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AJD, Cz stochowa 

Orkiestra d ta w tradycji muzycznej l ska – 

historia, wspó czesno  

W historii muzycznego instrumentarium, a przede wszystkim w systematyce 

zespo ów muzycznych, orkiestra d ta ma najd u szy rodowód. Ju  w kulturach 

staro ytnych bowiem – obok instrumentów strunowych, takich jak ró nej wiel-

ko ci harfy, kitary, liry – grano tak e na tubach o ró nych kszta tach i strojach, 

fletach prostych i poprzecznych. To w a nie ich ostre, a zarazem mobilizuj ce 

brzmienie zagrzewa o o nierzy do walki w bitwie pod Troj . Jak podaje biblijna 

przypowie , dono ne d wi ki tr b bojowych Izraelitów obróci y w perzyn  

pierwsze kananejskie miasto – Jerycho. Wed ug tzw. kodeksu Serwiusza, na 

ka dy rzymski legion przypada o stu tr baczy i piszczków, którzy wygrywali 

niezb dne sygna y i zabawiali sw  gr  o nierzy. Gdy zwyci zca powraca  do 

Rzymu w triumfalnej glorii, na czele witaj cego go pochodu kroczy a kapela 

wojskowa. 

W okresie redniowiecza instrumentarium powi kszy o si  o nieznane w Eu-

ropie, a oryginalne w swym brzmieniu, muzyczne trofea przywiezione przez 

krzy owców, takie jak: róg sporz dzony z k a s onia, zwany olifantem (jeden 

z kilku archetypów pó niejszej waltorni); sza amaja (chalamelle lub chalemie, 

z ac. calamus ‘trzcina’), b d ca rodzajem piszcza ki o konicznej budowie (pro-

toplasta d tych drewnianych – oboju, klarnetu, a tak e fagotu); oraz instrumenty 

perkusyjne – b bny, talerze. W okresie renesansu przyj to zwyczaj czenia 

w ca y zespó  o nierzy graj cych w pododdzia ach, powierzaj c im obok utyli-

tarnych, tak e artystyczne cele – kreowa  si  wi c zespó , zal ek dzisiejszej 

orkiestry d tej. Swoistym, lecz jednym z wielu brzmieniowych wzorców w tym 

procesie by a kapela janczarska, która sw  gr  u wietnia a uroczysto ci dwor-
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skie za panowania Sasów; by  to jeden z przyk adów wp ywu muzycznych tra-

dycji Wschodu na kultur  europejsk . 

W wiekach pó niejszych podstawowy sk ad orkiestry d tej stanowi y przede 

wszystkim instrumenty d te drewniane. Blaszane natomiast – z racji niedosko-

na o ci w technice gry – wprowadzano sukcesywnie, udoskonalaj c przede 

wszystkim ich konstrukcj  poprzez wynalazek m.in. mechanizmów wentylo-

wych, umo liwiaj cych wydobycie d wi ków skali chromatycznej. 

W drugiej po owie XIX w. zarysowa  si  wyra ny podzia  na orkiestry 

wojsk piechoty, grupuj ce instrumenty d te drewniane, blaszane i perkusyjne – 

tzw. „harmoni ” oraz „fanfar ” w kawalerii (z udzia em d tych blaszanych i per- 

kusyjnych). Mimo zmotoryzowania wspó czesnej piechoty, taki podzia  utrzy-

mywany jest do dnia dzisiejszego – orkiestry bowiem istniej  nadal w armiach 

ca ego niemal wiata, wype niaj  swoje zadania zgodnie z regulaminem woj-

skowym, bior  tak e czynny udzia  w yciu muzycznym, czego przyk adem 

mo e by  Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego. Z kolei zespo y konne 

funkcjonuj  jeszcze w tych krajach, w których pa stwowy protokólarz nakazuje 

uroczyst  zmian  warty, a wi c w Anglii, Norwegii i Szwecji. 

W organizacji orkiestr d tych obok nurtu zawodowego, jaki stanowi  przede 

wszystkim wojskowe zespo y, istnieje tak e ruch amatorski skupiaj cy rzesze 

instrumentalistów, dla których zespo owe muzykowanie to forma estetycznego 

prze ycia, kontaktu z yw  muzyk . Szczególnie bogate tradycje w tej materii 

ma Górny l sk, legitymuj cy si  dzia alno ci  licznych orkiestr o d ugim arty-

stycznym sta u, dzia aj cych ju  na prze omie XIX i XX stulecia. Nale  do 

nich mi dzy innymi orkiestry powsta e: w 1905 r. przy kopalni „Micha ” w Sie-

mianowicach l skich oraz przy Hucie Szk a Okiennego „Szczakowa” w Ja-

worznie; w 1907 r. w rybnickiej KWK „Chwa owice”, katowickich „Murckach”, 

czy w le cym nieopodal Tarnowskich Gór Miasteczku l skim. Warto tak e 

odnotowa  fakt organizacji zespo ów OSP datuj cy si  jeszcze wcze niej, bo na 

koniec XIX w., a przejawiaj cy si  przyk adowo w dzia alno ci zespo ów 

w Dzie kowicach, czy Roczynach (dzisiejsze woj. ma opolskie). 

