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KARTA PRZEDMIOTU        WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Organy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organ 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Sztuki muzyczne 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska  
dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 15+15+15+15 III, IV, V, VI 1+1+2+1 

 

Wymagania wstępne Umiejętność poprawnego odczytania zapisu nutowego. Podstawowa znajomość 
terminologii muzycznej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie do właściwego pod względem technicznym i muzycznym wykonywania literatury organo-
wej. Zaznajomienie studentów z podstawowym repertuarem organowym, jego zróżnicowaniem stylistycz-
nym. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową, funkcjonowaniem i rozwojem 
historycznym organów. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje w spójny sposób wiedzę z zakresu wybranych subdyscyplin 
muzykologicznych i muzycznych (m.in. historia muzyki, teoria muzyki, 
akustyka muzyczna, instrumentologia, analiza muzyczna) w zakresie 
niezbędnym w wykonawstwie muzyki organowej. 

K_W04 

W_02 Definiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim 
stosowaną w wykonawstwie muzyki organowej 

K_W06 

W_03 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawową literaturę organową róż-
nych stylów i epok. 

K_W10 

W_04 Zna i opisuje podstawowe zasady dotyczące różnych technik wyko-
nawczych w aspekcie historycznym i praktycznym zakresie gry na or-
ganach. 

K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię muzyczną i 
muzykologiczną mającą zastosowanie w wykonawstwie muzyki orga-
nowej. 

K_U04 

U_02 Poprawnie interpretuje utwory organowe różnych epok. K_U05 

U_03 Potrafi odczytać utwory organowe zapisane przy użyciu różnych ty-
pów notacji muzycznej i zna różne konwencje edycyjne (redakcje) 
utworów organowych. 

K_U06 

U_04 Dysponuje pogłębionymi umiejętnościami warsztatowymi w zakresie 
gry organowej, które umożliwiają realizację projektów artystycznych. 

K_U13 

U_05 Przygotowuje i wykonuje repertuar organowy biorąc udział w wyda-
rzeniach muzycznych jako solista lub kameralista. 

K_U14 
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U_06 Poprawnie odczytuje i interpretuje utwory organowe reprezentujące 
różne style muzyczne, stosując adekwatne techniki wykonawcze w za-
kresie gry organowej. 

K_U15 

U_07 Dopasowuje właściwy repertuar organowy do założeń realizowanego 
projektu artystycznego 

K_U16 

U_08 Wykorzystuje umiejętności warsztatowe w zakresie gry organowej w 
sposób umożliwiający samodoskonalenie oraz realizację własnej kon-
cepcji artystycznej. 

K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotowy do samodzielnego inicjowania i organizowania działalno-
ści artystycznej w zakresie gry organowej (solowej lub zespoło-
wej).Wykorzystuje wiedzę z muzykologii i wykonawstwa muzycznego 
szczególnie dotyczącego gry organowej. W sposób krytyczny potrafi 
ocenić  rezultaty aktywności muzycznej. 

K_K04 

K_02 Uznaje i docenia znaczenie tradycji wykonawczych w zakresie gry or-
ganowej i towarzyszącej jej refleksji muzykologicznej dla kształtowa-
nia się współczesnej kultury muzycznej 

K_K06 

K_03 Efektywnie i twórczo wykorzystuje nabyte doświadczenie w celu pro-
filowania swoich aktywności w zakresie wykonawstwa muzyki organo-
wej. 

K_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Kształcenie polega na wyborze indywidualnego programu dla każdego studenta. Stopień trudności mate-
riału jest uzależniony od możliwości technicznych i zdolności opanowania repertuaru. Treści programowe 
są następujące: zagadnienia z zakresu techniki gry na organach ( praca nad aparatem gry na instrumencie, 
różnorodne rodzaje artykulacji, stosowanie techniki nożnej), rozwój umiejętności czytania a’vista, pogłę-
bianie wyobraźni muzycznej i ogólnej, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy. Program nauczania 
uwzględnia przygotowanie do gry podczas liturgii  jako akompaniator i solista. W ramach realizacji założeń 
programowych przedmiotu uwzględniane są sposoby opanowywania stresu i tremy oraz umiejętności gry 
w różnych warunkach. Istotnym zagadnieniem jest zaznajomienie z elementami historii budownictwa or-
ganowego. Wiedza ta ma znaczenie dla właściwego doboru repertuaru do różnego typu instrumentów. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 
Analiza dzieła muzycznego  

