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Z BADA  NAD HISTORI  MUZYKI W KLASZTORZE 
SIÓSTR DOMINIKANEK NA GRÓDKU W KRAKOWIE 

 
 
 Wprowadzenie 
 
 Przesz o sto lat temu prof. Adolf Chybi ski, pisz c wprowadzenie do 
swego artyku u pt. Z poszukiwa  historyczno-muzycznych w klasztorach 
krakowskich, tak scharakteryzowa  ówczesny stan bada  nad histori  
muzyki polskiej: Dotychczasowe mniej lub wi cej amatorskie studja 
nad nasz  przesz o ci  muzyczn  uwzgl dni y tylko minimaln  cz -
steczk  aktów dworskich i miejskich, nie naruszaj c niemal wcale ko-
cielnych i klasztornych archiwów, w czem po cz ci winne s  b d  

utrudnienia w dost pie do tych e lub te  nieuporz dkowanie tych zbio-
rów. Niepodobna nie wspomnie , e po ary, rabunki podczas wojen, 
sekularyzacje i niedba o  w po czeniu z nieu wiadomieniem nie do-
zwol  nam niestety nigdy osi gn  ca kowitego obrazu dziejów naszej 
muzyki i kultury muzycznej; to jednak jest pewne, e stan jej by  lepszym 
ani eli reputacja, któr by mo na jej nada  po dok adnem poznaniu 
zachowanych notatek w archiwalnych dokumentach1. Trzeba przyzna , 
e prof. Chybi ski doskonale zdiagnozowa  przyczyny niedostatecz-

nego wykorzystania róde  z archiwów klasztornych u progu XX wieku. 
Niestety, po up ywie stulecia, sytuacja niewiele si  zmieni a. W klasz-
tornych murach wci  spoczywaj  nieodkryte r kopisy, mog ce rzuci  
nowe wiat o na temat szeroko rozumianej kultury muzycznej.  
 Klasztor Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanek) Na Gród-
ku w Krakowie mo e poszczyci  si  bogatym archiwum. Na kartach 
tamtejszych kronik, inwentarzy czy ksi g rachunkowych zachowa y 
si  liczne wzmianki o muzyce, jaka rozbrzmiewa a u dominikanek na 

———— 
1 A.  C h y b i s k i,  Z poszukiwa  historyczno-muzycznych w klasztorach krakowskich, 
„Przegl d Muzyczny” R. III, 1910, nr 3, s. 1. 
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przestrzeni kilku wieków. Wszystkie te informacje sta y si  podstaw  
ród ow  do opracowania niniejszego artyku u, który wpisuje si  

w prowadzone przez autora badania naukowe nad histori  krakow-
skiego budownictwa organowego. Uzupe nieniem tekstu s  dawne 
fotografie, równie  pochodz ce z klasztornego archiwum2. 
 
 I. Instrumenty 
 
 Cho  barokowy ko ció  klasztorny, nosz cy wezwanie Matki Bo ej 

nie nej, zosta  wzniesiony w latach 1632-16343, to jednak pierwsze 
wzmianki ród owe na temat miejscowego instrumentarium pochodz  
dopiero z pocz tku XIX w. Wed ug zapisu w ksi dze rachunkowej, 
31 marca 1807 r. zakonnice p aci y 8 z  Od Po yczenia Klawikortu [sic!] 
przy grobie4. Poniewa  cytowany zapis jest krótki i niejasny, mo na 
snu  domys y, czy klawikordu u yto podczas uroczysto ci pogrzebo-
wych, czy te  muzykowano na nim przy tzw. grobie Pa skim.  
 Je li za  chodzi o organy, a dok adniej pozytywy, to wed ug inwen-
tarza sporz dzonego w 1820 r., wi tynia dysponowa a dwoma instru-
mentami tego rodzaju. Pod arkadami chóru zakonnego umieszczony 
by  stacjonarny pozytew, o sze ciu g osach, dwóch miechach 21 pisz-
cza kach cynowych. Warto  tego  z o pol. 600. Pozytew ten roboty 
stolarskiej5. Z kolei na rzeczonym chórze sta  pozytew drugi mniejszy, 
wyk adany z drzewa hebanowego warto  jego zp. 400 o dwóch mie-
chach pi ciu g osach, czarno fornerowane [sic!], o 4ch filarkach ma-
ych, klawisze popsute, piszcza ki wszystkie drewniane, antaby dwie 
elazne6. Czas powstania obu instrumentów oraz personalia ich bu-

