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 tstęp  
 eistoria krakowskiego kościoła pwK śwK Tomasza przez niemal dwa 
stulecia wiązała się ściśle z dziejami wakonu harmelitów TrzewiczkoJ
wóchK fch konwent na miaskuI ufundowanó pod koniec ufs wiekuI 
położonó bół poza murami miejskimiNK t konsekwencji tegoI narażonó 
bół na zniszczenie podczas licznóch wojen i oblężeńI czego doświadJ
czół chociażbó w NRUT rK ze stronó arcóksięcia jaksómiliana eabsJ
burgaI pretendenta do tronu polskiegoOK harmelitom zależało zatem na 
posiadaniu bezpiecznego schronienia w obrębie murów miejskichI doJ
kąd w razie zagrożenia moglibó przenieść nie tólko starszóch i choróch 
współbraciPI lecz także zasobó archiwum i skarbcaQK Takim właśnie 
azólem miała stać się założona w NSNU rK nowa placówka – klasztor 
i kościół pwK śwK TomaszaK ka terenie parceli nabótej od tespazjana 
miotrowskiego stanęłó skromna wczesnobarokowa świątónia oraz klaszJ
tor będącó formalnie filią macierzóstego domu na miaskuRK 
 hościół pwK śwK Tomasza i jego wóposażenie doczekałó się 
wprawdzie opisów w literaturze przedmiotuI jednak żadne z dotóchJ
czasowóch opracowań nie podejmowało problematóki historii miejJ
scowóch organówK tiadomości na ich temat bółó zresztą dotóchczas 
———— 
N TKjK T r a j d o sI cundacja klasztoru karmelitów na miaskuI „kasza mrzeszłość” 
NVUPI tK SMI sK VNJNOTK 
O tK h o l a kI hatalog Archiwum hlasztoru llK harmelitów w hrakowie ka miaskuI 
hraków NVVTI sK OMX jK o o ż e kI jecenat artóstócznó mieszczaństwa krakowskiego 
w usff wiekuI hraków NVTTI sK NQOI NQQK 
P jK o o ż e kI dzK cótKI sK NQQK 
Q tK h o l a kI dzK cótKI sK OMK 
R TamżeI sK OMX jK o o ż e kI dzK cótKI sK NQQK 
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bardzo nieliczne i ograniczałó się do roku powstania oraz personaJ
liów budowniczegoSK mo przeprowadzeniu szeregu kwerend archiwalJ
nóch możliwe stało się ukazanie dziejów instrumentarium organowego 
od usff wK do czasów współczesnóchI a także opisanie żócia muzóczJ
nego w kościele i klasztorze w czasach karmelitańskichK Celem niniejJ
szego opracowania jest prezentacja wóników przeprowadzonóch badańK 
ao tekstu w aneksie dołączonó został wópis z kroniki klasztornejI zaJ
wierającej swoistó unikat w postaci aktu fundacójnego organówK 
 
 NK eistoria organów w czasach karmelitańskich 
 
 hościół konsekrowanó został w NSON rK przez bpK Tomasza lborJ
skiegoK w biegiem lat wóposażano go w potrzebne sprzętóK wa najstarszą 
wzmiankę na ten temat uchodzi testament pochodzącó z NSPV rKI na mocó 
którego ptanisław Córus darował RM złotóch „ao pwietego Thomasza 
hosciołka na ppitalskieÿ ulicÿ”TK wdaniem jichała oożka zapis ten dotóJ
czóć ma funduszó na wóposażenie świątóniI jednak wobec lakoniczności 
informacji nie sposób powiązać owej darowiznó z zakupem instrumentuUK 
mierwszó jednoznacznó przekaz o tego rodzaju obiekcie w kościele pwK 
śwK Tomasza zawiera dopiero inwentarz spisanó prawdopodobnie w laJ
tach NSTMJNSTOW „t kosciele mozÿtÿwI hazalnicaI Chor”VK lkreślenie 
instrumentu mianem pozótówu sugerujeI że bółó to niewielkie organóI 
dósponujące wółącznie klawiaturą manuałową bez sekcji pedałuNMK 
t przebadanóch źródłach nie zachowałó się informacje na temat ich 
powstaniaK kieznane pozostają także personalia budowniczegoK 

———— 
S jK _ a b n i sI hultura organowa dalicjiI płupsk OMNOI sK QMVK 
T Archiwum karodowe w hrakowie EdalejW AkhFI Akta jiasta hrakowa EOVLPPFI 
sógnK PSI pcabinalia J fnscriptiones ENSPTJNSQOFI sK NPRI rpsK 
U jK o o ż e kI dzK cótKI sK NQQK 
V Archiwum harmelitów Trzewiczkowóch na miasku w hrakowie EdalejW AhhrFI 
sógnK UQVI iiber magistralis conventus Cracoviensis Carmelitarum sancti Thomæ 
Apostoli in platea eospitali vulgo dicta siti per me fratrem bliam pzablowski sacræ 
theologiæ magistrum pro tunc vicarium priorem eiusdem conventus Anno aomini 
NSSS die NO augusti confectusI sK NUMI rpsK 
NM gK C h w a ł e kI Budowa organówK tprowadzenie do inwentarózacji i dokumentacji 
zabótkowóch organów w molsceI czK fI tarszawa NVTNI sK ORX gK d o ł o sI mrzewodnik 
po dawnóm instrumentarium dla potrzeb ikonografii zabótkowóch instrumentów muJ
zócznóchI iegnica NVUUI sK NSJNTK 
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 t NSUU rK jarek Antoni cederici w swoim testamencie zapisał 
OMMM złotóch „ka cabrÿkę do hoscioła pK Tomasza”NNK kajprawdopoJ
dobniej to właśnie z tóch funduszów zakupione zostałó barokowe 
elementó wóposażeniaW trzó ołtarze Egłównó i para bocznóchF oraz 
ambonaNOK kie można wókluczóćI że w tóm samóm czasie sprawiono 
również nowó pozótówI choć brak na to dowodów źródłowóchK 
 kajstarsza zachowana księga finansowa pochodzi z końca usff wK 
To właśnie z tego źródła pochodzą pierwsze zmianki o poniesionóch 
kosztach w związku z instrumentemK t NSVT rK zapłacono za „pas do 
pozótówu”NPI natomiast w roku następnóm za „parę postronkow do 
mozótówu”NQK tódaje sięI że w obu przópadkach chodziło o elementó 
służące do podnoszenia miechów klinowóch w celu wótworzenia poJ
wietrza o odpowiednim ciśnieniuNRK jiechó jednakże musiałó wciąż 
sprawiać problemóI skoro w NSVV rK nieznanó organmistrz przeprowaJ
dził ich naprawęI pobierając z tego tótułu honorarium w wósokości 
O złotóch i OP groszóNSK t NTMP rK zreperowano klawiaturę kosztem 
N złotego i NO groszóNTK 
 w NTNO rK pochodzi następującó wódatekW „mosługaczom x…z co 
pozótów przónieśli”NUK _ół to zapewne niewielki instrumentI 
tzwK pozótów szkatulnóI wókorzóstanó jednorazowo do uświetnienia 
procesji lub innego nabożeństwa Ebóć może celebrowanego na zeJ
wnątrz kościołaFNVK kiewókluczoneI że został on wópożóczonó ze 

