a dome would dominate in a brick basilica, that is,
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at the intersection of the nave and transept, in the central point of the interior,
above the illusionist entablature and against the background of the open sky,
there is the great mystical star of the ten virtues of Mary.

The iconographic program of the decoration constitutes a reflection of the spir-
ituality and the Marian Rule, focusing on the themes of Marian devotion and pas-
toral mission. The main altar features a representation of the Immaculata as the
Apocalyptic Woman (similar to that depicted on the seals of the Marians, from the
beginning of the 18thcentury on), and, below, of the Holy Trinity. The ten-pointed
Marian Star, with the detailed Decalogue of the evangelical virtues of the Blessed
Virgin Mary, finds reference in the Rule of the Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary,
written in 1502 by the French Franciscan, blessed Gabriel Mary and adopted in
1699 by St. Stanislaus Papczyński, as the basis of spiritual life for the established
Congregation. In 1749, Kazimierz Wyszyński, the then Superior General, published
the dissertation The Morning Star newly Rising On the Polish Horizon as the Safest way
leading an Orthodox Christian to the desired port of the blissful eternity, which included an
engraving showing the Marian Star in a form similar to that on the ceiling.

The other representations are an integral part of the program of showing the
mission of the Marians. St. Martin is a model of a clergyman-bishop who not only
gave half of his mantle to the beggar, but he also was — while holding office —
almost constantly outside his residence, among the faithful, which corresponds to
the missionary charism of the congregation, oriented towards pastoral care over
the faithful neglected by parish priests who at that time sometimes treated their
institutions solely as a source of income. Saint Roch, the patron saint of the plague,
probably refers to the issue of pastoral care over the victims of the epidemic.
St. Anthony of Padua is shown as a preacher among the poorest, and St. John of
Nepomuk, as a patron of the seal of confession: the Marians enjoyed a reputation
as excellent preachers and confessors. Indeed, opposite we have a representation

35



monasteries. Later, he worked both in Marian monasteries and in those of other
religious orders, as well as in parish churches, in the Crown lands and in the Grand
Duchy of Lithuania: in Volpa, Seroczyn, Medniewice, Marijampolė and Vilnius,
among other places. He was a versatile artist capable not only of painting easel
canvases with portraits and altar paintings, but also of monumental painting dec-
orations of interiors. The polychromes in Mariańskie Porzecze are the largest and
best preserved of his achievements, although they lack an unambiguous archival
confirmation of his authorship. The hypothesis that Niemirowski was the author
of the idea or the design of an illusionist polychrome, complex both as regards its
geometric drawings and its ideological content, seems quite plausible, but this
concept was implemented by a team of several painters-helpers, as indicated by
the noticeable formal and workshop differences of individual elements.

A particularly valuable object is the image of Our Lady of Goźlin, famous for
its graces, placed in the altar at the end of the transept arm, opposite, as it were,
the altar of the Crucifixion, so that Mary-Hodegetria, holding her Son on her
shoulder, at the same time looks at His agony on the cross, thus revealing her
name as Our Lady of Sorrows (as in the name of the church). This connection is
emphasized by the pairs of angels, painted on both altars and presenting the tools
of the Lord’s Passion. It is worth mentioning here that the Brotherhood of Conso-
lation of the Sorrowful Virgin Mary operated at this church from its beginning.

According to tradition, the image was obtained by St. Stanislaus Papczyński
himself from his family home in Podegrodzie near Nowy Sącz (and even that he
was born in front of it) and then offered by him to the Goźlin monastery. The
painting is, however, almost a century older. It seems that its formal features, in-
cluding the characteristic curtain enclosing the top of the frame, with curtains
decorated with ornaments consisting of fans, tulips and characteristic lace, as
well as proportions of silhouettes, face modeling, the way of painting crowns and
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of the sculpture of St. Dismas, that is, the Good Thief, the first Christian saint ab-
solved by Christ on the cross, who was not only a model of sorrow for sins, but also
the patron of prison chaplains, of the dying, as well as of the excluded, who had
to be taken care of: convicts, converted sinners and repentant thieves.

