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Cele i założenia przedmiotu 

Omówienie podstawowych wiadomości z akustyki, mechaniki i materiałoznawstwa w odniesieniu do organów.  

Zapoznanie z budową i funkcją podzespołów, wchodzących w skład organów piszczałkowych.  

Poznanie cech charakterystycznych organów powstałych w różnych epokach historycznych i regionach geograficznych.  

Zdobycie umiejętności dokonywania drobnych napraw i korekty stroju organów piszczałkowych.  

Zapoznanie z problematyką ochrony i konserwacji organów zabytkowych.  

Przygotowanie do dalszych, samodzielnych studiów nad historią, budową i funkcjonowaniem organów. 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości wyniesione z nauki gry na organach. 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu) 

Semestr I 

Semestr II 

Semestr III 

1. Podstawy akustyczne 

drgania, fale, cechy dźwięku. 

2. Piszczałki i głosy organowe 



 

 
Kod 

efektu 
EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu) 

Efekt 

kształcenia 

w obszarze 

budowa piszczałek wargowych (labialnych); budowa piszczałek językowych (stroikowych); kształt korpusu; materiał piszczałek, technika wykonania. 

3. Nazewnictwo i podział głosów 

wprowadzenie do systematyzacji głosów; zasięg i skala głosów; wielkość (stopowość); rodziny głosów; głosy poboczne (alikwotowe), podwójne, mikstury – repetycja 

(cel i znaczenie). 

4. Parametry brzmienia 

materiał, kształt, przekrój, szerokość i wysokość wycięcia, ciśnienie, menzura, wolumen, intonacja, strojenie piszczałek. 

5. System powietrzny 

miechy organowe, kanały powietrzne, dmuchawa, tremolo. 

6. Wiatrownice 

poprzeczne: zasuwowo-klapowa, sprężynowa; podłużne: stożkowa, zaworowa. 

7. Traktura 

traktura gry i rejestrów: mechaniczna, pneumatyczna, elektryczna, systemy mieszane, dźwignia Barkera. 

8. Urządzenia pomocnicze 

połączenia klawiatur, transmisje, wolne i stałe kombinacje, Setzer, żaluzja, crescendo, cymbelstern, tympan. 

9. Kontuar (stół gry)  

rozmieszczenie włączników, układ klawiatur manuałowych i pedału, skala i zasięg klawiatur,  krótka oktawa.  

10. Strój organów, temperacja i wysokość stroju 

strój naturalny, pitagorejski, średniotonowy, dobrze temperowany, równomiernie temperowany. 

11. Prospekt i szafa  

układ i rozmieszczenie organów, prospekt i szafa – kształt i funkcje. 

12. Dyspozycja głosów i typy organów 

wielkość wnętrza a ilość i dobór głosów, przeznaczenie instrumentu. 

13. Traktaty i prace teoretyczne 

Constanzo Antegnati L’arte organica (1608), Michael Praetorius Syntagma musicum (1619), François Dom Bédos de Celles L’art du facteur d’orgues (1766-78), J.G. 

Töpfer Die Theorie und Praxis des Orgelbaues (1888), Antoni Sapalski Przewodnik dla organistów (1880), George Ashdown Audsley The Art of Organ Building (1905), 

Winfred Ellerhorst Handbuch der Orgelkunde (1936). 

14. Historia organów 

Cechy organów w XIII-XIV wieku; wiek XV-XVI. 

15. Organy barokowe XVII-XVIII wiek 

Niemcy: wczesnobarokowe, dojrzały barok na północy, późny barok w środkowych Niemczech, organy J.S. Bacha, południowe Niemcy i Austria, Francja, Hiszpania, 

Włochy. 

16. Wiek XIX 

przemiany w budownictwie organowym; organy niemieckie, francuskie, angielskie. 

17. Wiek XX 

reforma alzacko-saksońska (A. Schweitzer), wpływ i znaczenie Orgelbewegung. 

18. Teraźniejszość 

historyczne praktyki wykonawcze, ochrona organów zabytkowych, rekonstrukcje, nowe instrumenty, dyspozycje 2-, 3-, 4-man. organów, pozytyw, organy ćwiczebne. 



kształcenia 

Wiedza (W) 

K_W04 
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich 

analizowanie i właściwą interpretację 
A1A_W03 

K_W08 
posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie dotyczących obranej 

specjalności 
A1A_W04 

K_W11 
posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy ludzkiego aparatu głosowego oraz wybranych instrumentów – zgodnie z 

obraną specjalnością i specjalizacją 
A1A_W05 

Umiejętności 

(U) 

K_U04 
posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z kierunkiem studiów oraz 

wybraną specjalnością i specjalizacją 
A1A_U02 

K_U05 
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów A1A_U02 

A1A_U03 

K_U18 
wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 

wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal) 
A1A_U11 

Kompetencje 

społeczne 

(K) 

K_K01 umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje A1A_K01 

K_K10 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki A1A_K05 

K_K12 
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu 

rozwiązywania problemów 
A1A_K03 

 

 

Metody kształcenia 

(niepotrzebne usunąć, 

Można dopisać inne 

metody, jeżeli zachodzi 

taka konieczność) 

wykład z praktycznym pokazem przy instrumencie 

praca z tekstem i dyskusja 

prezentacje multimedialne oraz nagrań CD i DVD 

zajęcia w terenie: zwiedzanie wybranych kościołów i instrumentów 

zajęcia praktyczne z nauki drobnych napraw i strojenia 

kształcenie zdalne 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
Nr efektu 

 

zaliczenie na podstawie obecności A1A_W03 A1A_U02 A1A_K05    

 

Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

 

Warunki zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności). 

Warunki egzaminu:  
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