———— 
NN AkhI Akta jiasta hrakowa EOVLPPFI sógnK QMI pcabinaliaJfnscriptiones ENSTQJNSUUFI 
sK VQRI rpsK 
NO jK o o ż e kI dzK cótKI sK NQQK 
NP AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarum conventus carmelitarum CraJ
coviæ pK Thomæ Apostoli sub regimine provincialatus goannis oozankaI sK RI rpsK 
NQ mostronek – mocnóI grubo skręconó sznurK AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum 
et expensarumI sK OUI rpsK  
NR mara miechów klinowóchI poruszanóch za pomocą pasówI zachowała się w pozótówie 
zbudowanóm w NTOQ rK przez organmistrza tolskiego z hrakowa dla kościoła korbertaJ
nek  w  fmbramowicachK  wK  d r o t h ó w n aI  hronika klasztorna pióstr korbertanek 
w fmbramowicach (NTMPJNT4NFI wódK tK _ i e l a k i tKtK Ż u r e kI hielce OMNNI sK NTOK 
NS AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarumI sK QOI rpsK 
NT TamżeI sK NORK 
NU TamżeI sK OTNK 
NV gK d o ł o s I mozótówó szkatulne jako fenomen specóficznie polskiK mrzesłanki do 
hipotezóI tarszawa OMMNI sK PJVK  
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świątóni karmelitów na miaskuI która przónajmniej w usff wK dóspoJ
nowała takim obiektemOMK  
 ka początku usfff wK nie odnotowano żadnóch wódatków związaJ
nóch z instrumentem pozostającóm na stałóm wóposażeniu kościoła 
pwK śwK TomaszaK jożna zatem przópuszczaćI że jego stan ulegał 
stopniowemu pogorszeniuI o czóm świadczóć może zapis z NTON rKW 
„howalowi od prętow do mozÿtówu”ONK ddóbó chodziło tu o metalowe 
elementó mocujące szafę organową do ścianó kościołaI miałobó to bezJ
pośredni związek z osłabieniem konstrukcji instrumentuK moważniejszó 
remont przeprowadzonó został w NTOP rKI kiedó to klasztor zapłacił PT 
złotóch i OT groszó „lrgarmistrzowi xsic!z od reparacÿi lrgan ó za 
wino przó xichz probowaniu”OOK kiestetóI również w tóm przópadku 
tożsamość wókonującego prace pozostaje nieznanaK monadto w roku 
następnóm stolarz wókonał nową ławkę dla organistóOPK 
 fnwentarze z lat NTQMOQ i NTQPOR zawierają jednakowe wzmiankiW 
„t kosciele na Chorze mozótów”OSK t NTRP rK odnotowano wópłatę 
dla ślusarza za wókonanie śrubó do miechaOTK pzczególną wagę wobec 
przedstawionóch faktów ma zapis pochodzącó z NTRU rKI kiedó to po 
raz pierwszó i jedónó odnotowano w księgach karmelitańskich inforJ
mację o wókonującóm prace organmistrzuW „ld sporządzenia dwoch 
miechow hazimierzowi howalskiemu orgarmistrzowi xsic!z 
U xzłotóchz”OUK tarto dodaćI że wspomnianó hazimierz howalski 
w NTTN rK naprawiał miechó organów głównóch w świątóni przó maJ

———— 
OM mK j a t o g aI lrganó w Bazólice llK harmelitów ka miasku w hrakowieI iublin 
OMNQI sK NOK 
ON AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarumI sK QRVI rpsK 
OO TamżeI sK QRNK 
OP TamżeI sK RONK 
OQ AhhrI sógnK URPI fnventarium totius suppellectilis ecclesiæ et conventus CracoJ
viensis sK Thomæ Apostoli pro capitulo provinciali in conventu silnensi Anno 
aomini NTQM die mensis iunii celebrando innovatumI sK PPI rpsK 
OR AhhrI sógnK URQI fnventarium totius suppellectilis ecclesiæ et conventus CracoJ
viensis sK Thomæ Apostoli pro capitulo provinciali in convent Cracoviensi Arenensi 
Anno aomini NTQP die mensis iunii celebrando innovatumI sK PQI rpsK 
OS AhhrI sógnK URPI fnventarium totius suppellectilisI sK PPI rpsX AhhrI sógnK URQI 
fnventarium totius suppellectilisI sK PQI rpsK 
OT AhhrI sógnK USMI xhsięga rachunkowa przóchodów i rozchodówzI sK NPOI rpsK 
OU TamżeI sK RSK 
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cierzóstóm klasztorze karmelitów na miaskuOVK kiestetóI inwentarz 
kościoła pwK śwK Tomasza spisanó w NTTN rK znów potwierdza jedóJ
nieI że w świątóni istniałó „lrganki”PMK 
 jiechó na skutek ciągłej eksploatacji wómagałó częstóch naprawK 
Właśnie z uszczelnieniem ich pokrócia można wiązać odnotowanó 
w NTTP rK zakup klejuPNK t NTTR rK reperowane one bółó dwukrotnieK 
kajpierw w lutóm klasztor zapłacił S złotóch i OP grosze „wa todke 
ó jiod dla lrganmistrza reparuiącego jiechó ó mistrałki xsic!z przez 
P dni w honwencie”POI kupując przó tóm również irchęPP do pokrócia 
miechówPQK t grudniu zapisano podobne wódatkiW na irchęPR oraz 
naprawę miechów Etóm razem reperacja kosztowała O złoteFPSK frchę 
kupowano jeszcze w NTUP rKPTI natomiast w roku następnóm nabóto 
pergaminI również użótó do uszczelnienia miechówPUK 
 tósłużonó pozótów został sprzedanó w sierpniu NTUT rK za kwotę 
OR florenów węgierskichI co stanowiło równowartość QRM złotóchPVK 
wakonnicó ponieśli przó tóm jednakże pewne wódatkiW za fachową 
wócenę instrumentu przez organmistrza EP złoteFQMI za demontaż pozóJ
tówu ES złotóch i OM groszóFQN oraz „za litkup”QO przó sprzedażó obiektu 
ES złotóchFQPK Źródła objęte kwerendą nie zawierają żadnóch informacji 
o nabówcó instrumentuK 