Dynamiczny rozwój górno l skiego przemys u w XX w. sprzyja  cz sto sa-

morzutnemu powstawaniu – najcz ciej z inicjatywy amatorów muzykowania 

instrumentalnego – orkiestr hutniczych, górniczych, kolejowych, przy ró nych 

wi kszych zak adach, niejako „zape niaj c” nasz region najg stsz  w Polsce 

sieci  zespo ów d tych. W 1910 r. z inicjatywy Micha a Wolskiego i spo eczni-

ków zaanga owanych w animacj  ruchu amatorskiego powsta  Zwi zek l -

skich Kó  piewaczych, spe niaj cy integruj c  rol  przede wszystkim w ro-

dowisku chóralnym. Ten pr nie rozwijaj cy si  ruch znalaz  w nim wsparcie 

tak organizacyjne, jak i merytoryczne. 
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Z kolei orkiestry, których artystyczna egzystencja uzale niona by a od wielu 

czynników – w tym od dobrej woli dyrekcji zak adu, czy jego kondycji finanso-

wej – dopiero w latach 50. mia y mo liwo  zrzeszenia w zreorganizowanym 

wówczas Zjednoczeniu Zespo ów piewaczych i Instrumentalnych. Wprawdzie 

pierwsze próby nadania ich dzia alno ci ram organizacyjnych nast pi y ju  

w 1949 r. (plan utworzenia w Katowicach Zwi zku Amatorskich Orkiestr D -

tych), lecz ówczesny polityczny klimat nie sprzyja  realizacji za o e . 

Z zestawie  statystycznych sporz dzanych corocznie przez Oddzia  l ski 

PZCHiO wynika, e pocz wszy od lat 50. ilo  zrzeszonych zespo ów d tych 

systematycznie wzrasta a i zawiera a si  przyk adowo w 1976 r. w liczbie 148, 

po jedenastu za  latach (1987) Oddzia  zarejestrowa  ich a  167. Lecz ju  trzy 

lata pó niej odnotowano stopniowy spadek ich liczby, która do ko ca 2008 r. 

wynosi a oko o 50 dzia aj cych orkiestr górniczych (zestawienie nie zawiera 

danych o zespo ach OSP). Zjawisko to niew tpliwie jest niepokoj ce i mo na 

przypuszcza , e w wielu przypadkach nieodwracalne, implikowane wieloma 

czynnikami, z których fundamentalnym jest fakt zmian polityczno-ustrojowych 

zainicjowanych w naszym kraju z pocz tkiem lat 90. Restrukturyzacja przemy-

s u ci kiego i likwidacja cz ci kopal  zredukowa a znacznie ilo  zespo ów. 

Niektóre z nich, wros e w górnicz  tradycj , zako czy y swoj  artystyczn  dzia-

alno , pozostawiaj c po egnalne zapisy w kronikach. 

Nale a oby wi c w czasie konstytutywnych przemian dokonywanych m.in. 

w statucie, czy te  organizacji zrzeszonych w Oddziale orkiestr, podj  prób  

analizy, okre lenia ich obecnej kondycji, z uwzgl dnieniem kilku kontekstów 

problemu w tym: spo eczno-organizacyjnego, socjologicznego oraz artystycznego. 

Niespe na dwa lata temu 24 zespo y b d ce cz onkami Oddzia u l skiego 

obj to badaniami ankietowymi, w których respondentów w liczbie oko o tysi ca 

pytano anonimowo m.in. o pochodzenie spo eczne, sta  w orkiestrze, motywacje 

do uczestnictwa w tej formie muzykowania, potrzeb  ewentualnych zmian, jakie 

winny ich zdaniem dokona  si  w zespole. Wprawdzie badania nie dobieg y 

ko ca, gdy  z ró nych wzgl dów cz  zespo ów nie odpowiedzia a jeszcze na 

nie, analiza wst pna pozwala na sformu owanie pewnych spostrze e . 