However, the issue of the authorship of the paintings and their origins is puz-
zling. For illusionist polychromes, quite numerous in our country also in the last
decades of the 18th century (although most often in brick churches: one of the ex-
ceptions here is the wooden church in Wełna, from 1737, the work of the Bernar-
dine painter Adam Swach), it is almost always possible to indicate graphic models
that the artists adapted to a specific interior. Although the copper engravings of
Andrea del Pozzo, Paul Decker or Galeazzo Bibiena, which constitute a sui generis
canon here, are related to the solutions used in Mariańskie Porzecze, they are not
identical with them. This polychrome is based on the models taken from a dy-
namic Baroque, yet it completely lacks Rococo ornamentation, already supplanted
by forms of a classicist nature, especially as regards the divisions into frames on
the ceilings.

Hence, there are two possibilities: either some very rare, today unknown
graphic plates were used, or else the designer of the polychrome invented an orig-
inal work, which would testify to his abilities not only as a talented painter, but
also a consummate expert in architecture and descriptive geometry. In the previ-
ous literature, paintings in the Goźlin church are most often attributed to Fran-
ciszek Niemirowski.

Brother Franciszek Niemirowski (1734–1795), a Marian, probably born in War-
saw, began his artistic career, as it seems, in the monastery in Raśna (today Bela -
rus). He joined the Order in 1767 in the Puszcza Korabiewska monastery. He
belonged to quite a large group of monastic artists in the former Republic of
Poland, mobile and often fulfilling orders in locations distant from their parent
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disposition of individual elements are rather common, standard for organ con-
struction of many centers over a century and a half, at the current state of re-
search it is not possible to attribute this work to a specific workshop.

An interesting element of the décor are also the pulpit and the compositionally
related rococo baptismal font constituting a pendant to it, the latter made in the
third quarter of the 18th century and in 1885 purchased from the church in nearby
Samogoszcz; it came from the local baroque church from 1725, replaced in 1864
by a new one. However, the font was put in place of the previous one, under 
a canopy identical to the one above the pulpit. Such a contrapuntal juxtaposition
of the pulpit with the baptismal font was not uncommon in the 18th century. It oc-
curs, for example, in the church of St. Nicholas in Międzyrzecz Podlaski, where the
baptismal font itself has a very similar (but more elaborate) form of a spurting
spring or fountain. Both can be related to a group of works, mainly from the Pod-
lasie and Lublin regions, created in the Puławy workshop of Jan Eliasz Hofman, or
of one inspired by him. The pulpit itself and both canopies have Baroque-Classi-
cist forms and were probably created together with the present church. They are
crowned with sculptures of St. Paul (befitting in the crown of the pulpit since he
was a great apostle and preacher of the Word of God) and St. John the Baptist.

The furnishing of the church is complemented by several objects that may not
in themselves be works of the highest class, but they all come from the time when
the newly built church was being furnished, such as a catafalque, altar crosses,
candlesticks, a cauldron for holy water, and even the original stations of the Pas-
sion of the Lord, which are a collection of Italian copper engravings from 1782.
They constitute an indisputably valuable collection and give the interior the value
of rare authenticity: when crossing the threshold of the church, it is impossible not
to get the impression that time stopped here even before the 19th century.

Marcin Zgliński
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jewelry (especially crowns and the cross hanging on the chest of the Mother of
God) are analogous to those in the image from the church in Wielkie Oczy near
Lubaczów, signed in 1613 by the Kraków painter Franciszek Śmiadecki (d. 1615).
Therefore, it can be taken almost for granted that the painting venerated in Goźlin
is already over four hundred years old, was created in Śmiadecki’s workshop
shortly before 1615, and belongs to the group of early copies of the Hodegetria
from Jasna Góra (Black Madonna of Częstochowa). Let us add that the proposed
dating and provenance of the painting perfectly agree with the tradition cited
here and referring to its origin from the house of St. Stanislaus Papczyński. The
portrait was covered with the so-called robe made of embossed silver sheet, with
forms indicating the second quarter of the 18thcentury. This confirms that already
at that time the image was venerated.