———— 
OV AhhrI sógnK TNMI iiber computorum regii conventus Cracoviensis panctæ jariæ 
in ArenisI sK NUNI rpsX mK j a t o g aI dzK cótKI sK ONI SRK  
PM AhhrI sógnK URTI fnventarium totius suppellectilis ecclesiæ et conventus CracoJ
viensis sK Thomæ Apostoli pro capitulo provinciali in convent dułowiensi celebrando 
conscriptumI sK ONI rpsK 
PN AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarum conventus carmelitarum CracovienJ
sium sK Thomæ Apostoli sub regimine provincialatus eilarionis CichońskiI sK TRI rpsK 
PO TamżeI sK NNNK 
PP frcha – miękka skóraI rodzaj dwustronnego zamszuK  
PQ AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK NNNK 
PR TamżeI sK NPRK 
PS TamżeI sK NPRK 
PT TamżeI sK PNPK 
PU TamżeI sK PONK 
PV TamżeI sK QNSK 
QM TamżeI sK QNSK 
QN TamżeI sK QNSK 
QO iitkup – ucztaI poczęstunek potwierdzającóI umacniającó i gwarantującó nienaruJ
szalność zawartej umowóK 
QP AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK QNSK 
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 Twierdzenie jakobó w tómże roku karmelici opuścili tutejszó klaszJ
torI przenosząc się do macierzóstego domu na miaskuQQI  wódaje  się 
bóć zgoła nieprawdziweK wachowana księga rachunkowa dowodzi 
wszakI że zakonnicó przebówali w klasztorze i opiekowali się świątóJ
nią do NUMN rKQR 
 mo sprzedażó starego instrumentu przez prawie dwa lata w kościele 
pwK śwK Tomasza najprawdopodobniej nie bóło żadnóch organówI boJ
wiem dopiero w kwietniu NTUV rK kupiono pozótów za sumę 
NMM złotóchQSK wastanawia stosunkowo niska cena instrumentuI zwłaszJ
cza biorąc pod uwagę faktI że staró pozótów został sprzedanó za kwotę 
ponad czterokrotnie wóższąK mrawdopodobnie nabóto wówczas nieJ
wielki i użówanó instrumentK mrzópuszczać możnaI że pozótów ten jest 
tożsamó ze zbudowanóm w latach NSTSJNSTU przez organmistrza _łaJ
żeja z rścia dla kaplicó jatki _ożej miaskowej przó kościele karmeliJ
tów na miaskuQTK t NTVM rKI czóli rok po nabóciu organów do kościoła 
pwK śwK TomaszaI ufundowano do niej nowó pozótówI którego buJ
downiczóm bół krakowski organmistrz fgnacó wiernickiQUK iosó dawJ
nego instrumentu z kaplicó pozostają przó tóm nieznaneI a ewentualne 
przeniesienie go do kościoła pwK śwK Tomasza tłumaczóć bó mogło 
niską cenęK 
 t kolejnóch latach dwukrotnie poniesiono kosztó naprawó pozótóJ
wuW NU złotóch w NTVO rKQV oraz PM złotóch w NTVT rKRM lrganista zaś 
otrzómówał wónagrodzenie do końca NUMN rKRNI kiedó to karmelici 
przenieśli się do macierzóstego klasztoruK tódali wówczas NMM złotóch 
„ld przewożenia ó przenoszenia rzeczó hościelnóchI hlasztornóchI 
ó ltK mrowincóała do honwentu na miasek przez kiedziel O”ROK aoJ

———— 
QQ gK  A d a m c z e w s k iI  jała encóklopedia hrakowaI hraków NVVSI sK OQUX 
gK m o g a c z e w s k iI fnwentarózacja zabótków mK hrakowaW hościół pod wezwaniem 
śwK qomasza ApostołaI „Teka drona honserwatorów dalicói wachodniej” NVMMI tK PI sK UVK 
QR AhhrI sógnK TNUI fncipiunt computa perceptarum et expensarum conventus CracoJ
viensis pK Thomæ ApostoliI sK PNMI rpsK 
QS AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK QPSI rpsK 
QT mK j a t o g aI dzK cótKI sK QNJQOK 
QU AhhrI sógnK TNSI xmrzóchodó i rozchodó kwestarza klasztoru Ebrata fzódora „tabliczJ
karza”FzI sK ORI rpsK 
QV AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK QTUI rpsK  
RM TamżeK sK ROPK 
RN AhhrI sógnK TNUI fncipiunt computa perceptarum et expensarumI sK PNMI rpsK 
RO TamżeI sK PNMK 
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mniemówać możnaI że wśród tóch przedmiotów znajdował się pozóJ
tówI którego dalsze losó pozostają nieznaneK kajprawdopodobniej nie 
został on zainstalowanó w świątóni na miasku ani w żadnej 
z przólegającóch doń kaplicI ponieważ około NUMN rK na chórze muJ
zócznóm w nawie głównej istniał już instrument zbudowanó w latach 
NTNNJNTNPRPI w kaplicó jatki _ożej miaskowej wspomnianó pozótów 
z NTVM rKRQI a w kaplicó brackiej pozótów wókonanó w latach NTUSJ
NTUTRRK kiewókluczone zatemI że instrument z kościoła pwK śwK TomaJ
sza został podarowanó lub sprzedanóI bóć może po pewnóm okresie 
magazónowania w pomieszczeniach klasztornóchK kie można równoJ
cześnie odrzucić hipotezóI że po demontażu w NUMN rK uległ zniszczeniu 
 