Trzon osobowy l skich orkiestr stanowi  instrumentali ci o rodowodzie ro-

botniczym, mo na tu mówi  o swoistej supremacji – co nie dziwi – rodowiska 

górniczego, lecz tak e o rednim i wy szym wykszta ceniu technicznym. Nie-

ma  i rosn c  grup  stanowi  tutaj tak e uczniowie – liceali ci, a tak e ci, zdo-

bywaj cy wykszta cenie w pionie przede wszystkim szkolnictwa technicznego. 

Na pytanie o niezb dne w takim przypadku przygotowanie muzyczne, szczegól-

nie umiej tno ci gry na instrumencie, badani deklarowali uko czenie szko y 

muzycznej stopnia podstawowego lub redniego (tego typu odpowiedzi pada y 

bardzo cz sto), a tak e przynale no  do ogniska. Cz  natomiast, szczególnie 
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tych z d u szym sta em, kwalifikacje takie zdoby a w – prowadzonych najcz -

ciej przez kapelmistrzów – przyorkiestrowych szkó kach. Niewielki procent 

tworz  tutaj studenci akademii muzycznych, w tym przede wszystkim uczelni 

katowickiej. 

Nale y wi c stwierdzi , e baz  osobow  l skich zespo ów d tych tworz  

generalnie przedstawiciele ró nych specjalizacji i zawodów, by nie rzec najszer-

szych warstw spo ecze stwa, którego poszczególne jednostki wyra aj  ch  

bezinteresownego uczestnictwa w zespo owym muzykowaniu. 

Struktur  wiekow  zespo ów mo na okre li  – oczywi cie na tym poziomie 

bada  i z du  ostro no ci  – jako mieszan  z tendencj  zmierzaj c  w kierunku 

obni ania wieku ich cz onków. Ta sama ocena dotyczy równie  sta u – w grupie 

respondentów nie brakuje tych, którzy swój akces do grania z o yli bez ma a pó  

wieku temu, lecz du y procent zajmuj  ci, którzy muzykuj  z orkiestr  od nie-

spe na roku lub graj  w niej kilka lat. 

Aby ustali , jakie przes anki zadecydowa y o byciu orkiestrantem, ankieto-

wanym dano do wyboru kilka propozycji: czy by y to tradycje rodzinne, w asne 

zainteresowania, namowa kolegów, nauczyciela lub te  ch  prze ycia czego , 

co przynosi satysfakcj  – na przyk ad artystyczn , czy te  motywacja bardziej 

prozaiczna, acz istotna – ch  zarobienia dodatkowych pieni dzy. Wst pna ana-

liza wskazuje, a w a ciwie potwierdza, istnienie tradycji wielopokoleniowego 

uczestnictwa w ruchu orkiestrowym; t  sam  tez  odnie  mo emy tak e do 

chórów. Wi kszo  respondentów zdecydowanie opowiedzia a si  bowiem za 

tradycjami rodzinnymi, na dalszych pozycjach za  typowano artystyczne prze-

ycie, natomiast na samym ko cu plasowa a si  kwestia materialna. 

Na potrzeb  zmian w zespole, np. na innego kapelmistrza, wskaza o niewie-

lu ankietowanych. Je li ju  pojawia y si  jakie  propozycje, to dotyczy y one 

jedynie zwi kszenia cz stotliwo ci prób, doboru innego ni  dotychczasowy re-

pertuaru. 

Badaniami obj to tak e kapelmistrzów, których pytano m.in. o kwalifikacje 

do prowadzenia tego typu zespo ów. W okresie kreowania si  zr bów organiza-

cyjnych Zwi zku, fundamentalny problem stanowi a kadra dyrygentów przygo-

towanych do prowadzenia zespo ów. Jak stwierdza Jan Fojcik – autor publikacji 

traktuj cych o historii amatorskiego ruchu w regionie, d ugoletni redaktor orga-

nu prasowego Zwi zku, „ piewaka l skiego” – w okresie mi dzywojnia naj-

bardziej aktywni byli przede wszystkim nauczyciele o kwalifikacjach muzycz-

nych, najcz ciej absolwenci liceów pedagogicznych. Lecz wraz ze wzrostem 

liczby dzia aj cych, zrzeszonych zespo ów – w tym przede wszystkim chóral-



 Orkiestra d ta w tradycji muzycznej l ska... 95 

nych – zachodzi a konieczno  organizacji kursów, szkole , zabezpieczaj cych 

rosn ce potrzeby kadrowe1. 