downiczych pozostaj  nieznane. Nie ulega w tpliwo ci, e wi kszy 
pozytyw przeznaczony by  dla wieckiego organisty, natomiast na 
———— 
2 Autor sk ada serdeczne podzi kowanie Matce Przeoryszy i Pani Archiwistce za 
udost pnienie archiwaliów oraz za okazan  yczliwo . 
3 P.  S t e f a n i a k,  Zarys dziejów klasztoru Dominikanek „na Gródku” w Krakowie, 
mps, nlb. 
4 Archiwum Dominikanek na Gródku w Krakowie (dalej: ADGK), sygn. tymcz. F1 –
Org 69, Reiestr Expensy Pod Przeoryszostwem Najprz: M. Tekli Krokowski Zacz ty 
Dnia 1. Lutego Ru P. 1806-1808, s. 137. 
5 ADGK, sygn. tymcz. H1 – Org 51, Inwentarz ko cio a i klasztoru W.W.P.P. Domi-
nikanek w Krakowie na Gródku […] przez Kommisy  Cywilno Duchown  na mocy 
rozporz dzenia Senatu Rz dz cego Wolnego Miasta Krakowa i jego okr gu 
d. 3 pa dziernika 1820 r. do liczby 3471 sporz dzony, s. 6. 
6 Tam e. 
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mniejszym, oczywi cie póki by  sprawny, mog a gra  tylko siostra 
zakonna, poniewa  znajdowa  si  na chórze obj tym klauzur . 
 Dnia 13 pa dziernika 1826 r. na kartach ksi gi rachunkowej odno-
towano wyp at  212 z  za napraw  nieokre lonych organów7. Nieca y 
rok pó niej, 18 czerwca 1827 r., siostry wyda y 12 z  na napraw  mie-
chów8. Takie samo wynagrodzenie (12 z ) otrzyma  24 maja 1830 r. 
niejaki S otwie ski (Jan S otwi ski z Krakowa?9), który pracowa  
przy miechach10. Nie sposób stwierdzi , do którego z instrumentów 
odnosz  si  przytoczone wzmianki.  
 Koniec lat trzydziestych XIX w. wi e si  z diametralnymi zmia-
nami w instrumentarium organowym Na Gródku. Najpierw w sierpniu 
1838 r. pozytyw szkatulny z chóru zakonnego zosta  sprzedany za 
sum  300 z 11. Prawdopodobnie w tym samym czasie lub najdalej mie-
si c pó niej zawarto umow  na wybudowanie nowych organów (pozy-
tywu12) kosztem 1.300 z otych. Pierwsza rata wynagrodzenia (1.100 z ) 
zosta a przekazana nieznanemu organmistrzowi w sierpniu 1838 r.13, 
natomiast ostateczne rozliczenie mia o miejsce 1 kwietnia 1839 r.14. 
Nowy instrument stan  zapewne na miejscu poprzedniego, czyli pod 
chórem zakonnym, poniewa  wed ug inwentarza z 1875 r. na chórze 
umieszczona by a jedynie fisharmonia15. Wiadomo równie , e na no-
wopowsta ym pozytywie gra  wiecki organista16, co wiadczy o tym, 
e instrument znajdowa  si  poza klauzur .  