 OK eistoria organów w czasach duchackich 
 
 hlasztor oraz kościół po opuszczeniu przez karmelitów zostałó 
przejęte przez wgromadzenie manien hanoniczek aucha Świętego 
de paxiaK wapis w kronice wskazujeI że stało się to jeszcze w NUMN rK 
na podstawie „tósoko dubernialnego aekretu” egzekwowanego 
następnie przez honsóstorz _iskupi w hrakowieRSK aatę tę potwierdza 
również pochodzącó z NUON rK inwentarzRTK waprowadzenie kanoniczne 
odbóło się OT października NURN rKRU 
———— 
RP AhhrI sógnK TMRI xhsięga przóchodów i rozchodówzI sK SMRJTQRI rpsX mK j a t o g aI 
dzK cótKI sK NSJOPK 
RQ AhhrI  sógnK  TNSI  xmrzóchodó  i  rozchodó  kwestarza…zI  sK  ORI  rpsX  mK  j a t o g aI  
dzK cótKI sK QQJQRK  
RR AhhrI sógnK UNQI hsięga dochodów i roschodów _ractwa kaóświętszeó jarói 
mannó pzkaplerza świętego przó hrakowie ka miasku zostającego w roku NTPQ spoJ
rządzonaI sK PQVJPRQI rpsX mK j a t o g aI dzK cótKI sK RRJRTK 
RS „ooku NUMN dxniaz PNK drudniaK ala zapadłego pod dniem NPK mKrKbK tósoko duJ
bernialnego aekretu inK NVVKROK x…zI a przez x…z generalnó honsóstorz hrakowski 
x…z egzekwowanegoI z własnego xklasztoruz przó hosciele pK aucha fundowanegoI 
do poharmelickiego przó kosciele xśwKz Tomasza w ulicó pzpitalneó x…z zostaiącego 
ruszone wgromadzenie naszeI przeniesione zostało ze wszóstkim posłuszenstwem 
wwierzchnosci”K Archiwum marafii Świętego cloriana w hrakowie EdalejW AmchFI 
sógnK OVI Akta czóli azieie klasztoru tielebnóch manien hanoniczek klasztoru Śgo 
aucha w hrakowieI sK OUI rpsK 
RT AkhI tolne jiasto hraków EOVLOMMFI sógnK RQVLfn ORI fnwentarz hościoła mod 
Tótułem Śgo Tomasza ó hlasztoru manien hanoniczek de paxóaI sK OI rpsK 
RU „ania N listopada NURN rokuI piątego dnia po sprowadzeniu się naszemI otworzoną 
została szkółka w hlasztorze naszóm Śgo Tomasza”K AmchI sógnK OVI Akta czóli 
azieie klasztoru tielebnóch manien hanoniczek klasztoru Śgo aucha w hrakowieI 
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 mrzez  niemal  całó  ufu  wK  w  kościele  pwK  śwK  Tomasza  nie  bóło  
instrumentu organowegoK tspomnianó inwentarz pochodzącó 
z NUON rK odnotowujeI że w świątóni „nie ma żadnóch xorganówzI ani 
pozótówu”RVK mrzóczón takiego stanu rzeczó doszukiwać się można 
przede wszóstkim w fakcieI iż kanoniczki bółó bardzo ubogim zgroJ
madzeniemI co wielokrotnie podkreślano podczas wizótacji dziekańJ
skichK t NUSP rK odnotowanoI żeW „są tak ubogieI iż nie posiadają 
nawet własnego kapelanaI a obowiązki i pewne powinności wobec 
nich realizują harmelici z miasku”SMK wauważyć ponadto należóI że 
kronika pochodząca z lat NTSPJNUTPI zwłaszcza w kluczowóm dla 
podejmowanego zagadnienia okresieI prowadzona bóła niesóstemaJ
tócznieK kotowano przede wszóstkim informacje o zgłaszającóch się 
kandódatkach oraz zgonach członków wspólnotóSNK 
 pótuacja materialna kanoniczek musiała ulegać z biegiem lat popraJ
wieI skoro stopniowo prowadzone bółó prace remontowe oraz upiękJ
szanie kościołaK t aktach wizótacji dziekańskich konsekwentnie notoJ
wano faktI że kościółek pwK śwK Tomasza bół bardzo zadbanóI sóstemaJ
tócznie starano się również o „pomnożenie ozdobnóch aparatów”SOK 
t NURU rK dzięki ofierze RMM złr otrzómanej od cesarza cerdónanda ff 
rozbudowano chór zakonnóI wzniesiono także drugi chór z przeznaczeJ
niem na organóSPK 
 mrzó wsparciu finansowóm ze stronó hrabinó wofii motockiej nabóte 
zostałó w NUTN rK sąsiednie kamienice za kwotę NQ MMM złr – w jednej 
z nich urządzono pięcioklasową szkołęI mieszczącą się dotóchczas 
w klasztorzeSQK wapewne również przó współudziale hojnóch donatoJ
rów oraz z przeprowadzanóch zbiórekSR w NUTO rK powiększono chór 

———— 
sK  PVI  rpsX  xrroczóstość zaprowadzenia na nowo zakonu manien hanoniczek de paxiazI 
„Czas” NURNI nr ORNI sK QK 
RV AkhI tolne jiasto hrakówI sógnK RQVLfn ORI fnwentarz hościoła mod Tótułem 
Śgo Tomasza ó hlasztoru manien hanoniczek de paxóaI sK VI rpsK 
SM Archiwum hurii jetropolitalnej w hrakowie EdalejW AhjhFI bsógnKI Akt wizótaJ
cji dziekańskiej kościoła śwK Tomasza z OR sf NUSP rKI rpsK 
SN AmchI sógnK OVI Akta czóli azieie klasztoru tielebnóch manien hanoniczek klaszJ
toru Śgo aucha w hrakowieI rpsI passimK 
SO AhjhI bsógnKI Akt wizótacji dziekańskiej kościoła śwK Tomasza z NT uff NUSU rKI rpsK 
SP AmchI sógnK OVI Akta czóli azieie klasztoru tielebnóch manien hanoniczek klaszJ
toru Śgo aucha w hrakowieI sK QPI rpsK 
SQ TamżeI sK RQK 
SR TamżeI sK SNK 
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oraz oszklono go aż po sklepienie kościołaSSI prawdopodobnie likwiJ
dując przó tóm skonstruowanó uprzednio osobnó chór z przeznaczeJ
niem na instrumentK 
 mierwsza wzmianka o kolejnóch organach w kościele pwK śwK ToJ
masza w ufu wK pochodzi dopiero z NUUO rK modczas wizótacji dzieJ
kańskiej przeprowadzonej U marca tKrK odnotowanoI że „organ xjestz 
niestosownie umieszczonó dlatego mało kiedó użówanó”STI a także że 
„siostró same sprawują urząd organistów i śpiewaków według przepiJ
sów hościołaI o ile możności najsumienniej”SUK kiestetóI nieznane 
pozostaje pochodzenie tego instrumentu ani jego dalsze losóK kiewóJ
kluczoneI że bół to niewielki pozótówK mrawdopodobnie brak jakichJ
kolwiek informacji o dalszóm losie organów świadczó o tómI iż znajJ
dowałó się one w kościele bardzo krótkoK 
 lbecnie istniejącó instrument ufundowanó został w NVMS rK przez 
ksK iudwika TerpińskiegoSVK lrganó teI zbudowane przez firmę AleksanJ
dra Żebrowskiego ze iwowaI zostałó ustawione „w chórze zakonnóm”K 
modczas odbioru instrumentu NM listopada NVMS rK komisjaI w skład 
której weszliW talentó aecTM jako rzeczoznawca oraz ksK gózef huliJ
nowskiTN jako komisarz z ramienia honsóstorza _iskupiego w hrakowieI 
„oddała wszelkie uznanie mK Żebrowskiemu i orzekłaI że organ wókoJ
nanó jest pod każdóm względem z prawdziwóm artózmem i skrupuJ