Other more interesting examples of easel painting have been preserved, such
as valuable portraits of Marian monks: of St. Stanislaus Papczyński, probably
from the first half of the 18th century (renovated in 1986), of an anonymous Mar-
ian monk from the second half of the 18th century (perhaps a self-portrait of Fran-
ciszek Niemirowski), and, probably, of Mikołaj Szląskowski (d. 1869), prior of the
congregation. Among the sculptures, the dynamic, rococo “dancing” figure of
Our Lady Immaculate deserves mention.

The positive located on the axis of the music choir constitutes a kind of coun-
terpoint to the main altar. It was translocated to Mariańskie Porzecze from an
undetermined place, probably between 1776 and 1793. Although the instrument
was rebuilt in 1872 by Ignacy Karczewski from Warsaw, the modifications did
not affect the form of its façade. It represents a three-tower, “classic” layout, it is
decorated with a woodcarving ornament made of acanthus twig, used in our
country as late as in the second quarter of the 18th century. This particular work
originated probably in the 1730s. Since the shape of the organ case and the 
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An organ pipe time machine
Can a pipe organ transport us back in time? Being in touch with a historical in-
strument, listening to its sound, smelling the old wood or seeing the flash of gilded
sculpture allow us to travel not only in time, but also in space – through the sound
of music that came from the pen of masters living in various regions of Europe.

Organ construction is nowadays a unique field, consisting in the production
of musical tools that use the old idea of creating sound – blowing air from the bel-
lows into the pipes through a mechanism that the musician operates by pressing
the keys. This idea has remained the same since antiquity, although technologies
changing with the passage of time have given the mechanism of organs built in
subsequent epochs more and more modern forms. It is remarkable that although
from antiquity to modern times, mechanization, computerization and electron-
ics have revolutionized the world of technology, this original “idea of organ”
remains unchanged. Authentic ancient pipe organs give us the opportunity to 
encounter history. The same pipes that played 200 years ago still play today.
Although the sound may be covered by a natural patina, it is for us a link with 
the past.

In the church of Our Lady of Sorrows in Mariańskie Porzecze there is a small
nine-stop positive organ. So far, it has not been possible to determine the name
of its creator or the exact date of the construction of the instrument. The earli-
est mentions of it were recorded in accounting books kept since 1770. In 1793,
screws were added to the existing organ, felt, leather bits, and wire were used for
repair, and ten knobs were turned out. Until the mid-nineteenth century, chron-
iclers described the instrument as “quite large and old”. In 1872, the organ was
renovated and partially rebuilt by the Warsaw organ builder Ignacy Karczewski,
whose signature can be found inside the wind chest of the instrument. At that
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original, dark navy blue colour, recovered from under later repaints, as well as
woodcarving ornaments, full of brilliance.

Stars and drums
In the seventeenth and eighteenth centuries, a very popular device in pipe or-
gans was Tympan. Its name comes from the Italian word timpani (kettledrums),
and its task was to imitate kettledrums. The organ Tympan works on the princi-
ple of beats produced by two low-sounding, mutually mistuned wooden pipes.
They were usually installed on the outside of the organ case. The beat was gen-
erated by letting air into the Tympan pipes.