 Drobna naprawa pozytywu mia a miejsce pod koniec 1839 r., 
o czym wiadczy wyp ata w wysoko ci 4 z  odnotowana 31 grudnia17. 
———— 
7 ADGK, sygn. tymcz. F3 – Org 70, Rejestr Expensy P.P. Dominikanek na Gródku 
1825-1835, s. 17. 
8 Tam e, s. 27. 
9 Jan S otwi ski (wzgl dnie S otwie ski) z Krakowa pracowa  przy organach ko cio a 
pw. w. Andrzeja w Olkuszu, umieszczaj c wewn trz nich inskrypcje w latach: 1838, 
1839 i 1840 (informacja dra Krzysztofa Urbaniaka). 
10 ADGK, sygn. tymcz. F3 – Org 70, Rejestr Expensy…, s. 80.  
11 ADGK, sygn. tymcz. F4 – Org 74, Ksi ga dochodów 1823-1856, k. 142v. 
12 ADGK, sygn. tymcz. B3 – Org 60, Inwentarz ko cio a i klasztoru P.P. Dominikanek 
na Gródku w Krakowie, 1875, s. 196. 
13 ADGK, sygn. tymcz. F5 – Org 71, Regestr Expensy Klasztoru Gródeckiego 
P.P. Dominikanek 1835-1846, k. 70v. 
14 Tam e, k. 86v. 
15 ADGK, sygn. tymcz. B3 – Org 60, Inwentarz ko cio a i klasztoru…, s. 196. 
16 ADGK, sygn. tymcz. F5 – Org 71, Regestr Expensy…, k. 86v. 
17 Tam e, k. 105. 
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Instrument nie by  chyba najlepszej jako ci, skoro ju  18 pa dziernika 
1844 r. ponownie p acono (tym razem 6 z ) za doprowadzenie go do 
porz dku18, a kilka lat pó niej, 12 stycznia 1849 r., siostry przekaza y 
2 z  i 5 gr za napraw  miecha oraz gwo dzie do tego celu19.  
 Interesuj ce s  zapisy z 17 listopada 1850 r. i 12 kwietnia 1853 r., 
kiedy to klasztor op aca  adwokata nazwiskiem Spor (Szpor), który 
by  obro c  w procesie s dowym o organy z niejakim Wojciechow-
skim20. Nie uda o si  ustali  szczegó ów tej niecodziennej sprawy. 
Mo na jedynie przypuszcza , e mowa tu o organmistrzu Ignacym 
Wojciechowskim z Krakowa, zatrudnianym mi dzy innymi przez 
tutejszy klasztor dominikanów21. By  mo e nie wywi za  si  on 
z jakiego  zobowi zania. 
 Dnia 31 stycznia 1864 r. dominikanki uregulowa y nale no  (6 z ) 
za czyszczenie pozytywu22. Jest to zarazem ostatnia wzmianka o pra-
cach przy rzeczonym instrumencie. Jego stan ulega  stopniowemu 
pogorszeniu, tote  podj to decyzj  o zakupieniu nowych organów. 
Co ciekawe, 26 wrze nia 1870 r. klasztor otrzyma  na ten cel 500 z  
od cesarza Ferdynanda, jednak przedsi wzi cie nie doczeka o si  rea-
lizacji, a na kartach inwentarza z 1875 r. czytamy: Organy zast pione 
s  ma ym pozytywem najzupe niej zniszczonym i do adnego u ytku 
s u y  nie mog cy[m]23. Jak ju  wspomniano, na chórze zakonnym 
sta a wówczas fisharmonia24. Mo liwe, e pozytyw by  nieczynny ju  
w 1872 r., skoro 6 marca tego  roku p acono 5 z  re skich i 50 krajca-
rów za napraw  fisharmonii25. Pó niej by a ona naprawiana w 1883 r., 
o czym wiadczy zapis z maja tego roku26. Trzeba podkre li , e in-
strumenty tego typu b d  odt d s u y  w ko ciele przez blisko pó tora 
wieku. W zachowanych ród ach brak jest konkretnej informacji 

