
ORGANY FIRMY CARL BERSCHDORF Z NYSY
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ BARBARY W BYTOMIU

Posiadanie przez bytomską parafię największych organów piszczałkowych w diecezji
to zaszczyt i duma, ktora powinna łączyć się z wdzięcznością wobec wcześniejszych pokoleń.
Gdyby świątynia nie posiadała tak przestronnego wnętrza (całkowita kubatura wynosi 20 950
m3) nie byłoby możliwe wybudowanie 65-głosowego instrumentu. W tym miejscu idealnie
wpisują się słowa wybitnego muzykologa  i instrumentologa ks. prof. Jana Chwałka: „Organy
-  (…)  zrośnięte  z  wnętrzami  monumentalnych  katedr,  wiejskich  kościołkow  i  sal
koncertowych,  są  największym  i  najbardziej  skomplikowanym  narzędziem  muzycznym.
Zadziwiają  rozmiarami,  strukturą  architektoniczną,  precyzją  konstrukcji  licznych
mechanizmow, bogactwem i potęgą brzmienia.

„Historia Instrumentu”

Przypuszcza  się,  iż  pełna  dokumentacja  instrumentu  znajduje  się  w  miejscowości  Weilheim,
w  południowych  Niemczech,  gdzie  po  wojnie  mieściła  się  siedziba  firmy  Berschdorf.  Dlatego  też  przy
poniższym opisie opierano się na informacjach pochodzących z Kroniki Parafialnej.

Po konsekracji świątyni (1931 r.) umieszczono na chórze małe, „tymczasowe” organy
firmy Berschdorf z Nysy (tej samej, która zbudowała obecny instrument). Niestety nie jest
znany ich opis, ani los jaki spotkał je po demontażu przed budową nowych organów. 
Pierwsze decyzje jakie podjęto w celu budowy głównego instrumentu pojawiły się w lutym
1932  roku,  czyli  już  po  9  miesiącach  od  momentu  konsekracji  świątyni!  Negocjacje
dotyczące  szczegółów  całego  przedsięwzięcia  trwały  o  wiele  dłużej.  Ostateczna  umowa
zawarta  pomiędzy  parafią  reprezentowaną  przez  ówczesnego  proboszcza  ks.  Wilhelma
Porwolla a firmą Carl Berschdorf z Nysy została podpisana 17 lutego 1939 roku. Ten dzień
stał  się  zarazem dniem rozpoczęcia  prac.  Co  ciekawe,  pisemna  zgoda  kard.  Bertrama  -
ówczesnego  ordynariusza  diecezji  wrocławskiej  -  na  budowę  tak  potężnego  instrumentu
datowana jest dopiero na 16 września 1939 roku.  Niestety, po spokojnym I półroczu przy
wznoszeniu instrumentu, na przeszkodzie stanęły problemy związane z działaniami II wojny
światowej. Zaczęły obowiązywać limity materiałów, doskwierał brak transportu, robotnicy
wspierający  firmę  powoływani  byli  do  służby  wojskowej.  Ostatecznie  budowa  organów
została  sfinalizowana  poświęceniem  instrumentu  20  kwietnia  1941  r.  a  całkowity  koszt
budowy wyniósł 36536,00 marek niemieckich.  Jak podają dostępne źródła, na tę uroczystość
został  zaproszony  z  Essen  prof.  Ernst  Kaller,  który  wykonał  podczas  koncertu
inauguracyjnego utwory Jana Sebastiana Bacha, Antona Brucknera i Maxa Regera. Wiemy
również,  że  organy  brzmiały  łagodnie  i  niekrzykliwie,  były  najmłodsze  a  zarazem
najładniejsze w Bytomiu i okolicy.
Instrument przeżywał także chwile zagrożenia po oddaniu go do użytku. 15 grudnia 1942 r.
rząd  III  Rzeszy  Niemieckiej  wydał  zarządzenie  polegające  na  konfiskacie  elementów
metalowych z kościołów, celem przetopienia ich na potrzeby przemysłu  zbrojeniowego. Taki
los spotkał 4 największe dzwony należące do naszej parafii. 
W przypadku organów liczących prawie 5 tysięcy piszczałek, wykonanych z różnego rodzaju
metali  (poza  piszczałkami  drewnianymi),  były  z  punktu  widzenia  wojska  bardzo  cenne.
Ratunkiem  dla  instrumentu  stała  się  pewna  opinia  prof.  Lubricha  –  miejskiego  radcy
muzycznego w Katowicach – wystosowana na piśmie do rządu niemieckiego. Wyraził w niej



podziw dla brzmienia,  możliwości technicznych oraz wyglądu, nazywając tutejsze organy
dziełem  mistrzowskim.  Zaliczył  je  do  najpiękniejszych  instrumentów  na  całym Górnym
Śląsku.1