———— 
SS TamżeI sK SMK 
ST AhjhI bsógnKI Akt wizótacji dziekańskiej kościoła śwK Tomasza z U fff NUUO rKI rpsK 
SU TamżeK 
SV iudwik Terpiński ENURMJNVNOFK Święcenia kapłańskie otrzómał w NUTQ rK 
w TarnowieK mełnił funkcję kapelana wojskowegoI a także dórektora szkołó prowaJ
dzonej przez hanoniczki ŚwK aucha przó ulK pzpitalnejK xkekrolog ksK qerpińskiegozI 
„Czas” NVNOI nr RMRI sK QX gK C z e c hI halendarz krakowski gózefa Czecha na rok 
NVNPI tK UOI hraków NVNOI sK UQK 
TM talentó aec ENURNJNVPUFK hompozótorI organista oraz wieloletni dórógent Chóru 
hatedralnego na taweluK mrofesor honserwatorium Towarzóstwa juzócznego 
w hrakowieK 
TN gózef hulinowski ENUSQJNVQQFK fnfułatK Święcenia kapłańskie otrzómał w NUUV rK 
mo uzóskaniu tótułu doktora pełnił kolejno funkcję wikariusza w tilamowicachI 
watorzeI _iałej oraz w hrakowie przó kościele śwK AnnóK t NVMP rK został zamianoJ
wanó proboszczem parafii śwK cloriana w hrakowieI skąd w NVOS rK przeniesiono go 
do hościoła jariackiego w hrakowieI gdzie pełnił funkcję archiprezbiteraK rroczóJ
stości pogrzebowe śKpK ksK fnfułata dra gK hulinowskiegoI „doniec hrakowski” NVQQI 
nr OPSI sK PK 
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latną sumiennością x…z”TOK oównież w liście zamieszczonóm NR liJ
stopada tKrK w „dłosie karodu” dzieło Żebrowskiego zostało pozótówJ
nie ocenioneW „tókonanóm został xorganz najściślej co do warunków 
kontraktu tjK że głosó zastosowane zostałó do objętości kościoła i do 
akompaniamentu”TPK kieznane pozostają kosztóI jakie poniesiono przó 
budowieK ldnotowano jedónieI że „cena organu jest mierną w stoJ
sunku do jego wartości rzeczówistej”TQK ania NN listopada NVMS rK 
odbóło się uroczóste poświęcenie instrumentu w obecności zgromaJ
dzenia zakonnegoTRK 
 waznaczóć wartoI że niewiele wiadomo o żóciu organmistrzaK AlekJ
sander Żebrowski urodził się w NURM albo NURN rK hontónuował dziaJ
łalność organmistrzowską rozpoczętą przez swego ojca fgnacegoI wraz 
z któróm w NUUN rK przóbół do iwowaTSK Tam na świat przószło szeJ
ścioro jego dzieciTTK t NVMS rK ukończół przebudowę słónnóch organów 
w kościele _ernardónów w ieżajskuTUK t roku następnóm przeniósł 
swoją firmę ze iwowa do hrakowa i przójął do spółki swojego sóna 
hazimierzaTVK mrestiżowóm zleceniem dla ich firmó bóło zbudowanie 
nowoczesnego instrumentu w krakowskim hościele jariackimI ukońJ
czonego w NVMV rKUM Aleksander Żebrowski zmarł w hrakowie 
OO czerwca NVNM rKUN gego działalność kontónuowali później sónowieX 
z całą pewnością organmistrzostwem zajmowali się hazimierzUO i ptaniJ
sławUPI natomiast pośrednie przekazó wskazująI że również AdamUQK 

———— 
TO Archiwum deneralne hanoniczek aucha Świętego de paxia w hrakowie EdalejW 
AdhhFI sógnK hr NI azieje honwentu hrakowskiego mKmK hanoniczek de paxia 
wakonu aucha Świętego NTQNJNVQVI sK OQUI rpsK 
TP kowó organI „dłos karodu” NVMSI nr QVMI sK QK 
TQ TamżeK 
TR AdhhI sógnK hr NI azieje honwentu hrakowskiegoI sK OQUI rpsK  
TS mierwszó krajowó wórób organówI „dazeta hościelna” NVMVI nr NPI sK NSSK 
TT AkhI ppisó ludności hrakowa z rK NVNM EOVLVMFI sógnK OI xTom OzI sK TUJTVI rpsK 
TU lrganó leżajskieI „dazeta iwowska” NVMSI nr NOSI sK QX lrganó w ieżajskuI „dłos 
karodu” NVMSI nr PQPI sK RK 
TV mierwszó krajowó wórób organówI „dazeta hościelna” NVMVI nr NPI sK NSSK 
UM mierwszó krajowó wórób organówI „dazeta hościelna” NVNMI nr QOI sK ROTK 
UN lrganmistrzI „wwiązek lrganistowski” NVNMI nr OI sK NPJNQX wmarliI „kowa oeJ
forma” NVNMI nr OUNI  sK  PX  gK  C z e c hI  AK C h m i e lI  gozefa Czecha halendarz hraJ
kowski na ook mański NVNNI tK UMI hraków NVNMI sK USK 
UO mierwszó krajowó wórób organówI „dazeta hościelna” NVMVI nr NPI sK NSSK 
UP ptanisław Żebrowski organistaJtechnikI „dłos karodu” NVNRI nr RMQI sK PK 
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 wa informację szczególnie istotnąI a nieznaną dotóchczas organoloJ
gomI uznać należó wobec tego referencję wóstawioną organmistrzowi 
przez ówczesną przełożoną wgromadzenia manien hanoniczek aucha 
Świętego de paxiaI hingę lgorzalskąW „mrzó sposobności nadmieJ
niamI że pK Aleksander Żebrowski ma z wiosną rK NVMT założyć fabróJ
kę organ w hrakowieK pchólając czoło przed mistrzowskim talentem 
rodaka naszego składam niniejszem mK Aleksandrowi Żebrowskiemu 
imieniem wgromadzenia mmK hanoniczek publiczne podziękowanie 
staropolskiem a szczeremW …_óg zapłać!»”URK wapis ten stanowi doJ
tóchczas jedóną odnalezioną wzmiankę traktującą o zamiarze przenieJ
sienia przez Żebrowskiego działalności ze iwowa do hrakowaK 
 traz z ukończeniem pracI sporządzonó oraz wpisanó do kroniki 
został akt fundacójnó instrumentuUSK wgodnie z tóm dokumentem wolą 
fundatora bółoI abó po otrzómaniu wieści o śmierci jego oraz każdej 
z kanoniczek odśpiewano wraz z akompaniamentem organowóm palve 
oeginaUTK oaz w rokuI w terminie dowolnie wóbranómI miała zostać 
odprawiona jissa lecta w intencji fundatoraI po której również odJ
śpiewane z organami winno zostać palve oeginaUUK  hsK  Terpiński  praJ
gnął takżeI abó każdocześnie „dwie zakonnice ćwiczone xbółóz w grze 
na organachI bó jedna mogła w razie potrzebó zastąpić drugą”UVK pzczeJ
gólnej wagi pozostaje również poczónione zastrzeżenieI że instrument 
ma „na zawsze pozostać wółączną własnością xhanoniczek aucha 
Świętego de paxiaz”VMK 
 lrganó posiadają jednokondógnacójnó i trójpolowó prospektI przóJ
ozdobionó rzeźbionómi pilastramiK t płócinach prospektu Enad i pod 
polem centralnóm oraz pod polami bocznómiF umieszczono inskrópcjęW 
„cundator | mrzewxielebnóz | hsK iudwik Terpiński | NVMS”K ptół gró 
wbudowanó został z przodu do szafóK mo jej prawej stronie znajduje się 
urządzenie do kalikowaniaK lprócz tegoI powietrze doprowadza również 
dmuchawa elektrócznaK fnstrument wóposażonó jest w sześć głosówI 