———— 
18 Tam e, k. 216v. 
19 ADGK, sygn. tymcz. F6 – Org 72, Regestr Roschodu Klasztoru PP. Dominikanek 
na Gródku 1846-1865, s. 47. 
20 Tam e, s. 95. 
21 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, sygn. Kr 401, Zwolna 
powstaj ce Organy w Presbyterium Ko cio a XX. Dominikanów spalon[ego] r. 1850. 
22 ADGK, sygn. tymcz. F6 – Org 72, Regestr Roschodu…, s. 317. 
23 ADGK, sygn. tymcz. B3 – Org 60, Inwentarz ko cio a i klasztoru…, s. 196. 
24 Tam e. 
25 ADGK, sygn. tymcz. F8 – Org 73, Ksi ga wydatków 1865-1888, k. 118v. 
26 Tam e, k. 397. 
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o dacie usuni cia pozytywu z ko cio a. Mog o to nast pi  podczas 
remontu i malowania wn trza wi tyni w 1887 r.27.  
 Od po owy lat osiemdziesi tych XIX w. dominikanki posiada y co 
najmniej dwie fisharmonie, poniewa , jak zanotowano na kartach kro-
niki, 20 sierpnia 1885 r. Przywieziono do klasztoru harmonium dla pró-
bantki Gabrieli Rokickiej, któr  jej ofiarowa a jej Dobrodziejka28. 
We wspomnieniu po miertnym pod dat  19 stycznia 1907 r. o s. Gabrieli 
Rokickiej29 pisano jako o tej, na której edukacj  o y a pewna dobro-
dziejka, która j  wyposa y a pó niej do klasztoru i darowa a przepi kn  
harmoni  (t  du  poza chórem)30. Fisharmonie by y wielokrotnie na-
prawiane i strojone, jednak ze wzgl du na lakoniczno  informacji 
w ksi gach rachunkowych, nie sposób przyporz dkowa  poszczegól-
nych wzmianek do konkretnych instrumentów. Z kronikarskiego obo-
wi zku mo na jedynie przedstawi  wykaz odno nych zapisów:  

 stycze  1914 r. – naprawa i strojenie fisharmonii – 32 z 31, 
 marzec 1914 r. – naprawa ma ej fisharmonii – 12 z  i 40 gr32, 
 wrzesie  1916 r. – naprawa fisharmonii – 70 z 33, 
 listopad 1926 r. – naprawa fisharmonii – 16 z 34, 
 stycze  1927 r. – naprawa fisharmonii – 4 z 35. 