"Bądźmy zatem wdzięczni Bogu i wcześniejszym pokoleniom, za ocalenie  tutejszych organów
przed zniszczeniem, ciesząc się, że także dziś mogą brzmieć na Chwałę Bożą i ku większemu
pożytkowi wiernych."

„Budowniczy organów”

Tak jak organy nie zagrają bez pomocy muzyka - organisty, tak też ich wybudowanie
nie jest możliwe bez odpowiedniego fachowca - organmistrza. 

Organy  w  tutejszym  kościele  są  dziełem  jednej  z  prestiżowych  firm
organmistrzowskich działających na Śląsku w okresie przed i międzywojennym - Berschdorf
z  Nysy.  Powstanie  tej  firmy  związane  było  z  istnieniem  innego  warsztatu
organmistrzowskiego prowadzonego przez braci Reinholda i Maxa Hundek z Głogówka. To
tutaj umiejętności w sztuce zdobywał pierwszy z rodu - Paul  - który po śmierci Reinholda
przejął  zakład  pod  swoim  nazwiskiem.  Stąd  też  datą  uznawaną  za  powstanie  marki
Berschdorf jest rok 1889. Paul rozwinął działalność, doprowadzając ją do wielkiego rozkwitu
i uzyskując uznanie w środowisku. Warto wspomnieć, iż w chwili przekazywania zakładu
swojemu synowi, Carlowi, zatrudnionych było aż 50 pracowników. Paul Berschdorf zginął 10
VII 1933 r. w wypadku samochodowym. 

''Sylwetka budowniczego"

Carl Berschdorf urodził się 4 VIII 1887 r. w Nysie. Umiejętności organmistrzowskich
uczył się u boku swego ojca, a następnie doskonalił je pod kierunkiem Augusta Laukhuffa
w Weikersheim.  W 1928  r.  przejął  obowiązki  ojca  w  prowadzeniu  zakładu,  które  pełnił
do  końca  II  wojny  światowej.  Po jej  zakończeniu  był  kilkakrotnie  wysiedlany.  Najpierw
do Westfalii, a później do Regensburga, gdzie wraz ze swoim synem Norbertem dzierżawił
firmę organową Binder und Sohn. Jednocześnie nosił się z zamiarem odtworzenia własnego
zakładu,  jednak  starania  te  przekreśliła  reforma  walutowa.  W  1949  r.  wyemigrował
do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł 15 XII 1950 r. 

"Działalność firmy"

Potężna  działalność  firmy  Berschdorf  obejmowała  lata  1889  -  1946.  Początkowo
instrumenty sygnowane tym nazwiskiem powstawały na terenach ziemi nyskiej i opolskiej.
W okresie prowadzenia zakładu przez Carla poszerzono obszar działalności o Dolny Śląsk,
Brandenburgię, Prusy Zachodnie, Pomorze i polską część Śląska. Szacuje się, że za kadencji
Paula i Carla firma wybudowała 129 instrumentów. Liczba ta wydaje się być nieco zaniżona,
co  sugeruje  prof.  J.  Gembalski  podając  liczbę  160.  Trudno  stwierdzić  czy  ojciec  i  syn
prowadzili dokładny katalog wybudowanych przez siebie organów. Zapewne w jakiś prosty
sposób odnotowywali  kolejne  instrumenty,  czego potwierdzenie  znajduje  się  w papierach
firmowych Carla.  Niestety jest  to zapis niekompletny  i  nieuporządkowany pod względem
kolejności ich powstawania. Nie ulega wątpliwości, że próba odtworzenia chronologicznego
spisu wszystkich instrumentów tej firmy jest prawdziwym wyzwaniem dla badaczy historii
budownictwa organowego na Śląsku. Warto zaznaczyć, iż firma prowadziła również liczne

1   Ks. Hubert Kowol, 50 lat kościoła i parafii św. Barbary w Bytomiu, 1981
     Marcin Jurczyk, Organy Carla Berschdorfa w kościele św. Barbary w Bytomiu, 2011



remonty  lub  przebudowy  innych  organów,  a  sporadycznie  podejmowała  się  także  ich
translokacji  (czyli  zmiany  lokalizacji).  W   okresie  międzywojennym  zakład  rozpoczął
produkcję pianin. Niestety nie są do końca znane motywy poszerzenia zakresu działalności. 

