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60  

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I, II 

Punkty ECTS 
2 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

znajomość instrumentu, wynikająca z umiejętności gry na organach 

Treści kształcenia i tematyka zajęć. 
Przedstawienie studentom organów w rozwoju historycznym  (czasy rzymskie, średniowiecze, renesans, 
barok, XIX w., „orgelbewegung”, tendencje współczesne (XX-XXI w.). Wykazanie wzajemnych zależności 
wynikających z możliwości instrumentu a utworów, skomponowanych w poszczególnych okresach historii 
muzyki organowej. Przedstawienie elementarnych zasad budowy organów w czasach najdawniejszych, 
szczegółowe omówienie budowy organów w póżnym średniowieczu, renesansie i wszystkich trzech 
fazach baroku. Analiza przemian, jakie nastąpiły w budownictwie organowym w XIX w. w wyniku ewolucji 
technicznych oraz zmian dyspozycji instrumentów. Zestawienie porównawcze „organów polifonicznych”i 
„organów symfonicznych”. Przedstawienie dokonań wybitnych organmistrzów wszystkich epok. 
Uwypuklenie zasadniczych różnic i specyfiki regionalnej w  budownictwie organowym  krajów 
europejskich. Szczegółowe omówienie wszystkich elementów instrumentów (piszczałki, wiatrownice, 
traktura, miechy), analiza systemów:  mechanicznego, pneumatycznego, elektro-pneumatycznego.  
Teoretyczne zasady strojenia poszczególnych głosów (labialnych i języczkowych), praktyczne ćwiczenia w 
w/w zakresie. Przedstawienie problematyki dotyczącej zabytkowych instrumentów organowych oraz zasad 
konserwacji poszczególnych systemów i mechanizmów. Wykazanie różnic pomiędzy pojęciami: organy 
zabytkowe i organy historyczne.     

 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

Wykłady, ćwiczenia (w instrumentach dostępnych na terenie uczelni), zwiedzanie niektórych organów 
dostępnych w kościołach Krakowa, wizyty w pracowniach organmistrzowskich. Konsultacje z etatowym, 
uczelnianym stroicielem i konserwatorem organów.   Analiza dokumentacji inwentaryzacyjnych i fotograf.  
polskich  organów zabytkowych i historycznych.  
Przegląd i analiza faksymile historycznego traktatu o budowie organów „L’art du facteur d’orgues” (1766-
78, autor: Bedos F. de Celles). 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

Przyswojenie podstawowej wiedzy o historii i elementach budowy organów piszczałkowych oraz informacji 
o zabytkowych i historycznych instrumentach i ich budowniczych. Umiejętność dokonania korekty 
rozstrojonych piszczałek w głosach labialnych i stroikowych   

Możliwe języki nauczania: polski 

 

 
 
 



 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie po zakończonym I semestrze,  zaliczenie i egzamin ustny po zak. zajęciach II semestru. 

 Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 50 % 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny                                50 % 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 
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Literatura uzupełniająca 
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