 
 Na postawie archiwalnej fotografii wn trza chóru zakonnego, po-
chodz cej z ko ca 1927 r.36 lub pocz tku roku nast pnego37, mo na 
———— 
27 ADGK,  sygn.  tymcz.  B4  –  Org  1b,  Ksi ga kroniki klasztoru S.S. Dominikanek 
„na Gródku” od r. 1883-1926, s. 37-38. 
28 Tam e, s. 24. 
29 Rokicka Michalina (Gabriela), urodzona 7 II 1858 r., ob óczyny 11 V 1886 r., 
profesja 6 VIII 1887 r., zmar a 19 I 1907 r. 
30 ADGK, sygn. tymcz. B4 – Org 1b, Ksi ga kroniki…, s. 120. 
31 ADGK, sygn. tymcz. F12 – Org 79, Ksi ka rachunków miesi cznych Zgromadze-
nia SS. Dominikanek na Gródku w Krakowie 1906-1919, s. 201; ADGK, sygn. tymcz. 
F18 – Org 85, Ksi ka wydatków Zgromadzenia SS. Dominikanek na Gródku w Kra-
kowie 1909-1920, s. 138. 
32 ADGK, sygn. tymcz. F12- Org 79, Ksi ka rachunków…, s. 205; ADGK, sygn. 
tymcz. F18 – Org 85, Ksi ka wydatków…, s. 143. 
33 ADGK, sygn. tymcz. F18 – Org 85, Ksi ka wydatków…, s. 198. 
34 ADGK,  sygn.  tymcz.  F23  –  Org  93,  Ksi ka prokuratorska Zgromadzenia 
SS. Dominikanek „na Gródku”… 1924-1930, s. 77. 
35 Tam e, s. 83. 
36 Na  fotografii  widoczna  jest  lampa  elektryczna,  a  wiadomo,  e  o wietlenie  elek-
tryczne po raz pierwszy zab ys o w klasztorze 5 pa dziernika 1927 r. (ADGK, sygn. 
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stwierdzi , e fisharmonia sta a po rodku chóru, na jednostopniowym 
podwy szeniu, w bliskim s siedztwie balustrady, do której przylega  
o tarzyk38 sprawiony za rz dów przeoryszy Eufemii Mocie skiej 
(zmar ej w 1844 r.)39. W 1928 r., podczas remontu ko cio a, odnowio-
no instrument kosztem 500 z 40, daj c now  awk  dla graj cego41, 
a wspomniany o tarzyk przeniesiono do kaplicy klasztornej42. Nied u-
go pó niej, na pocz tku lat trzydziestych, chór wzbogaci  si  o now  
pod og , stalle i balustrad 43. Fisharmonia pozosta a ta sama, czego 
dowodz  archiwalne fotografie44. 
 W okresie okupacji, do 18 stycznia 1945 r., ko ció  by  wykorzysty-
wany jako sk ad mebli niemieckich45. W obliczu trudnej sytuacji mate-
rialnej, w 1943 r. lub na pocz tku roku nast pnego, zakonnice sprzeda y 
pianino (za 31 tysi cy z ), by uzyska  pieni dze na utrzymanie klaszto-
ru46. Po odnowieniu wi tyni w 1948 r.47 na chórze zakonnym nadal 
znajdowa a si  fisharmonia znana z wcze niejszych zdj 48. 
 W drugiej po owie XX w. chór wyposa ono w organy elektroniczne49. 
Wydatki zwi zane z ich naprawami odnotowywane by y w grudniu 
1993 r. (200 tysi cy starych z otych)50 i w czerwcu 1996 r. (60 no-
wych z otych)51, natomiast za napraw  wzmacniacza w czerwcu 1992 r. 
———— 
tymcz.  B8  –  Org  2,  Kronika konwentu S.S. Dominikanek „na Gródku” od kwietnia 
1926 r. – kwietnia 1942 r., s. 26). 
37 Na fotografii widoczny jest o tarzyk w chórze zakonnym, usuni ty w kwietniu 1928 r. 
(ADGK, sygn. tymcz. B8 – Org 2, Kronika konwentu…, s. 37-38). 
38 ADGK, zbiór fotografii. 
39 ADGK, sygn. tymcz. B8 – Org 2, Kronika konwentu…, s. 40. 
40 ADGK, sygn.  tymcz.  C4 – Org 45a,  Ksi ga sprawozda  z urz dowania przeorysz 
klasztoru SS. Dominikanek na Grodku od r. 1883 do 1949, s. 85. 
41 ADGK, zbiór fotografii. 
42 ADGK, sygn. tymcz. B8 – Org 2, Kronika konwentu…, s. 37-38. 
43 Tam e, s. 94; ADGK, sygn. tymcz. C4 – Org 45a, Ksi ga sprawozda …, s. 94. 
44 ADGK, zbiór fotografii. 
45 ADGK, sygn. tymcz. B9 – Org 3, Kronika konwentu S.S. Dominikanek w Krakowie 
„na Gródku” od maja 1942 r.,  s.  48;  ADGK,  sygn.  tymcz.  C4  –  Org  45a,  Ksi ga 
sprawozda …, s. 111. 
46 ADGK, sygn. tymcz. C4 – Org 45a, Ksi ga sprawozda …, s. 113. 
47 Tam e, s. 129. 
48 ADGK, zbiór fotografii. 
49 Tam e. 
50 ADGK, sygn. tymcz. F37, 40 – Org 99, Ksi gi rachunkowe 1987-1994, strony 
niepaginowane. 
51 ADGK, sygn. tymcz. Org 99a, Ksi ga rachunkowa 1995-1999, nlb. 
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zap acono 920 tysi cy starych z otych52. Dzi ki zachowanym fotogra-
fiom mo na zauwa y , e przez pewien czas organy elektroniczne 
by y jedynym instrumentem stoj cym na chórze, natomiast w innym 
okresie obok nich sta a dotychczasowa fisharmonia53. By  mo e to 
w a nie jej dotycz  zanotowane wydatki zwi zane z naprawami: 
z pa dziernika 1996 r. (35 z )54 oraz z sierpnia i wrze nia 2010 r. 
(odpowiednio: 40 z  i 1200 z )55. 
 W 2010 r., podczas kompleksowej renowacji chóru, zapad a od-
wa na decyzja o wyposa eniu wi tyni w organy piszcza kowe56. 
Siostry zbiera y na ten cel dobrowolne ofiary57, które pozwoli y na 
zakup u ywanego instrumentu zbudowanego w 1970 r. przez firm  
Walcker (opus 5179)58 dla katolickiego ko cio a pw. w. Marcina 
w Duisburgu (w dzielnicy Hamborn)59. Organy zosta y sprowadzone 
z Niemiec do Krakowa przez firm  In Plenum PL Mariana Majchera 
i Andreasa Ladacha, a monta  na nowym miejscu zako czy  si  w mar-
cu 2011 r.60. Instrument ma jedena cie g osów, traktur  mechaniczn  
oraz wbudowany stó  gry o dwóch manua ach (C-g3) i pedale (C-f1). 
Prospekt organowy pozbawiony jest jakichkolwiek cech stylowych. 
Dyspozycja organów przedstawia si  nast puj co: 
 