W orkiestrach d tych natomiast pa eczk  dyrygenck  najcz ciej przejmo-

wali ich cz onkowie – instrumentali ci o ró nym stopniu kwalifikacji dyrygenc-

kich, cz sto dobrzy organizatorzy, potrafi cy sprawnie kierowa  tym z o onym 

organizmem. Z ko cem lat 70. w katowickiej Akademii Muzycznej, z inicjatywy 

jej ówczesnego prorektora prof. L. Markiewicza, powo ano do ycia Podyplo-

mowe Studium Kapelmistrzów, na którym obok przedmiotów ogólnomuzycz-

nych proponowano s uchaczom tak e nauk  dyrygowania oraz – niezb dn  

w pracy z zespo em d tym – wiedz  z zakresu podstaw instrumentacji. Ta spo-

ecznie po yteczna inicjatywa przynios a oczekiwane efekty. Wprawdzie Stu-

dium dzia a o jedynie trzyna cie lat, lecz jego absolwenci to dyrygenci odnosz -

cy wraz ze swoimi zespo ami artystyczne sukcesy tak w kraju, jak i za granic . 

Podobne dzia ania podj  Stanis aw mietana, powo uj c w 1987 r. przy filii 

Uniwersytetu l skiego w Cieszynie studenck  orkiestr  d t , w której szlify 

kapelmistrzowskie zdoby a ju  liczna grupa muzyków. 

Badania b d ce przedmiotem niniejszych rozwa a  – cho  pobie ne na tym 

etapie – napawaj  optymizmem. Obok kapelmistrzów deklaruj cych poza red-

nim wykszta ceniem tak e do wiadczenie instruktorskie s  i tacy, szczególnie 

redniego pokolenia i m odsi, którzy legitymuj  si  dyplomem uczelni muzycz-

nych. Jest to wi c sytuacja statystycznie nieporównywalnie korzystniejsza dla 

ruchu, w odniesieniu do okresów poprzednich, rzutuj ca na wiele obszarów, 

w tym przyk adowo na poziom artystyczny zespo ów. 

Innym istotnym elementem w dzia alno ci generalnie wszystkich uprawiaj -

cych muzyk  – czy to zawodowo, czy amatorsko – jest repertuar. W odniesieniu 

do amatorskich zespo ów d tych jego podstawy stanowi repertuar u ytkowy, 

nadaj cy si  przede wszystkim do prezentacji na przyk ad na imprezach maso-

wych, czy koncertach plenerowych. W kontek cie historycznym kszta towa  si  

on w zale no ci od kilku czynników, z których najistotniejszy mia  charakter 

ideologiczny. Jak pisze wzmiankowany wcze niej L. Markiewicz, autor licznych 

publikacji i artyku ów o ruchu muzycznym na l sku, w tym m.in. Kroniki Od-

dzia u l skiego PZCHiO w latach 1975–1986: „Na pocz tku XX w. podstaw  

z oczywistych wzgl dów stanowi  repertuar niemiecki, wraz z narastaniem 

wiadomo ci narodowej i po odzyskaniu niepodleg o ci, orkiestry coraz cz ciej 

si ga y po utwory polskich kompozytorów lub opracowania pie ni ludowych, 

narodowych, powsta czych, wojskowych. Od 1945 r., wobec ekspansji ideologii 

komunistycznej, wszystkie zobowi zane by y mie  w swoim repertuarze nie 

tylko Mi dzynarodówk , Czerwony sztandar lub Warszawiank , lecz tak e sze-

                                                 
1 J. Fojcik, l ski ruch piewaczy 1945–1974, l ski Instytut Naukowy, Katowice 1982, s. 106. 
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roki zakres tzw. pie ni masowych, inspirowanych zreszt  przez festiwale je pro-

paguj ce, m.in. «Muzyki radzieckiej», «Pie ni zaanga owanej» i tym podobnych”2. 

Nale y jednak zauwa y , e poszczególne etapy natury ideologicznej nie 

deprecjonowa y tak e innej opcji, w której znajdowa a si  bardziej warto ciowa 

i w wielu przypadkach ambitniejsza literatura, tak polska, jak i obca. 

D ugie tradycje ma wspó praca orkiestr ze l skim rodowiskiem twórczym, 

przedstawicielami zarówno starszego, jak i m odszego pokolenia. W repertuarze 

niejednej orkiestry znajduj  si  zapewne kompozycje Józefa Podobi skiego, 

Józefa widra, czy Jana Wincentego Hawela. Szczególne zas ugi na tym polu 

ma Józef Szwed, który przez szereg lat sprawowa  merytoryczn  opiek  nad 

zrzeszonymi w Oddziale l skim orkiestrami, by  animatorem wielu przedsi -

wzi  muzycznych z ich udzia em. 

