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Koncerty organowe w Przecznie - 2013
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Pisząc o zabytkowych organach w Przecznie
warto porównać samą wewnętrzną konstrukcję instru-
mentu z budową najstarszych zachowanych organów
naświecie. Czymś innym jest bowiem ich zewnętrzny
prospekt: gotycki z XV wieku w Szwajcarii i baroko-
wy z XVII wieku w naszym instrumencie.

Organy w Przecznie, podobnie jak najstarsze or-
gany na Syjonie, posiadają tylko 1 klawiaturę ręczną
z 7 rejestrami (jeśli nie liczyć dodanego w XIX wieku
rejestru dla klawiatury nożnej w organach na Syjo-
nie). Spośród organów XVII-wiecznych instrument
w Przecznie wyróżnia natomiast unikatowe rozwiąza-
nie konstrukcyjne. Jest nim usytuowa-
nie nisko nad podłogą wiatrownicy (z
reguły znajduje się ona powyżej kla-
wiatury ręcznej) włączanej przy pomo-
cy tzw. popychaczy, wychodzących
promieniście spod klawiatury (co wi-
dać na zdjęciu wewnątrz gazetki).

Koncerty zostały
dofinansowane z funduszy
Urzędu Marszałkowskiego

w Toruniu
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Gedymin Grubba – organista, kompozytor, dy-
rygent. Koncertuje na wszystkich kontynentach. Ro-
cznie wykonuje ok. 100 koncertów na całymświecie.
W swoim dorobku posiada kilkanaście pozycji płyto-
wych, zrealizowanych także za granicą. Prowadzi ró-
wnież kursy mistrzowskie interpretacji muzyki orga-
nowej na całymświecie. Jest dyrektorem Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze
w Pelplinie – jednej z największych obecnie imprez
kulturalnych tego typu w Europie. Zasiada w jury
konkursów organowych. Prezes Zarządu Fundacji
Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku.

http://www.gedymin.org
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Koncert Gedymina Grubby z towarzyszeniem kwarte-
tu smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
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Koncert organowy Marietty Kruzel-Sosnowskiej
(Warszawa) z towarzyszeniemJolanty Sosnowskiej–
piła sopranowa (Wiedeń, Austria).

Owocem zeszłorocznego koncertu organowego
Marietty Kruzel-Sosnowkiej w Przecznie jest płyta
CD. Natomiast Jolanta Sosnowska studia muzyczne
odbywała w Warszawie, amerykańskim University of
Illinois oraz na austriackim Konservatorium Wien.
Koncertowała w wielu krajach Europy, w Rosji,
Japonii, Meksyku, USA i Peru dokonując szeregu
nagrań dla radia i telewizji.
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