 Manua  I Manua  II Peda  
 Rohrflöte 8’ Gro gedeckt 8’ Subbass 16’ 
 Prinzipal 4’ Nachthorn 4’ Gedecktbass 8’ 
 Feldflöte 2’ Prinzipal 2’ Gedecktflöte 4’ 
 Mixtur 3-4 fach Quinte 1 1/3’ 
 
 Po czenia: II-I, I-P, II-P 
 

———— 
52 ADGK, sygn. tymcz. F 37, 40 – Org 99, Ksi gi rachunkowe 1987-1994, strony 
niepaginowane. 
53 ADGK, zbiór fotografii. 
54 ADGK, sygn. tymcz. Org 99a, Ksi ga rachunkowa 1995-1999, strony niepaginowane. 
55 ADGK, sygn. tymcz. Org 104a, Ksi ga rachunkowa 2010-2011, strony niepaginowane.  
56 P. S t e f a n i a k , dz. cyt., nlb. 
57 ADGK, sygn. tymcz. Org 104a, Ksi ga rachunkowa 2010-2011, strony niepaginowane. 
58 Wydruk komputerowy dzi ki uprzejmo ci sióstr dominikanek.  
59 Katalog organów firmy Walcker (wydruk w posiadaniu autora). 
60 P. S t e f a n i ak, dz. cyt., nlb. 
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 II. Organi ci 
 
 Podsumowuj c rozwa ania o historii instrumentów w ko ciele pw. 
Matki Bo ej nie nej, nie sposób pomin  organistów, którzy pracowa-
li w tej wi tyni na przestrzeni kilku stuleci. Pocz tkowo, gdy czynne 
by y dwa pozytywy (mniejszy na chórze i wi kszy pod nim), podczas 
nabo e stw mog y gra  zarówno siostry zakonne, jak i wieccy organi-
ci. Po sprzedaniu mniejszego instrumentu, a w czasie gdy wi kszy by  

jeszcze sprawny, klasztor op aca  wieckiego organist 61.  
 Pó niej, gdy jedynym instrumentem sta a si  fisharmonia umiesz-
czona na chórze (za klauzur ), funkcj  organistek przej y zakonnice. 
Jedna z nich uwieczniona zosta a na archiwalnej fotografii62. Nie zaw-
sze mog y one podo a  obowi zkom, skoro w maju 1918 r. kronikarka 
zapisa a: Modlimy si  gor co, by nam Bóg przys a  jak  dobr  dusz  z 
wielkim powo aniem, która by fachowo w muzyce ko cielnej wykszta -
con  by a, gdy  S. Dominice trudno wszystkiemu podo a . Szczególnie 
teraz, kiedy zachorowa a, odczuwamy bole nie brak drugiej organistki 
„grajki” (jak  si  u nas potocznie mówi)63.  
 Na podstawie kronik, spu cizn poszczególnych zakonnic oraz in-
nych róde  z archiwum klasztornego uda o si  ustali  personalia nie-
których dominikanek, które by y organistkami w ko ciele Na Gródku:  

 s. Henryka Kiew owicz (profesja w 1833 r., zmar a w 1871 r.),  
 s. Ró a Werhlé, Francuzka (pobyt w Krakowie w latach 1870-1872),  
 s. Dominika Sosnowska (ob óczyny w 1898 r., profesja w 1899 r., 

zmar a w 1958 r.), 
 s. Imelda Neugenbauer (ob óczyny w 1930 r., wyjazd do klasztoru 

w Wilnie w 1938 r.), 
 s. Cecylia Roszak (ob óczyny w 1930 r.),  
 s. Magdalena Epstein, S u ebnica Bo a (ob óczyny w 1931 r., 

zmar a w 1947 r.),   
 s. Diana Doppler (ob óczyny w 1943 r., sekularyzowana w 1967 r.),  
 s. Angelika Babula (ob óczyny w 1957 r., zmar a w 2005 r.)64. 