Kettledrums and drums were as important in the army as standards. Drum-
ming gave the march a rhythm, and the method of drumming informed the
troops about the orders of the command. The capture of the kettledrums or
drums of the enemy army was something momentous. Accompanied by the tri-
umphant-sounding, captured “taraban” drums, the victorious troops returned
to their countries. In this way, in the seventeenth century, pairs of kettledrums
often ended up in churches, to which commanders came to thank, on their
knees, for the victory. At the most important moment of the Mass – during the
elevation – already in Baroque era drums or organ Tympans were used to add
gravitas and solemnity to this part of the liturgy. During Vespers, drums were
used for the Magnificat, during Matins for Benedictus, and during the procession
drums were played almost all the time, giving rhythm to the march of the faith-
ful. In Poland, these traditions are still maintained in the Łowicz region. In Ma -
riańskie Porzecze, a pair of copper drums, listed in old inventories, was issued
(and irretrievably lost) “at the written request of the commander of the Don Cos-
sack regiment” during World War I. In recent years, however, the use of organ
Tympan at the time of elevation has been restored.
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time, Karczewski was just beginning his career in this craft. It is significant that
after forty years, at the end of his life, he returned to the Marian church to re-
pair the bellow he himself had built years earlier.

The organ in Mariańskie Porzecze is one of the oldest and most valuable his-
toric instruments in Mazovia, and in the diocese of Siedlce, whose churches have
a total of 182 instruments, it is one of seven preserved copies from the eighteenth
century.

The set of organ stops in Mariańskie Porzecze is non-uniform. The pipes of the
Pryncypał in the façade were made in the nineteenth century. The largest pipe,
placed on the axis of the central tower, was not designed as a playing one, and its
uneven, broken structure shimmers like a mirror with reflected light. Deeper in
the organ are hidden two eighteenth-century flutes – Major and Minor – with pipes
made of oak wood. These stops have retained a very precise articulation, charac-
teristic for the eighteenth century. The next two flute stops – the four-foot Portunal
and the eight-foot Bordon – were created in the nineteenth century by Ignacy Kar-
czewski. They are made of softwood and have a soft and singing intonation. Three
high principal stops form the sound crown of the Porzecze organo pleno: the two-foot
Oktawa, the small Quinta and the three-rank Mikstura consist of metal pipes with 
a clear, sharp sound. The last stop in this set is the unusually charming four-foot
Salicet. This nineteenth-century stop has a soft and somewhat hoarse sound.

The pedal section, added during the most recent organ-building work, has
two bass stops: the sixteen-foot Subbas and the eight-foot Oktawa. The pipes are
made of wood and placed in an additional case, at the back wall of the loft.

In 2019, after comprehensive conservation works carried out by the organ-
making workshop of Marta Kogut and the conservation workshop of Dorota
Moryto-Naumiuk, the organ in Mariańskie Porzecze regained the former splen-
dour of its sound and its impressive presence. On the organ case one can see the
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After the Italian model, it was used more often to perform not very busy parts
constituting the bass basis for the musical action, which took place in manuals.
Organ compositions from this area can be almost entirely performed on a sin-
gle-manual instrument, because registration changes take place between parts,
and do not require – as was the case at that time in France or in the northern
countries – the simultaneous use of two independent timbres.

