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AJD Cz stochowa 

[rec.] Wanda Malko, 70 lat Orkiestry Symfonicznej  

w Cz stochowie. Filharmonia Cz stochowska im. 

Bronis awa Hubermana 1945–2014, Cz stochowa 

2015, ss. 620 

Filharmonia Cz stochowska jako wiod ca instytucja muzyczna w mie cie 

nie doczeka a si  dot d ca o ciowego opracowania naukowego, st d wi c próba 

podj ta przez dr Wand  Malko uzupe nienia luki w tym zakresie. Opracowanie 

ukazuje ca o  rozwoju tej instytucji – od powstania Miejskiej Orkiestry Symfo-

nicznej po wspó czesno  cz stochowskiej Filharmonii. 

Kultura muzyczna Cz stochowy nie by a dot d zbyt popularnym obiektem 

bada . Autorka, przygotowuj c powy sz  publikacj , zgromadzi a rozleg  i bo-

gat  baz  ród ow . W zwi zku z tym wykorzysta a wiele materia ów archiwal-

nych zgromadzonych w Archiwach Pa stwowych w Warszawie – Akta Mini-

sterstwa Kultury i Sztuki, Kielcach – Zespo y Urz d Wojewódzki Kielecki II 

Wydzia  Kultury i Sztuki, Orkiestra Symfoniczna w Cz stochowie, Sprawozda-

nia z dzia alno ci referatu muzyki, Zespo y orkiestrowe zawodowe i amatorskie, 

Katowicach – Akta Prezydium Rady Narodowej w Katowicach – Protoko y  

z kontroli Orkiestry Symfonicznej w Cz stochowie, odzi – Rz d Guberni 

Piotrkowskiej, Wydzia  Administracyjny, Cz stochowie – Akta Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej, Wydzia  Kultury i Komisja Kultury. Cennym uzu-

pe nieniem materia ów ród owych by  równie  zasób Archiwum Zak adowego 

Filharmonii Cz stochowskiej, w tym: Sprawozdania Finansowe, Ksi gi Kasowe, 

Informacje, Dokumentacja, Recenzje, Programy dzia ania Sprawozdania Orkie-

stry Symfonicznej, Dokumenty Impresariatu. Szczególnie istotne, zarówno dla 

wagi naukowej publikacji, jak i dziejów regionalnych, s  spu cizny prywatne 

zwi zane z histori  ycia muzycznego miasta. Zbiory archiwów rodzinnych, 

mi dzy innymi Wandy Malko i Barbary Kowalczyk, pos u y y dla celów na-

ukowych recenzowanego opracowania i stanowi  cenny wk ad, doskonale wpi-
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suj cy si  w lokalny nurt dziejów „naszej ma ej Ojczyzny” – Cz stochowy. Ma-

teria y te stanowi  wa ny element poznawczy pracy, wprowadzaj c czytelnika  

w klimat opisywanych wydarze , w du ym stopniu decyduj c o jego lokalnej spe-

cyfice. Dlatego te  pragn  podkre li  zas ugi W. Malko w kwestii zachowania  

i opracowania naukowego cz ci zasobów archiwów prywatnych, które mog  s u-

y  kolejnym pokoleniom badaczy dziejów ycia muzycznego Cz stochowy.  