———— 
61 ADGK, sygn. tymcz. F5 – Org 71, Regestr Expensy…, k. 86v, k. 105. 
62 ADGK, zbiór fotografii.  
63 ADGK, sygn. tymcz. B4 – Org 1b, Ksi ga kroniki…, s. 252. Sosnowska Zofia 
(Dominika Maria), urodzona 20 czerwca 1874 r. w Przemy lu, ob óczyny 29 czerwca 
1898 r., profesja 9 lipca 1899 r., zmar a 8 lipca 1958 r. 
64 Informacje dzi ki uprzejmo ci p. archiwistki. 
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Fot. 1. Chór zakonny z fisharmoni   
(fot. z 1927 lub 1928 r.) 
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Fot. 2 Dominikanki na chórze zakonnym (fot. po 1945 r.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 3. Chór zakonny z organami elektronicznymi (fot. z II. po . XX w.) 
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Fot. 4 Chór zakonny z organami  
(fot. wspó czesna) 
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 Zako czenie 
 
 Dzieje muzyki u dominikanek Na Gródku nie by y dotychczas 
przedmiotem zainteresowania badaczy. Po redni  przyczyn , poza 
tymi wymienionymi we wst pie, mo e by  fakt, e praktycznie przez 
ca e ubieg e stulecie w ko ciele klasztornym nie by o cho by naj-
skromniejszych organów, a ich rol  pe ni a niepozorna fisharmonia. 
Co ciekawe, roboczy Rejestr instrumentów w ko cio ach Krakowa 
zawiera pozycj : Ko ció  Dominikanek – M.B. nie nej na Gródku, 
jednak brak w nim jakiejkolwiek informacji o organach, a w a ciwie 
o ich braku65. Jedynym naukowcem, któremu zawdzi czamy krótk  
wzmiank  na temat miejscowego instrumentarium, jest ks. prof. Ta-
deusz Przybylski. Ten salezja ski muzykolog w jednym ze swoich 
opracowa  s usznie zauwa y , e w XIX w. dominikanki posiada y 
w swej wi tyni jakie  organy, jakkolwiek nie poda  odno nego ród a66. 
Pozostaje ywi  nadziej , e niniejszy artyku  wype ni swoist  luk , 
jak  w dotychczasowej literaturze przedmiotu stanowi  temat muzyki 
u krakowskich dominikanek.  
 

___________ 
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PIOTR MATOGA 
 

FROM THE RESEARCH ON THE HISTORY OF MUSIC  
IN THE DOMINICAN CONVENT AT GRÓDEK, CRACOW 

 
Abstract 

 
 The present article is the first one concerning music in the Dominican Convent at 
Gródek in Cracow. The author concentrates on the history of organs in the convent 
church. In 1820 the church had two positives (small organs): a larger one under the 
convent choir and a smaller one on the choir. In 1838 the instrument from the choir 
was sold, while in the years 1838-1839 new organ was installed in the church, sup-
posedly under the choir. After 1864 the organ’s condition worsened gradually, that 
is why a decision was made to buy a new one. In 1870 the Convent received money 
from Emperor Ferdinand for this purpose, however the plan was not realised. Eventu-
ally the role of an accompanying instrument during the service was taken over by the 
harmonium and the dilapidated organ was removed. In the second half of the 19th 
century electronic organ was installed. Since 2010 the Dominican Sisters had collect-
ed money to buy a pipe organ. Finally a second-hand Walker organ was bought, 
brought from Germany and installed in 2011. In the course of several ages both lay 
persons and Dominican Sisters performed as church organists.  
 

Translated by Hanna Rybkowska 
 
 