Great toccatas were composed for the beginning and end of a solemn liturgy.
Their musical narration was usually divided into several shorter sections end-
ing with cadences, which allowed to implement the recommendations con-
tained in the Caeremoniale Episcoporum published in 1600. In this book it was
recommended to play the organ solemnly until the end of the entrance pro-
cession of the celebrant and his assistants. The sectional construction of the
composition allowed it to be completed at a moment convenient for the litur-
gical action. This type of great toccata is represented by the work of Georg Muf-
fat, which begins our musical journey with the pipe organ in Mariańskie Po-
rzecze. This composer, who lived in the second half of the seventeenth century,
was born in Savoy, but called himselfan Austrian, despite the fact that he re-
ceived his musical education in France and Italy. After numerous travels, in
1690 he settled in Passau, where he received the post of Kapellmeister. Georg
Muffat’s representative work, Apparatus musico-organisticus, contains twelve toc-
catas, a ciacona, a passacaglia and an aria with variations. The Toccata septima is
the most extensive work from this collection, consisting of six different sections,
the final two of which are monumental, multi-thematic fugues. The pedal sec-
tion, added to the Porzecze organ during the last renovation, supplemented the
bass basis in this piece. The pedal part was not written in the score on a separate
system, but marked with an appropriate symbol in places where it duplicates
the bass line entrusted to the left hand.
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A fateful discovery was the discovery in the Goźlin instrument of traces of an-
other device popular in the Baroque era, which usually appears under the Ger-
man name Zimbelstern (also known as Star, Bells, Ringing Star or Stella). Its task
consists in striking of small bells placed on the axle installed most often in a vis-
ible place of the façade, one end of which protrudes in front of the face and ends
with a decorative woodcarving star. The axle is equipped with a small fan set in
motion by directing compressed air onto its wings. In the cornice crown of the
central tower of the Goźlin organ there is a hole, heavily worn-out at the bot-
tom, which means that it was extensively used at one time. In addition, in the
branch of the air channel leading to the Tympan pipes there is an additional
stopped hole, which could be designed to supply air to the nozzle blowing into
the fan. Zimbelstern was reconstructed on the basis of these premises. An addi-
tional drawstop marked stella was made, which cuts off and allows air access
leading to the star mechanism located on the axis of the façade. The woodcarv-
ing star that spins in the main tower of the organ is patterned after the star of the
ten virtues of the Blessed Virgin Mary, painted on the ceiling of the church, at
the intersection of the nave with the transept.

Large toccatas on small organs
The repertoire presented in the album Pearl of Mazovia is framed by two compo-
sitions intended for a much larger organ. These are two pieces from the two poles
of the Baroque cradle of organ virtuosity, that is, from the areas of today’s Ger-
many, Austria and Lower Silesia. These areas were inhabited by citizens who
spoke different varieties of German, and just as they differed in their dialects,
they wrote different organ music. These differences can also be seen in the type
of organs used in the seventeenth century. In the south of this interesting area,
instruments with pedal keyboard of only a dozen or so tones were being built.
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“violin section” performed in this recording on the four-foot Salicet. The next
section leads, with the developmental progression of cadence, to the energetic
second fugue, recorded here, in accordance with tradition, on organo pleno,
crowningthe entire piece. In these two final segments of the composition, the
shortcomings in the pedal section seem the most severe, but when the listener
breaks away in his/her expectations from the stylistic ideal of the North Ger-
man instrument, in the recording made in Mariańskie Porzecze he/she will 
receive a satisfying and colourful large toccata performed on a small organ.

Musical miniatures from different corners of old Europe
Performing musical miniatures does not have much to do with the challenges of
great works. Miniatures allow to enjoy small registrations and to expose the va-
riety of timbres of individual stops. In the variations of Jan Pieterszoon Sweel-
inck – the Dutch “father” of European organ music – we hear the Marian organ
in a version for four-foot sound. The theme of the composition – the student
song More palatino popular in the sixteenth century, presented on the façade
Pryncypał enriched with a two-foot Oktawa – is developed in the second varia-
tion on the four-foot Portunal. The third variation is again presented by the Pryn-
cypał, this time solo, and in the final section, with the added basis of the eight-foot
Bordon, we hear a small pleno topped with the Quinta,which fills in an interesting
way the acoustics of the interior of the wooden church.

The Cistercian monk Adam, who died in Wągrowiec in 1629, is the author of
musical works preserved in the so-called Samogitian Intavolatura, which comes
from the former Jesuit college in Kroże in Samogitia (now Kražiai in Lithuania).
Out of almost thirty works in this collection, I chose the arrangement of Ave
maris stella (Hail, Star of the Sea), in which, after a short imitative introduction,
the composer quotes the melody of one stanza of this Marian hymn. The melody
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The specific character of organ building in the seventeenth century in the
north of the German-speaking part of Europe is slightly different. The Protes-
tant faith and the benefits of solo organ music seen in this confession influenced
the flourishing of both organ building and composing for this instrument. The
idea of a multi-manual instrument with independent sections featuring many
timbres, separated in the architecture of the organ case, penetrated from the
nearby Netherlands. On German soil, such organs were enriched with a two-oc-
tave pedal keyboard operating the pipe section: it not only marked the bass line,
but also had independent stops of all types and allowed for extraordinarily vir-
tuosic solo playing.