———— 
UQ fnskrópcja Adam Żebrowski znajduje się wewnątrz organów w prezbiterium _azóJ
liki jariackiej w hrakowie Efotografię udostępnił iech pkoczólasFK 
UR TamżeK 
US TamżeI sK OQTJOQVK 
UT TamżeI sK OQUJOQVK 
UU TamżeI sK OQVK 
UV TamżeI sK OQVK 
VM TamżeI sK OQVK 
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mechaniczną trakturę gró i rejestrówI wiatrownice stożkowe oraz miech 
magazónowóK aóspozócja utrzómana jest w stólistóce romantócznejI 
ze znacznóm udziałem głosów ośmiostopowóch w sekcji manuałuK 
 

TabK NK aóspozócja organów 
 

januał ECJfPF medał ECJdNF 

clet major U’ 
sxiolaz da damba U’ 
Amabilis U’ 
dedekt Q’ 
mrincipal Q’ 

pubbas NS’ 

mołączeniaW jJm 
ptała kombinacjaW cortissimo 

 
 t NVSQ rK przeprowadzonó został remont przez firmę tacława _ierJ
nackiego z hrakowaVNK holejne naprawó przeprowadził około NVVO rK 
gózef jamel Egeneralnó remont miechaF oraz w czerwcu OMMT roku 
gózef i jaciej jamelowieVOK t OMNT rK przeglądu organów dokonał 
iech pkoczólas z hrakowaVPK modczas żadnej z tóch prac nie zostałó 
one przebudowaneI wódaje się więcI że w znacznóm stopniu zachoJ
wane są w stanie oróginalnómK 
 
 PK Żócie muzóczne w klasztorze w usfff wK  
 kajstarsze wzmianki o muzókowaniu w klasztorze i kościele 
pwK śwK Tomasza pochodzą dopiero z NSVU rKVQI co wónika ze stanu 
zachowania ksiąg rachunkowóchK ld tKrK sóstematócznie aż do opuszJ
czenia klasztoru przez karmelitów opłacani bóli organiści Ez przerwą 
w latach NTUTJNTUVVRFK waledwie kilku z nich znanóch jest z imieniaK 

———— 
VN karodowó fnstótut aziedzictwa w tarszawieI bsógnKI Ankieta dotK organów 
z kościoła śwK Tomasza w hrakowie sporządzona w NVTM rKI mpsK 
VO fnformacje pochodzą od jacieja jamelaK  
VP fnformacja pochodzi od iecha pkoczólasaK 
VQ AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarumI rpsI passimK 
VR mo sprzedażó organów w NTUT rK nowó instrument nabóto w kwietniu NTUV rKI 
jednakże organista pojawia się w rachunkach ponownie dopiero w październiku tKrK 
AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK QNSJQQRI rpsK 
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t NTSV rK funkcję tę pełnił tojciech ChodorowiczVSI w latach NTTOJ
NTTP jichałVTI  w  NTUN  rK  hazimierzVUI w latach NTUNJNTUP _łażejVVI 
a następnie w NTUQ rK AntoniNMMK mrzez całó ten okres zaledwie dwuJ
krotnie Ew latach NTNT oraz NTOTF odnotowane zostałó wódatki na 
kalikantówNMNK 
 mrzó konwencie śwK Tomasza nigdó nie istniała kapelaK póstemaJ
tócznie najmowano jednakże muzókantów na potrzebó uroczóstości 
kościelnóchK kiemalże w każdóm roku kapela wókonówała w czasie 
wielkiego postu pasjeI sporadócznie pojawiają się również wzmianki 
o udziale muzóków w roratach Ew latach NSVVI NTMR oraz NTNUFK moJ
czónając od NTOO rK kapela regularnie wókonówała muzókę również 
podczas sumó odpustowej oraz nieszporów w święto śwK TomaszaI 
a niekiedó w oktawieK ao najrzadszóch wzmianek o muzókowaniu 
należą informacje o wókonówaniu godzinek Ew NTMV rK zapłacono 
P złote „lrganiscie kontentacóeó od grania dodzinek”NMOI w NTNQ rK 
zakupiono zaś „książeczki do śpiewania dodzinek”NMPFK t latach NTTT 
oraz NTUR odprawione zostało ponadto nabożeństwo czterdziestogoJ
dzinne z udziałem kapeliK t lipcu NTUT rK najęto ją zaś do wókonania 
oequiemNMQK 
 ldnotowanó w kwietniu NTTR rK wódatek „hapeli od mannó jarói 
za granie massói przez miątki mostxnez zapłaciło się U xzłotóchz”NMR jest 
niestetó jedóną precózójną informacją o pochodzeniu zespołu muJ
zócznegoK tobec licznóch związków pomiędzó klasztorem śwK ToJ
masza a klasztorem karmelitańskim na miasku uzasadnionó wódaje się 
poglądI jakobó większość wzmianek w księgach finansowóch dotóJ
czącóch muzókowania odnosiła się właśnie do karmelitańskiego zeJ
społu z konwentu piaseckiego gdzieI jak wskazuje Tadeusz jaciejewJ
skiI już od około NSRM rK istniała duża kapela wokalnoJinstruJ 

———— 
VS TamżeI sK PK 
VT TamżeI sK TSK 
VU TamżeI sK OSSK 
VV TamżeI sK OTVK 
NMM TamżeI sK PPVK 
NMN AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarumI sK QOQI RUOI rpsK 
NMO TamżeI sK OOSK 
NMP TamżeI sK PNSK 
NMQ AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK QNPI rpsK 
NMR TamżeI sK NNOK 
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mentalnaNMSK tóliczenie udziału w uroczóstościach kapeli z hościoła 
jariackiego jawi się raczej jako swoistó wójątekI choć wobec braku 
precózójnóch informacji nie można wókluczóćI że na przestrzeni bliJ
sko OMM lat obecności harmelitów Trzewiczkowóch w klasztorze śwK 
Tomasza zapraszano również inne zespołó EnpK kapelę katedralnąI 
jezuicką czó akademicką z kolegiató śwK AnnóFK lprócz kapeli sporaJ
dócznie zatrudniano również trębaczó Ew latach NTMOI NTMRI NTNOI 
NTNPI NTNUI NTONI NTOQI NTORI NTOSI NTOTI NTOUFNMTK  
 kiewiele wiadomo o innóch instrumentach znajdującóch się 
w konwencieK t NTMV rK zapłacono N złotó „za ptronó do Clavicordu 
lrganiscie”NMUI a w NTON rK V złotóch „za stronó do klawicómbału – 
bretnale cwieki spilki haczóki ó wawiaßó”NMVK l zainteresowaniu muJ
zóką wśród mieszkańców klasztoru świadczó pochodzącó z NTTN rK 
wódatek Q złotóch „lrganiscie in vim zasług uczónia na klawikordzie 
_xrataz ieona hleróka”NNMK 
 hapelę zapraszano każdego roku aż do NUMM rK t NUMN rKI czóli 
w roku opuszczenia klasztoru przez karmelitówI jedóne wzmianki 
o wódatkach na muzókę dotóczą nieznanego z imienia organistóI 
opłacanego jednakże co kwartał przez całó rokNNNK 
 
 wakończenie  
 hościół pwK śwK TomaszaI jako znajdującó się w ścisłóm centrum 
hrakowaI stanowi niezwókle ciekawó obiekt badawczó w przótaczanej 
tu płaszczóźnieK wachowane w oróginalnóm stanie organó Aleksandra 
Żebrowskiego są w istocie swej niezwókłóm wójątkiem pośród instruJ
mentarium świątóń ptarego jiastaK kie ucierpiałó podczas żadnej 
z wojenI brak jest również śladówI abó kiedókolwiek skonfiskowane 
zostałó piszczałkiK tóróżnia je również faktI że przetrwałó trudnó okres 
po NVQR rokuI kiedó to wiele instrumentów zostało przebudowanóch lub 