W jego dorobku kompozytorskim, obok form instrumentalnych, muzyki ka-

meralnej, symfonicznej, pie ni, dzie a scenicznego, poczesne miejsce zajmuj  

kompozycje na orkiestry d te (od intrad, uwertur, trzydziestu marszy, etiud, 

utworów o charakterze okoliczno ciowym, poprzez wymagaj ce du ych umie-

j tno ci technicznych koncerty na tr bk , puzon, fagot, a  po opracowania pie ni 

powsta czych, ludowych, instrumentacje wybranych dzie  S. Moniuszki, L. Ró- 

yckiego, A. Dvoraka, J. Straussa i innych, sko czywszy na muzyce filmowej). 

Niespe na rok temu z inicjatywy jednego ze stowarzysze  dzia aj cych 

w rodzinnym mie cie kompozytora wydano partytury 24 utworów3, przeznaczo-

nych w wi kszo ci w a nie na orkiestr  d t . Cenne to przedsi wzi cie, zwa-

ywszy na mankamenty, by nie rzec ubogo  rynku wydawniczego w tej materii. 

Warto tutaj podkre li  tak e fakt zaanga owania Oddzia u l skiego, zabezpie-

czaj cego w miar  mo liwo ci i rodków wydania „ piewaka l skiego”, tak e 

w dodatkowe zeszyty zawieraj ce partytury czy to chóralne, czy orkiestrowe. 

Jak wskazuj  respondenci, w l skich orkiestrach uprawia si  bogaty wa-

chlarz repertuaru, pozyskiwanego najcz ciej na drodze wymiany z innymi ze-

spo ami w formie zakupu u twórcy lub opracowa  w asnych kapelmistrzów. 

Istotn  rol  w dokumentowaniu dzia alno ci l skich orkiestr, popularyzacji 

tej specyficznej w swym charakterze literatury, odgrywaj  media. Kilkana cie 

lat temu katowicka rozg o nia Polskiego Radia emitowa a ciesz ce si  du  

popularno ci  w ród s uchaczy audycje o l skich zespo ach d tych. Animator 

owego przedsi wzi cia, redaktor Stanis aw Jarecki, przedstawia  najlepsze ze-

                                                 
2 L. Markiewicz, Powstanie i dzia alno  orkiestr d tych na l sku, ich wp yw na rozwój kultury 

muzycznej w ród ludno ci l ska, referat wyg oszony na sesji naukowej w ramach obchodów 

Jubileuszu 85-lecia Okr gu Tarnogórskiego Polskiego Zwi zku Chórów i Orkiestr, 05.11.2005. 
3 W czerwcu 2008 r. odby a si  pierwsza edycja Festiwalu Orkiestr D tych im J. Szweda. Jej 

inicjatorami i organizatorami byli: Urz d Miejski w Tarnowskich Górach oraz kapelmistrzowie 

orkiestr, m.in. J. S odczyk, W. Urba czyk, H. Gemander. 
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spo y, okraszaj c przeprowadzane z kapelmistrzami i orkiestrantami wywiady 

muzyk . Po jego mierci audycj  zdj to z anteny. Tradycje radiowych prezenta-

cji kontynuuje inna l ska radiostacja, Radio Piekary, która w miar  antenowego 

czasu ju  teraz wzbogaca swój program o nagrania zespo ów d tych, planuj c 

w najbli szej perspektywie organizacj  ca ego cyklu audycji. 

Jaki zatem obraz wy ania si  z krótkiej i niepe nej analizy bada  ankieto-

wych – wbrew opiniom sceptyków wró cych rych y upadek amatorskiego ru-

chu na l sku, jego kondycja nie jest z a. Mecenat nad kultur  przej y z r k 

pa stwa samorz dy lub te  organizacje spo eczne. Cz sto przedsi wzi cia mu-

zyczne organizowane s  przy finansowym wsparciu sponsorów reprezentuj cych 

sprywatyzowane przedsi biorstwa, firmy, banki. Orkiestry d te, b d ce przed-

miotem rozwa a , przynajmniej w pewnej liczbie przetrwa y czas przemian, s  

nadal tradycyjnym i na tyle trwa ym elementem naszej l skiej kultury, e ich 

artystycznej egzystencji nie s  w stanie przerwa  ani zmieniaj ce si  formacje 

polityczne, ani te  uwarunkowania natury finansowej. 

Summary 

Brass band in musical traditions of Silesia 

Musical amateur movement in Silesia has long and rich traditions, reaching 

the turn of the 19th and 20th centuries – apart from choral groups along with in-

dustry development, brass bands were taking activity. 

In order to specify number, organizational status, age structure, artistic con-

dition, repertoire of the associated in Silesian Department of Polish Union of 

Choirs and Brass Band Orchestra, there was polled public opinion. 

 