Rendering this aesthetic on the organ in Mariańskie Porzecze seems essen-
tially impossible. First of all, the pedal section lacks strong reed voices and a
sound crown. Performing a large North German form is therefore a challenge
for both the instrument and the performer. Out of thousands of organ compo-
sitions created in the seventeenth and eighteenth centuries in the north of Eu-
rope, I chose the great Praeludium in e by Nicolaus Bruhns, written in the stylus
phantasticus. In this work, the composer omitted the pedal solos usually exhibited
by other composers and replaced them with a unique section having a violin
texture of broken chords, which the organist could perform on the violin – as
long as he had the ability to play this instrument – independently, accompany-
ing himself in the bass part with his feet. In the biography of Bruhns we find
recorded evidence that his achieved proficiency in playing the violin was no less
than on keyboard instruments, which explains the phenomenon of the episode
of this multi-part work. The fanciful introduction to the organo pleno is followed
in the great Praeludium in e by the first fugue, which uses the solo sound of the
four-foot Pryncypał (pipes of this stop are placed in the façade). The subsequent
fragment, fanciful and full of rhetorical effects, leads to the aforementioned 
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ing the requirements of the liturgy reformed in accordance with the provisions
of the Council of Trent. The Toccata prima, like the piece by Muffat presented at
the beginning of this disc, consists of several sections ending with cadences,
with different characters and textures, which is also emphasized by changes of
registration. Frescobaldi composed his works with meantone temperament in
mind. It is not possible to reflect the relaxed pure thirds of this system on a dif-
ferently tuned instrument, but the Marian organ, which uses the much later
Neidhardt III tuning (for small towns), also adds clarity to the thirds and intro-
duces a certain restlessness in dissonances and relaxation in their solutions.

At the turn of the seventeenth century in Castile on the Iberian Peninsula,
lived and created a great composer and music theoretician, Francisco Correa
de Arauxo. He came from Seville, was ordained a priest in 1608, and devoted the
last years of his creative life to working in the Segovia cathedral. All his com-
positions preserved to this day are contained in one publication entitled Libro de 
tientos y discursos de música practica, y theorica de organo  intitulado Facultad organica,
published in 1626. It contains 69 works, 62 of which are tientos, a kind of fantasy
or toccata. The Segundo Tiento de Quarto tono is maintained in a polyphonic style.
Developing the musical narrative, the composer deftly juxtaposes the sections
in perfect triple metre with the ones in duple metre. In the middle of the piece,
a short section from a completely different, secular world suddenly appears,
with rhythms characteristic for tambourine and drum beats. However, the com-
poser quickly returns to the previous narration and remains in a perfect triple
order until the end.

Before we move to Nicolaus Bruhns’ Prealudium in e crowning the album, two
other, much smaller toccatas are presented on the organ in Mariańskie Porzecze.
Johann Pachelbel, belonging to the pre-Bach generation of organ music com-
posers, was a teacher of Johann Sebastian Bach’s older brother. The Toccata in e
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of the choral is accompanied by the sound of a ringing star installed in the organ.
I treated this piece as an intonation to Gregorian chant. Its three stanzas can be
heard performed by Sister Dolores Nowak PDDM. A kind of postlude to this piece
is the second miniature from this collection, UT RE MI FA SOL. This composition
is a free progression ascending and descending the degrees of the scale per-
formed in the pedal from the sound of F. I believe that the schematic notation of
the title requires the organist to be able to perform cadences on the sounds of the
scale starting from each consecutive tone...