"Cechy instrumentów tej firmy"

Szeroka działalność organmistrzowska często bywa określana mianem „fabrycznego
wytwarzania organów”. Z jednej strony jest to pewne zatracenie głównej idei, która polega na
bardzo  indywidualnym  podejściu  do  każdego  instrumentu,  swoistej  niepowtarzalności.
Z  drugiej  strony,  wiele  firm powstających  w  XIX wieku  działało  na  zasadzie  „fabryki”
a  pozostawiło   cenne  i  wartościowe  instrumenty.  Na  pewno  są  to  „dzieła”  dobrze
odpowiadające wymogom liturgicznym oraz nadające się (co widać na przykładzie organów
w  bytomskiej  parafii)  do  koncertowego  wykonywania  światowej  literatury  organowej
wszystkich epok.
Dyspozycje  (inaczej  mówiąc  zestawy  brzmieniowe)  Paula  uwypuklają  cechy   organów
późnoromantycznych,  czyli  posiadających  brzmienie  ciemne  i  masywne.  Carl  natomiast
wdrażał już elementy nowej estetyki barwowej.       
W  jego  dyspozycjach  był  widoczny  wpływ  niemieckiego   Orgelbewegung,  czyli  ruchu
dążącego do przywrócenia sposobu budowania instrumentów w tradycji barokowej. Było to
efektem zanikającej  fascynacji  organami  romantycznymi.  Dyspozycja  taka  cechowała  się
głosami  wysokostopowymi,  alikwotami,  które  rozjaśniały  brzmienie.  Dla  wypracowania
wzorca  barwowego  Carl  współpracował  z  wybitnymi  teoretykami  i  organistami,  m.in.
z akustykiem i organistą prof. Johannesem Biehlem z Berlina oraz muzykologiem i organistą
Ernstem Kallerem z Bytomia.  

"Prospekt  organów"

Organy  w  tutejszej  świątyni  usytuowane  są  na  chórze  muzycznym,  nad  głównym
wejściem, na osi ołtarza. Stół gry znajduje się na środku chóru, przy balustradzie. Organista
siedzi  przodem  do  instrumentu  a  tyłem  do  ołtarza.  Organy  zlokalizowane  są  pomiędzy
wewnętrznymi ścianami empory chórowej, utworzonej z przedłużenia nawy kościoła. Organy
nie posiadają szafy, ani typowej, cokołowej jej części. Rolę cokołu dla prospektu 
i  wewnętrznych  podzespołów  spełnia  płasko-wypukła  (w  rzucie  poziomym)  podstawa
podparta na dwóch profilowanych kolumnach. 
Prospekt  składa  się  z  ułożonych  szeregowo,
w  sposób  kulisowy,  potraktowanych
parawanowo  segmentów  piszczałkowych
o  zgeometryzowanych  kształtach  mających
imitować wieże i  pola. Poszczególne segmenty
są  usytuowane  symetrycznie  względem  osi
organów.  Stwarzają  one  strukturę  dośrodkowo-
odśrodkową.  Przewagę  dośrodkowości
wyznacza centralne pole piszczałek oraz sposób
ułożenia  największych  piszczałek
w instrumencie.  W wysuniętych przed główną
strukturę organów, bocznych polach, znajdują się
rezonatory głosów: Contrapuzon 32',  Puzon 16'  i  Trąbki  8'  przynależących do klawiatury
pedałowej.  Stoją one na własnych wiatrownicach i  (patrząc z perspektywy nawy głównej



kościoła) niejako "wyrastają" z poziomu balustrady (empory) chórowej. Z ponad 4 tysięcy
piszczałek jakie posiadają tutejsze organy w prospekcie umieszczone są te należące do głosu
o nazwie Praestant 16', Praestant 8' z I man. oraz Chorałbasu 4' należącego do sekcji pedału.
Główną fasadę  prospektu  poprzedza wklęsło-wypukły,  odśrodkowo-dośrodkowy i  szeroko
rozłożony,  parawanowy układ piszczałek miedzianych,.  Przypuszcza się,  iż  jest  to  pewna
stylizacja barokowego Pozytywu, czyli osobnej sekcji brzmieniowej umieszczanej najczęściej
na balustradzie chóru. Kolejną cechą opisywanego oblicza organów jest kulisowość. Wyraża
się  w  sposobie  pogrupowania  i  kształtu  segmentów  piszczałek.  Ze  względu  na  swoją
nowatorską formę, jest on określany mianem "PROSPEKTU MODERNISTYCZNEGO".