Ta ró norodna i obszerna baza ród owa zosta a jeszcze uzupe niona przez 

autork  publikacjami zwartymi i artyku ami dotycz cymi interesuj cej nas pro-

blematyki autorstwa mi dzy innymi: L.T. B aszczyka, E. Grabowskiej-Lis,  

D. Jarosza, L. Jelonka, B. M ynarczyk, M. Renat, P. Szalszy i W. Malko. W tym 

miejscu nale y podkre li , i  autorka powy szego opracowania jest znakomit  

znawczyni  problematyki zwianej z kultur  muzyczn  naszego miasta, poniewa  

opracowa a znacz ce prace odnosz ce si  zarówno do ycia, jak i szkolnictwa 

muzycznego Cz stochowy. Wydawnictwa te spotka y si  zarówno z uznaniem 

czytelników, jak i bardzo dobrymi recenzjami profesorów: Marii Nartonowicz-

Kot, Ryszarda Szweda oraz ks. Jana Zwi zka. To solidne przygotowanie mery-

toryczne pozwala W. Malko na skonstruowanie pracy o szerokim tle historycz-

nym i faktograficznym, co niew tpliwie wzmacnia jej walory naukowe i po-

znawcze. Interesuj cy materia  uzupe niaj cy i porównawczy stanowi  recenzje 

prasowe autorstwa: T. Wawrzynowicza, L. Kucharskiego, E. M koszy, R. Twar- 

dowskiego, Z. migrodzkiego, H. Czarniawskiego, J. Ka skiego, B. Piersiaka, 

B. Ulickiej, M. Szczodrowskiej, W. ukaszewskiego, R. Piersiaka, A. Pozna -

skiej, Z. Czajkowskiej, Z. Sierpi skiego, M. Brze niaka, W. Malko, B.M. Jan-

kowskiego, A. Kujawskiej, T. Piersiaka, L. Jelonka i innych. Wywiady, relacje, 

recenzje przyczyni y si  do wzrostu popularno ci Filharmonii Cz stochowskiej, 

poniewa  z regu y ukazywa y si  one w czasopismach ogólnopolskich i regio-

nalnych, takich jak: „24 Godziny”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Cz stochow-

ska”, „Gazeta Wyborcza”, „ ycie Cz stochowy”, „G os Narodu”, „Trybuna Ro-

botnicza”, „Kurier Cz stochowski”, „Goniec Cz stochowski”, „Trybuna Opol-

ska”, „Nad Wart ”, „S owo Powszechne”, „S owo Ludu”, „ ycie Warszawy”, 

„Pespektywy” itp.  

Omawiana praca mie ci si  ca kowicie w zasadniczych obszarach badaw-

czych autorki i stanowi syntez  jej zainteresowa  naukowych. Z uznaniem wi c 

nale y przyj  wybór tematu zwi zanego z dziejami Filharmonii Cz stochow-

skiej, który – chocia  poruszany w artyku ach i przyczynkach – nie doczeka  si  

dot d naukowej syntezy. Przedstawiana praca ma z pewno ci  pionierski cha-

rakter. Obszerna publikacja (620 ss.) sk ada si  ze wst pu, jedenastu rozdzia ów, 

merytorycznie zaprezentowanych w porz dku chronologiczno-rzeczowym, za-

ko czenia, bibliografii, obszernych aneksów, spisu fotografii, indeksu nazwisk 

oraz wykazu skrótów. Struktura formalna nie budzi adnych zastrze e , jest sta-

rannie przemy lana i merytorycznie uzasadniona. Ponadto dokonano w a ciwe-

go chronologiczno-rzeczowego podzia u dysertacji. Cezury czasowe tak e nie 
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budz  adnych w tpliwo ci. Poprawnie sformu owano równie  cele przedsi -

wzi cia badawczego. Jak zaznaczy a autorka we wst pie swojego opracowania, 

g ównym zadaniem jest ukazanie kultury muzycznej miasta w latach 1945–

2014, bez jej konotacji politycznych. Dlatego te  szczególnie podkre li a cz sto-

chowskie tradycje muzyczne, zwi zki muzyki z miastem, klasztorem jasnogór-

skim i regionem, osobowo ci muzyczne, stowarzyszenia i zwi zki muzyczne, 

towarzystwa piewacze. W odniesieniu do Orkiestry Symfonicznej w Cz sto-

chowie nakre li a dwa g ówne cele jej dzia alno ci: „podniesienie poziomu arty-

stycznego oraz szerokie upowszechnienie dobrej muzyki w dobrym wykonaniu, 

by zdoby  szerokie grono s uchaczy” (s. 43). 

Te zamierzenia starano si  realizowa  od pierwszego sezonu artystycznego 

1945/1946, dlatego pomimo braków kadrowych, logistycznych i sprz towych 

odbywa y si  koncerty symfoniczne, kameralne, szkolne i recitale, którym towa-

rzyszy a du a frekwencja. Zdecydowanie wyró nia o to Cz stochow  na tle in-

nych ówczesnych o rodków muzycznych, a pierwszy rok dzia alno ci filharmo-

ników cz stochowskich zamkn  si  ogóln  liczb  20 koncertów. W latach pi -

dziesi tych XX wieku w repertuarze tej instytucji dominowa y imprezy okolicz-

no ciowe, popularne, plenerowe, audycje szkolne i koncerty dla wiata pracy. Ta 

ostatnia forma wyst pów, dla rodowisk robotniczych, by a wynikiem ogólnej 

polityki ówczesnych w adz, zwi zanej z krzewieniem kultury socrealistycznej. 