After a modulation to the F key, the program of the album includes further
works from important Polish sources: Preambulum in F by Mikołaj from Kraków
written in the Tablature of Jan of Lublin (1537–1548) and an anonymous fugue in
the same key from the Oliwa Tablature (ca. 1619). The collection of Jan of Lublin
is one of the most valuable complete European musical monuments of the first
half of the sixteenth century, containing primarily anonymous works. The Pre-
ambulum recorded on the disc bears the initials N.C., identified as the signature
of Mikołaj from Kraków (Nicolaus Cracoviensis). The Oliwa Tablature is a collec-
tion discovered relatively recently. After the dissolution of the Cistercian
monastery in Oliwa (1831), this manuscript went to the Prussian State Archives
in Königsberg. Currently, it is in the Library of the Lithuanian Academy of Sci-
ences and contains 329 works. The authorship of the four-part Fugue in F (in the
edition the piece is marked as anonymous) is attributed to Hans Leo Hassler.

Moving through music to seventeenth-century Italy, we visit St. Peter’s
Basilica in Rome. Il secondo libro di toccate (the second book of toccatas) by Giro-
lamo Frescobaldi, published in 1627, contains eleven toccatas, six canzoni and
twenty-two other works. It is considered to be the pinnacle of the composer’s
keyboard work. From 1608, Frescobaldi worked as an organist in St. Peter’s
Basilica. At that time, he wrote numerous works supporting organists in meet-
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is a short piece presenting the organo pleno with the texture of broken chords,
fast passages and simple imitations, which appear against the background of
long notes in the bass performed on the pedal keyboard. After this short, busy
piece, let us listen to the reflective introduction of the second toccata by Muf-
fat on this disc (this time maintained in the key of E minor): Toccata quarta. This
piece, with a completely different character from the Toccata septima, begins
with a fragment recorded on the façade Pryncypał based on an eight-foot flute.
In the following sections we hear two eighteenth-century flutes solo – a smaller
one (Minor) and a larger one (Major) – as well as a French-sounding fugue on
a small pleno.
The sound material is accompanied on this disc by a short film transporting the
listener to the colourful, historic interior of the “pearl of Mazovia” mentioned in
the title: the church of Our Lady of Sorrows in Mariańskie Porzecze. Let the his-
torical organ resounding in this interior enable us to travel to various corners
of Baroque Europe.

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
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Mał go rza ta Trza ska lik -Wy rwa
was born in Katowice, where she graduated with distinction from the State Musi-
cal Secondary School in Monika Dąbrowska’s organ class. She also studied the
organ with Magdalena Czajka and Julian Gembalski. In 2002 she graduated with
distinction from the Fryderyk Chopin Academy (now University) of Music in War-
saw. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa is also a cultural monument expert and con-
servator-restorer and a graduate from the Fine Arts Department at the Mikołaj
Kopernik University in Toruń. In 2020 she obtained a degree of habilitated doctor. 

She has received awards at national and international organ competitions
(Wrocław 1996, Rumia 1999) and has taken part in numerous competitions and
festivals of organ music, both in Poland and abroad. She is the author of nu-
merous book and CD publications. She also held a Ministry of Culture scholar-
shipin cultural heritage protection (twice: in 2003 and 2004).

In her activities as an artist and scholar she combines cultural heritage 
research on the organ with concertizing on this instrument, as well as with ad-
vancement of heritage values of historical organs and organ education. 

Currently she is the director and a lecturer at the Diocesan School of Sacred
Music in Siedlce as well as a member of the Diocesan Commissions for Sacred
Music in Siedlce, dealing with historical pipe organs. She is also an assistant pro-
fessor at the Fryderyk Chopin University of Music, where she teaches organ-
building and organ chamber music. As the chairperson of the PRO MUSICA
ORGANA Association she promotes the organ and organ music. She has also
been the artistic director of Autumn & Winter Concerts in Katowice-Brynów (since
1999), of the festival Pipe Organs of Siedlce (since 2011) and an organizer of the 
International Organ Meetings.