Z powodu braku dostępu do materiałów źródłowych, trudno stwierdzić, jak dalece założenia konstrukcyjne
związane  były  z  układem  architektonicznym  przestrzeni  chórowej  kościoła,  a  w  jakim  stopniu  miały
świadomie  nawiązywać do historycznych kompozycji  prospektów.  Opinie  organmistrzów sugerują w tym
miejscu kompromis, który ma miejsce przy budowie prawie wszystkich organów. Niewątpliwie efekt końcowy
pod względem wizualnym można uznać za udany, ponieważ instrument dobrze wpisuje się w architekturę
wnętrza.  

"Kontuar"

Kontuar organów Carla Berschdorfa w kościele św. Barbary w Bytomiu znajduje się na
środku chóru przy balustradzie. Jest on stacjonarnym kontuarem usytuowanym w oddaleniu
od  szafy  organowej  i  poniżej  jej  głównego  poziomu.  Organista  siedzi  przodem  do
instrumentu,  a  tym samym tyłem do ołtarza.  Stół  gry obejmuje  4 klawiatury  manuałowe
i  klawiaturę  pedałową  oraz  kilkadziesiąt  włączników  registrowych  wraz  z  wieloma
włącznikami urządzeń dodatkowych:

– wolne kombinacje brzmieniowe /1. białej i 2. czarnej/
– gotowe kombinacje (zaprogramowane przez budowniczego organów)  Organo Pleno i

Tutti
– osobną kombinacją klawiatury pedałowej
– wyłącznikami poszczególnych głosów językowych 
– wałkiem crescendo wraz ze wskaźnikiem w formie zegara
– pedałem Echo obsługującym szafę ekspresyjną IV manuału wraz ze wskaźnikiem

Przednią część kontuaru zabezpiecza rozsuwana, drewniana roleta.



Zakres każdej z klawiatur manuałowych posiada skalę C-a3 (tj. 58  klawiszy w I man, 58
w II man, 58 w III man. i 58 w IV). 
Klawisze diatoniczne - białe, chromatyczne - czarne. 
Zakres  klawiatury  nożnej  obejmuje  skalę  C-f1  (tj.  30  klawiszy)  w  układzie
chromatycznym. Klawisze ułożone są w formie równoległej (tzw. pedał prosty). 
Umiejscowienie włączników ręcznych w stole gry przedstawia się następująco: 
- po lewej stronie kontuaru, w czterech poziomych rzędach o kształcie wklęsłym usytuowane
są registry głosów należących kolejno – patrząc od góry – do manuałów: III, II, I, pedału
-  nad  poszczególnymi  registrami  znajdują  się  po  dwa  włączniki  należące  do  wolnych
kombinacji (białej i czarnej) 
- nad najwyższą klawiaturą znajdują się registry IV man. oraz włączniki:
połączeń manuałowych, połączeń manuałów do pedału oraz włącznik tremolo
-  po  prawej  stronie  umieszczone  są  registry  nieistniejącego  zespołu  brzmieniowego  tzw.
Organów ołtarzowych
-  poniżej  włączników  registrowych  pedału  ulokowane  są  dodatkowe  włączniki  osobnej
(czerwonej) kombinacji dla klawiatury pedałowej.
Na włącznikach głosów językowych umieszczono symbol gwiazdki (  * ),  które ułatwiają
szybsze  odróżnienia  od  pozostałych  registrów.  Kolejnym  ułatwieniem  w  płynniejszym
dokonywaniu zmian brzmieniowych przez grającego są włączniki nożne znajdujące się nad
klawiaturą pedałową.