———— 
NMS TK  j a c i e j e w s k iI  fnwentarz muzókaliów kapeli karmelickiej w hrakowie na 
miasku z lat NSSR–NSU4I „juzóka” NVTSI nr OI sK TTJTUK 
NMT AhhrI sógnK URVI iiber perceptarum et expensarumI rpsI passimK 
NMU TamżeI sK OOUK 
NMV TamżeI sK QRRK 
NNM AhhrI sógnK USNI iiber perceptarum et expensarumI sK PVJQMI rpsK 
NNN AhhrI sógnK TNUI fncipiunt computa perceptarum et expensarumI sK PNMJPNVI rpsK 
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całkowicie wórugowanóch w związku z powstawaniem organów 
o rozwiązaniach technicznóch uchodzącóch wówczas za nowoczesneK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flustracja NK lrganó w kościele śwK Tomasza w hrakowie – widok ogólnóK 
ptan na NVUQ rK EŹródłoW Archiwum tojewódzkiego rrzędu lchronó  

wabótków w hrakowieI bsógnKI harta ewidencójna zabótkowóch organów  
z kościoła śwK Tomasza w hrakowieI opracK bK hubalaI NVUQI mpsKF 
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flustracja OK lrganó w kościele śwK Tomasza w hrakowie – widok ogólnóK  
ptan na OMNP rK EŹródłoW AdhhI bsógnKF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flustracja PK lrganó w kościele śwK Tomasza w hrakowie – stół gróK  
ptan na OMNP rK EŹródłoW AdhhI bsógnKF 
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flustracja 4K lrganó w kościele śwK Tomasza w hrakowie  
– urządzenie do kalikowaniaK ptan na OMNP rK EŹródłoW AdhhI bsógnKF 
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AkbhpNNO 
 

cundacóa organu 
 
 ka kapitule odbótej dnia NN listopada NVMS rK zapadła jednogłośna 
decózóaI że w dowód wdzięczności za tólekroć okazaną nam żóczliJ
wość i ofiarność przez naszego Czcigodnego hsiędza aórektora iuJ
dwika TerpińskiegoI zwłaszcza teraz kiedó sam ufundował własnóm 
kosztem organó do naszego chóruI postanawia wgromadzenie nasze na 
całó czas swego istnieniaW  
 fK Co miesiąc ofiarować homxunięz śwxiętąz za fundatora Epo śmierci 
za jego duszęF  
 ffK t rocznicę fundacói organów odprawi się jsza śwK śpiewana 
na uproszenie łask wszelkich i _łogosławieństwa _ożego za tegoż 
fundatoraK Et razie śmierci za jego duszę w rocznicę zgonuFK 
 fffK gako pamiątkę umieścić w facóacie organów imię i nazwisko 
fundatora i datęK wa oddanie się tak szlachetne i bezinteresowne naJ
szemu wgromadzeniu nie zdołamó się nigdó z długu wdzięczności 
uiścićK kajprzewielxebniejszóz hsK iudwik Terpiński tak dziś cenionó 
w naszóch murach pozostawi pamięć niezatartąI a duch jego żyć bęJ
dzie zawsze wśród nasK  
 
 

Akt fundacói lrganu 
w kościele śwK TomaszaI txielmożnóchz mxanienz hanoniczek  

Śwxiętegoz aucha de paxiaI w hrakowieK 
ka większą cześć i chwałę 

_oga w Trójcó świętej jedónego 
i kiepokalanej zawsze mannóI jatki bożej jarói! 

 
 aziało się w roku NVMSK ania NM listopada tegoż rokuI oddanóm 
został na własność wgromadzenia tKtKmKmK hanoniczek śwK aucha 
de paxiaI utrzómującego szkołę żeńską wódziałową z prawem puJ
bliczności imieniem śwK Tomasza w hrakowieI przó ulicó pzpitalnejI 
lrgan nowóK lrganI ustawionóm został w chórze zakonnómK 

———— 
NNO wawartó w aneksie akt fundacójnó przótoczonó został dosłownieI zgodnie z dokuJ
mentemW AdhhI sógnK hr NI azieje honwentu hrakowskiegoI sK OQSJOQVI rpsK 
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 wgromadzenie txielmożnóchz mxanienz hanoniczek składałó wówczasW 
mrzewielebna jatkaW hinga lgorzalskaI mrzełożona wgromadzeniaI 

wieloletnia przedtem nauczócielka szkołóK 
tielebna mannaW jaróa nuendelI tikaróaI honsultorka i bóła aórekJ
torka szkołóK  
tielebna mannaW goanna _ejmanowskaI honsultorkaK 
tielebna mannaW wofia pteinI honsultorka i wieloletniaI dotąd czónna 

nauczócielka szkołóK 
tielebna mannaW hazimiera ChranowskaI honsultorkaK 
Czcigodna mannaW tiktoróa honopackaI nauczócielkaK  
Czcigodna mannaW gulia honopackaI nauczócielkaK 
Czcigodna mannaW dabróela tójcickaI nauczócielkaK 
Czcigodna mannaW ganina oadowiczI nauczócielkaK 
Czcigodna mannaW perofina iefleurI nauczócielkaK 
Czcigodna mannaW Aniela tawrzeszankaI nauczócielka i pierwsza 
„lrganaróa”K 
Czcigodna mannaW golanta ptachórskaK 
Czcigodna mannaW frena oadziewiczK 
Czcigodna mannaW oafaela ŁacinaK 
Czcigodna mannaW Agnieszka pzómczókównaI pomocnica zakróstóankiK  
Czcigodne piostró konwerskieW jarta drutzaI hsawera jasiewiczI 
Teresa aominikK  
piostró „kołowe”W jagdalena jajewskaI wóta gungI fda _ednarczukI 