/ Praca pod kierunkiem  
/ Praca z tekstem muzycznym 

Obserwacja Protokół / Karta oceny 
W_02 

W_03 

W_04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Ćwiczenia praktyczne  
/ Praca pod kierunkiem 

Obserwacja Protokół / Karta oceny 

U_02 

U_03 

U_04 

U_05 

U_06 

U_07 

U_08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Obserwacja Protokół / Karta oceny K_02 

K_03 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student potrafi wykonać zadany program zgodnie z zasadami sztuki, w interesu-
jący sposób przedstawiając własną koncepcję interpretacji dzieła muzycznego. 
Realizuje  wszystkie zakładane efekty kształcenia w stopniu zadowalającym. 

Ocena dobra Student potrafi wykonać zadany program zgodnie z zasadami sztuki, z drobnymi 
niedociągnięciami technicznymi i interpretacyjnymi.   

Ocena dostateczna Student nie potrafi wykonać w całości zadanego programu, ma problemy tech-
niczne i interpretacyjne. 

Ocena niedostateczna Student nie potrafi wykonać zadanego programu.  Braki w aparacie wykonaw-
czym powodują, iż nie radzi sobie z problemami technicznymi  i interpretacją 
dzieła muzycznego. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 125 

 
VIII. Literatura 

Materiały nutowe 

Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke, t.1-9, Barenreiter, Kassel  
Böhm, Georg: Sämtliche Orgelwerke, Edition Breitkopf NR. 8087  
Bruhns, Nicholas: Sämtliche Orgelwerke, Edition Breitkopf NR. 6670  
Buxtehude, Dietrich: Samtliche Orgelwerke t.1-3, Breikopf, Wiesbaden  
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Orgelkompositionen, ed.Peters, Lipsk 1979  
Makowski- Surzyński: Szkoła na organy, Warszawa 1986  
Chwedczuk Józef: Ćwiczenia organowe  
Zeszyty organowe, z. I i II, opr. B. Rutkowski  
Sweelinck, Johann Pieterson: Ausgewählte Werke,T. I I II, Edition Peters  
Vierne, Louis: 24 Pièces en style libre pour orque ou harmonium op.31, Paris 1946  
Z polskiej muzyki organowej XIX/XXw., red. F. Rączkowski I J. Gołos, Kraków 1981  
Z polskiej muzyki organowej XVIw., red. J. Gołos, PWM 1988 

Literatura podstawowa 

Bukofzer, Manfred: Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970  
Erdman, Jerzy: Polska muzyka organowa epoki romantycznej, Warszawa 1995  
Ferfoglia Susi: Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków  
2011 Gołos, Jerzy: Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972  
Gra a'vista jako nieodzowny element wykształcenia muzyka, Warszawa 2006  
Organy i muzyka organowa I- XII, Gdańsk 1977-2003 (wybrane artykuły)  
Orlow, Tomasz: Problematyka wykonawstwa muzyki dawnej, Kraków 2013   
Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis t. I-II, Stuttgart 1996, 2000  
Schweitzer, Albert: Jan Sebastian Bach, PWM 1987  
Studia organologica, tom I-IV, Lublin 1994-2012   
Szelest, Marcin: Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kra-
ków 2007   
Szoka, Marta: Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Łódź 1993   
Szymanowicz, Maria: Polska bibliografia organów, tom I-II -III, Lublin 2011-2018  
Wesołowski, Franciszek: Basso continuo - teoria i praktyka, Łódź 2002  Zavarsky, Ernest: J. S. Bach, PWM 
1983 

Literatura uzupełniająca 

Brzezińska, Barbara: Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku,  
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Kraków 1987  
Chwałek, Jan: Budowa organów, Warszawa 1971  
Marzec, Radosław: Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII 
wiecznych, Lublin 2005  
Wisełka- Cieślar, Irena: Organy związane z działalnością Jana Sebastiana Bacha,Łódź 1998 Ocenianie wy-
konań muzycznych, Warszawa 2007 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