"System powietrzny"

Opis  systemu  powietrznego  tutejszych  organów  należy  rozpocząć  od  dmuchawy
elektrycznej  firmy  Ventus.  Dmuchawę  zasila  silnik  elektryczny niemieckiej  firmy
Laukhuff, który (wg dostępnych protokołów wizytacyjnych z 2008 r.) został zamontowany
przez zakład organmistrzowski Jona - Franke z Rybnika podczas ostatniego małego remontu
organów  w  roku  1984.  Obydwa  urządzenia  znajdują  się  w  osobnym  pomieszczeniu
utworzonym  z  niewielkiej  wnęki  chórowej  przy  tylnej  ścianie  kościoła.  Rozwiązanie  to
pozwala  zatrzymać  hałas  związany  z  pracą  dmuchawy.  Instrument  wyposażony  jest
w  4  miechy  pływakowe.  Kanały  doprowadzające  powietrze  wykonane  są  z  trzech
materiałów: drewna, tektury i ołowiu.
Drewniane wykorzystano do połączeń między silnikiem a I manuałem oraz pomiędzy niższą
i wyższą kondygnacją wnętrza organów.
Tekturowe  dostarczają  powietrze  do  wiatrownic.  Do  części  piszczałek  prospektowych
powietrze dociera konduktami wykonanymi z tektury, a do części wykonanymi z ołowiu.
W przypadku opisywanych organów, Berschdorf zamontował Tremolo w sekcji IV manuału.
Sekcja  ta  jest  dodatkowo  zamknięta  w  szafie  ekspresyjnej,  czyli  tzw.  Schwellwerku  co
pozwala uzyskać dodatkowe  możliwości  brzmieniowe.  Ponadto w organach znajduje  się
pewna  przeróbka  wykonana  prawdopodobnie  na  prośbę  wybitnego organisty  tej  parafii  -
Ottona  Barona.  Pozwala  ona  uzyskać  tremolo  o  wysokiej  częstotliwości  na  wszystkich
głosach   I manuału. Tremolo to uruchamiane jest za pomocą registra (nie posiada on żadnej
nazwy) znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie registrów tego  manuału.



"Dyspozycja organów"

Dyspozycja organów została zaprojektowana przez prof. Ernsta Kallera. 
Prof. Ernst Kaller urodził się 28 marca 1898 r. w Bytomiu. Był organistą  i muzykologiem.
W latach  1922–1926 studiował  w Lipsku  pod  okiem niemieckiego  organisty  i  dyrektora
Thomanerchor Karla Siegfrieda Straubego, a ponadto muzykologię we Fryburgu. W latach
1927-1934 był  wykładowcą  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  we Fryburgu.  W 1934 r.  został
powołany na dyrektora Wydziału Katolickiej Muzyki Kościelnej  w Folwangschule w Essen.
W 1948 r. otrzymał tytuł profesora.  Zmarł 1 listopada 1961 r. w Essen.

D Y S P O Z Y C J A 
I manuał: 
Praestant 16',  Praestant  8',  Rohrflöte 8',  Gemshorn 8',  Oktave 4',  Gedeckt 4',Nasat 2 2/3',
Spitzflöte  2',  Rauschpfeife  2fach,  Terzcymbel  3fach,  Mixtur  6-8fach,  *Trompete  16',
*Trompetenregal 8'

II manuał:
Prinzipal 8', Spillpfeife 8', Salicional 8',  Oktave 4', Nachthorn 4', Schwiegel 2', Sesquialtera
2fach, Sifflöte 1', Scharff 3-5fach, *Trompete 8', *Regal 4'

III manuał: 
Holzflöte  8',  Weitgedeckt  8',  Quintade  8',  Kupferprinzipal  4',  Blockflöte  4'  Prinzipal  2',
Waldflöte 2', Quinte 1 1/3', Terzian 2fach, Mixtur 3-5fach, *Krumhorn 8'

IV manuał: 
Bordun 16', Geigenprinzipal 8', Lieblich Gedeckt 8', Koppelflöte 8', Spitzgamba 8', Singend
Prinzipal  4',  Querkflöte  4',  Quintflöte  2  2/3',  Gedacktpommer  2',  Mixtur  3-5fach,
Quintcymbel 3fach, *Dulzian 16',    *Schalmey 8', *Kopftrompete 4'
Pedał: 
Prinzipalbass 16', Flötenbass 16', Subbas 16', Zartbass 16',  Quintbass 10 2/3', Oktavbass 8',
Gedecktbass 8', Choralbass 4', Pommer 4', Flachflöte 2', Mixtur 5-6fach, *Contraposaune 32',
*Posaune 16', *Trompete 8', *Clarine 4', *Singend Cornet 2'