Antonina połtósI gadwiga mietrasownaI Cecólia hłuskownaK  
 
 lrgan jest dziełem mxanaz Alexandra Żebrowskiego – lrganmistrza 
ze iwowaI któró roku NVMS ukończół przerobienieI ulepszenie i zmoJ
dófikowanie organu europejskiej sławó w klasztornóm kościele lKlK 
_ernardónów E_raci mniejszóchF w ieżajsku w dalicóiK homisóa 
rzeczoznawcza – w dniu NMK listopada NVMS – wartość organu w koJ
ściele śwK Tomasza kolaudującaI oddała wszelkie uznanie mK ŻebrowJ
skiemu i orzekła że organ wókonanó jest pod każdóm względem 
z prawdziwóm artózmem i z skrupulatną sumiennością w najdrobniejJ
szóm nawet szczególeK  
 t dniu NN listopada NVMS – poświęconóm został w obecności 
wgromadzenia zakonnegoK  
 cundatorem organu – jest niżej podpisanóK 
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tielce Czcigodne w _ogu 
mannó hanoniczki ŚwK aucha de paxia! 

 
 tielka gorliwość o boską chwałęI niezmordowana praca i poświęJ
cenie się tasze dla dobra społeczeństwa przez wzorowe prowadzenie 
szkołó w duchu świętej wiaró hościoła i prawdziwej miłości ojczóJ
znó – Ew czem wiernie naśladujecie poprzedniczki tasze – prowaJ
dząc szkołę jako cennó pomnik czteróstoJletniej już pracó nieustającej 
w hrakowie a prowadząc ją przó ciągłej walce o bót materóalnóF bółó 
powodem do ofiarowania tam z mej stronó instrumentu liturgiczneJ
goI którego kościół tasz imienia śwK TomaszaI tak bardzo potrzeboJ
wałK mrzó tej sposobności ośmielam się zapukać do szlachetności serc 
taszóch z prośbąI którą niżej wórażamK mroszę tólko – „lecz oboJ
wiązku żadnego nie nakładam”!!! żówiąc tę nadziejęI że jak obecnie 
żójące tielce Czcigodne mannó hanoniczki nie odrzucą mej prośbóI 
tak i fch następczónie pójdą w ich śladóK 
 mrośbę moją wórażam w punktach następującóchW 
 fK _ó tielce Czcigodne wgromadzenie mxanienz hanoniczek „na 
wieść” o mej śmierci odśpiewało „przó akompaniamencie tego lrgaJ
nu”W „palve oegina” – za spokój mej duszóK 
 ffK _ó zaraz po zgonie każdej z mxanienz hanoniczekI tak profesek 
jak konwersek i sióstr kołowóch Eprzed jej pogrzebemF czó to w goJ
dzinie dziennej czó też wieczornej Ewójąwszó nocnej godzinóF stoJ
sownie do rozporządzenia mrzewielxebnejz jatki mrzełożonejI wgroJ
madzenie mxanienz hanoniczek odśpiewało „przó akompaniamencie 
tego lrganu” „palve oegina” za spokój duszó nieboszczkiI bó te same 
tonó organuI które tóle razó za gej żówota ziemskiego wzbijałó gej 
modłó i śpiew ku niebu – poniosłó i po gej śmierci – prośbó gej pióstr 
zakonnóch przed jajestat miłosiernego gej pędziego – błagając 
o litość i wstawiennictwo kxaóświętsząz jaróą mannę! 
 fffK _ó po mej śmierci – raz w rokuI w dniu dowolnie obranóm – 
odprawiła się jsza święta „cicha” ElectaF przed ołtarzem uprzówileJ
jowanóm za dusze zmarłóch tjK za duszę ksK iudwikaI po której wgroJ
madzenie mxanienz hanoniczek odśpiewa „przó akompaniamencie 
organu”W „palve oegina”K  
 fsK _ó w wgromadzeniu mxanienz hanoniczek bółó zawsze przóJ
najmniej dwie zakonniceI ćwiczone w grze na organachI bó jedna moJ
gła w razie potrzebó zastąpić drugąK  
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 sK _ó w razie – gdóbó dla przóczón dziś nieprzewidzianóch wgroJ
madzenie mxanienz hanoniczek ŚwK aucha de paxia zmuszonem bóło 
Eczego uchowaj _oże!F opuścić swój kościółek śwK Tomasza i do inneJ
go się przenosić – ten lrganI jako wółączną swoją własność przeniosło 
do nowego swego kościołaI jeślibó okoliczności na to pozwalałó! 
 xwastrzeżenie wieczóste szczegółowe!!!NNPz kikomu pod żadnóm 
warunkiemI żadnem prawemI żadną ustawą J niewolno tego lrganu 
odbierać wgromadzeniu txielmożnóchz mxanienz hanoniczek ŚwK 
aucha de paxiaK ja on zawsze pozostać jego wółączną własnością! 
Ta jest wórażona moja wolaI jako fundatora!  
 hraków dnia dwunastego listopada NVMSK 
 

ksK iudwik Terpiński 
Cesxarskiz i królxewskiz puperóor polowó emerótxowanóz 

aórektor i hatecheta pzkołó Żeńskiej 
tódziałowej imienia śwK Tomasza J 

txielmożnóchz mxanienz hanoniczek ŚwK aucha de paxia 
w hrakowieK 

 
||||||||| 

 
 

———— 
NNP aopisek na marginesieK TamżeI sK OQVK 
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efpTlofA lodAkÓt t hoAhltphfj hlŚCfbib  
mtK ŚtK TljApwA t iATACe NSON-OMNT  

 ptreszczenieW Artókuł podejmuje problematókę dziejów instrumentarium w koJ
ściele śwK Tomasza na podstawie przeprowadzonóch kwerend archiwalnóchK aowoJ
dziI że organó istniałó w świątóni od usff wK do czasów współczesnóch z przerwą w 
pierwszej połowie ufu wK fstotną rolę w omawianiu historii obecnego instrumentu 
odgrówa zachowanó akt fundacójnóI przótoczonó w aneksieK tskazano również 
nieznane dotóchczas źródła oraz informacje o organmistrzostwie przełomu ufu i uu 
wK w dalicjiI zwłaszcza w odniesieniu do osobó Aleksandra ŻebrowskiegoK 
 
Słowa kluczoweW hanoniczki aucha Świętego de paxiaI harmelici TrzewiczkowiI 

hościół śwK TomaszaI hrakówI organóI Aleksander ŻebrowskiK 
 
 

efpTloY lc lodAkp fk Teb CoAClt CeroCe  
lc pAfkT TeljAp fk NSON-OMNT  

 AbstractW The paper concerns the historó of instruments in church of saint Thomas 
on the basis of archival researchK The organs have been present in the church since 
usff centuró until modern daó with an interval in the middle of ufu centuróK fn 
describing the instrument’s role it’s necessaró to refer to foundation act presented in 
the appendixK pome hitherto unknown sources as well as an organ masteró breakJ
through  at  the  turn  of  ufu  and  uu  centuró  in  dalicia  EespK  as  far  as  Aleksander  
Żebrowski is concernedF was looked atK  
 
heó wordsW eoló ppirit cemale Canonist de paxiaI harmelici TrzewiczkowiI saint 

Thomas churchI CracowI organI Aleksander ŻebrowskiK  
qranslated bó aominik gemielita 

 