Since 2017 she has been a Ministry of Culture expert in historical and con-
temporary organs.
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Mał go rza ta Trza ska lik -Wy rwa
uro dzo na w Ka to wi cach, ukoń czy ła z wy róż nie niem Pań stwo we Li ceum Mu-
zycz ne w kla sie or ga nów Mo ni ki Dą brow skiej. Stu dio wa ła or ga ny pod kie run -
kiem prof. Mag da le ny Czaj ki i prof. Ju lia na Gem bal skie go. W 2002 roku uzy ska ła
dy plom z wy róż nie niem w Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie. Jest rów nież kon ser wa to rem -za byt ko znaw cą, ab sol went ką Wy dzia łu
Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. W 2020 ro ku
uzy ska ła ty tuł na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go.

Zdo by wa ła na gro dy w kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sach or ga -
no wych (Wro cław 1996, Ru mia 1999). Bra ła udział w wie lu kur sach i fe sti wa -
lach mu zy ki or ga no wej w Pol sce i za gra ni cą. Jest au tor ką licz nych pu bli ka cji
książ ko wych i pły to wych. Dwu krot nie by ła sty pen dyst ką Mi ni stra Kul tu ry
w dzie dzi nie ochro ny dóbr kul tu ry (2003 i 2004).

W dzia łal no ści ar ty stycz nej i na uko wej łą czy za byt ko znaw cze ba da nia or-
ga nów z grą kon cer to wą, pro mo cję za byt ko wych war to ści hi sto rycz nych or ga -
nów i spo łecz ną edu ka cję or ga no wą.

Obec nie jest dy rek to rem i wy kła dow cą Die ce zjal ne go Stu dium Mu zy ki Ko -
ściel nej w Sie dl cach, a tak że człon kiem Die ce zjal nych Ko mi sji ds. Mu zy ki Ko ściel-
nej w Sie dl cach – zaj mu je się za byt ko wym in stru men ta rium or ga no wym. Jest
rów nież ad iunk tem w Ka te drze Or ga nów i Kla we sy nu war szaw skie go Uni wer sy -
te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na, gdzie pro wa dzi wy kła dy z or ga no znaw stwa
i ka me ra li sty ki or ga no wej. Ja ko pre zes Sto wa rzy sze nia PRO MU SI CA OR GA NA
po pu la ry zu je or ga ny i mu zy kę or ga no wą. Jest dy rek to rem ar ty stycz nym Je sien no -
-zi mo wych Kon cer tów w Ka to wi cach -Bry no wie (od 1999 roku), fe sti wa lu Or ga no we Sie -
dl ce (od 2011 roku) oraz or ga ni za to rem  Mię dzy na ro do wych Spo tkań Or ga no wych.

Od 2017 roku peł ni rów nież funk cję rze czo znaw cy Mi ni stra Kul tu ry w za -
kre sie za byt ko wych i współ cze snych in stru men tów or ga no wych.
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Dyspozycja organów | Specification of the organ

Manuał C-c3 Pedał C-c1

Pryncypał 4’ Subbas 16’
Flet major 8’ Oktawbas 8’
Portunal 4’
Oktawa 2’
Quinta 11/2’ 
Salicet 4’ Stella
Mikstura Tympan
Flet minor 4’
Bordon 8’

temperacja | temperament: Neidhardt 1732 (für ein Dorf)
wysokość stroju | pitch: a1 ~ 474 Hz (20oC)
krótka oktawa w manuale i pedale | short octave in manual and in pedal
traktura mechaniczna, wiatrownice klapowe | mechanical action, slider windchest

Stara deska z szyldami rejestrowymi zniszczona podczas przebudowy instrumentu. 
Old board with the stop labels damaged during the rebuilding of the instrument.