oznaczenie * umieszczone jest na registrach głosów językowych

     Z  zamieszczonej  dyspozycji  wynika,  że  organy  spełniają  wymogi  instrumentu
uniwersalnego.  Każda  sekcja  posiada  dużą  samodzielność  brzmieniową.  Zawiera  pełną
piramidę głosów (16’ - 8’ - 4’ - 2’) z różnych rodzin barwowych (pryncypały, flety, głosy
smyczkowe  i  językowe),  z  dopełnieniem  w  postaci  mixtur  i  głosów  alikwotowych.
Instrument  o  takich  możliwościach  kolorystycznych  pozwala  na  wykonywanie  literatury
o szerokim spectrum stylistycznym.2 W tym miejscu należy zacytować opinię prof. Kallera
po jego koncercie inauguracyjnym: "Brzmienie organów opanowuje cały kościół, jednak nie
działa  to  przygniatająco.  Instrument  posiada  promienistą  jasność  i  świecącą  kolorystykę
brzmienia. Szczególną radość sprawiło mi to, że - chociaż są to nowoczesne organy - świetnie
nadają się do grania Bacha. Parafia może być dumna z tego dzieła." 

2  M. Jurczyk, Organy Carla Berschdorfa w kościele św. Barbary w Bytomiu, Katowice 2011



Rozmieszczenie piszczałek wewnątrz szafy organowej

Zespół brzmieniowy organów rozdysponowany jest na wiatrownicach umieszczonych
na  dwóch  kondygnacjach.  Na  pierwszym  poziomie,  w  środkowej  części  całej  struktury
organów usytuowane są (prostopadle w stosunku do linii prospektu i tylnej ściany kościoła),
w układzie  chromatycznym, piszczałki  sekcji  II  i  III  manuału.  W bocznych częściach tej
kondygnacji znajdują się niektóre głosy sekcji pedału. Na tym samym poziomie ulokowany
jest zespół brzmieniowy IV manuału, zamknięty w szafie ekspresyjnej. Sekcja I manuału (za
wyjątkiem głosów znajdujących się w prospekcie) zbudowana jest na wyższej kondygnacji
i umieszczona na wiatrownicach usytuowanych równolegle w stosunku do linii prospektu.
Poniżej  zamieszczone  zostały  nazwy  głosów,  które  miały  być  umieszczone  w  ramach
organów ołtarzowych tzw. Altar–Orgel lub Chor-Orgel. Registry tych głosów znajdują się
w prawej części kontuaru. Wg katalogu Ludwiga Burgemeistra przy użyciu włącznika Chor-
Orgel,  znajdującego  się  w  kontuarze,  grając  na  III  manuale  miały  być  uruchamiane
piszczałki, które planowano umieścić w prezbiterium.  
  Manuał     Pedał
      Hohflöte 8' Subbaß 16'
      Salizional 8' Prinzipalbaß 8'
      Prinzipal 4' Gedecktbaß 4'
      Singend Gedeckt 4' Pedalkoppel (łącznik)
      Oktav 2'
      Blockflöte 2'
      Glöckleinton 2fach (dzwonki)
      Mixtur 4fach
      Cymbel 3-4fach
      *Trichterregal 8'

"Traktura i wiatrownice"

Organy znajdujące posiadają trakturę elektropneumatyczną. 
stół  gry działa  w  pełni  na  zasadzie  elektrycznej  –  przy  uruchamianiu  registrów
jak i  naciskaniu klawiszy (dla  każdego głosu i  każdego klawisza przydzielony jest  jeden
elektromagnes) impuls elektryczny za pomocą elektromagnesów i przewodów jest przesyłany
do wiatrownic. 
wiatrownice wyposażone są w kolejne elektromagnesy znajdujące się w jej dolnej części,
które sterują już urządzeniami pneumatycznymi. Urządzenia te odpowiadają za dostarczenie
powietrza dla danego głosu oraz do konkretnych piszczałek. Część pneumatyczna traktury
opiera  się  na  tzw.  systemie  upustowym,  który  gwarantował  precyzję  i  większą  szybkość
działania.  W  dużym  skrócie,  system  ten  polega  na  opróżnianiu  się  mieszków
z zagęszczonego powietrza, otwierając tym samym klapy tonowe doprowadzające powietrze
do piszczałki. 
W opisywanych organach występują  wiatrownice dolnozaworowe, określane również jako
kieszonkowe (z niem. Taschenlade) z tzw. leżącymi membranami. Dla Berschdorfa było to
typowe rozwiązanie w jego późniejszym okresie działalności.