Poziom artystyczny nie by  uznawany przez w adze za cech  priorytetow , po-

niewa : „Upowszechnieniem sztuki nale y obj  wszystkie kr gi cz stochow-

skiego spo ecze stwa, k ad c akcent na warto ci humanistyczne. Powinni my  

w sztuce upowszechnia  wszystko to, co s u y zgodnie z dyrektywami XIII Ple-

num KC PZPR wychowaniu nowego cz owieka, przepojonego oddaniem dla 

sprawy budownictwa socjalizmu w Polsce Ludowej” (s. 137) (Plany sprawozda-

nia, analizy Wydzia u Kultury APCZ Akta Prezydium MRN w Cz stochowie). 

Dlatego te  odbywa y si  koncerty dla pracowników drukarni, fabryki „Cz sto-

chowianka”, Pa stwowych Gospodarstw Rolnych, Huty im B. Bieruta (obecnie 

ISD Huta Cz stochowa), Powszechnej Spó dzielni Spo ywców, Przedsi biorstw 

„Warta” i „Stradom”. Natomiast od 1968 rozpocz to cykl „Niedzielne poranki  

z muzyk ”, adresowany do zak adów pracy.  

Drugim sta ym cyklem by y koncert dydaktyczne i umuzykalniaj ce adre-

sowane dla dzieci i m odzie y zwiane z misj  edukacyjn  Filharmonii. Od 1959 

by y one prowadzone w nowej formule „Poranków muzycznych dla dzieci”, ze 

wspania ymi prelekcjami Andrzeja Schmidta (1959–1964). Natomiast od roku 

1975, w wyniku awansu administracyjnego i powstania województwa cz sto-

chowskiego, ta forma popularyzacji muzyki obj a nie tylko miasto, ale i ca y 

region. S u y o temu porozumienie zawarte pomi dzy Wydzia em Kultury  

i Sztuki Urz du Wojewódzkiego a Kuratorium O wiaty i Wychowania w Cz -

stochowie. Z kolei w 1976 roku rozszerzono ofert  edukacyjn  i po raz pierwszy 

w kraju zorganizowano koncerty dla przedszkolaków. Tym przedsi wzi ciom 
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towarzyszy o od 1980 roku specjalne wydawnictwo Filharmonia dla m odych, 

upowszechniaj ce muzyk  i efekty koncertów edukacyjnych. W roku 1984 za-

inicjowano ponownie program dla przedszkolaków – „Weso e poranki w Fil-

harmonii”, którego pomys odawc  by  Z. Hassa, a realizatorem i prelegentem 

Tadeusz Gorzelak. 

Jednak e najwa niejszym obszarem dzia alno ci charakteryzowanej instytu-

cji by a kwestia ustabilizowania si  poziomu artystycznego, wzrost ogólnej licz-

by koncertów do ponad 265 rocznie, rozwój zespo u i kszta towanie si  jego ob-

licza muzycznego, ró norodno  repertuaru, wzrost zainteresowa  muzyk  

mieszka ców miasta. Idee te przy wieca y wszystkim dyrygentom i kierowni-

kom artystycznym Filharmonii. Zgodnie z za o eniami zawartymi we wst pie, 

autorka skrupulatnie przedstawi a osobowo ci artystyczne i ich wp yw na rozwój 

kultury muzycznej w poszczególnych okresach. W zwi zku z tym wskazano na 

zas ugi w tym wzgl dzie Edwarda M koszy, Wac awa Gajgera, Krzysztofa Mis-

sona, Leona Jelonka, Czes awa Orsztynowicza, Zygmunta Szczepa skiego, 

Zygmunta Hassy, Piotra Warzechy, Jerzego Koska, Leszka Hadriana, Jerzego 

Swobody, Jerzego Salwarowskiego, Adama Klocka, Ireneusza Kozery i innych. 

W repertuarze dominowa a muzyka polska, klasyczna i wspó czesna, mi dzy in-

nymi F. Chopina, S. Moniuszki, S. Nawrockiego, S. Niewiadomskiego, E. M -

koszy i innych. Koncerty jubileuszowe po wi cono twórczo ci Karola Szyma-

nowskiego, Mieczys awa Kar owicza, Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, 

Stanis awa Moniuszki, Ludwika Van Beethovena, Henryka Wieniawskiego i in-

nych. Wykonaniom tym towarzyszyli soli ci i muzycy: Halina Czerny-

Stefa ska, El bieta Stefa ska, Jerzy ukowicz, Irena Sija owa, Halina Mickie-

wiczówna, Krystyna Szostek- Radkowa, Marian Wo niczko, Lidia Grychto ów-

na, Andrzej Jasi ski, John Perry, Klara Langer-Danecka, Tadeusz Krawczy ski 

Adam Harasiewicz, Krystna Pachulska, Krzysztof Goraj, Jan ukowicz, Antoni 

Wolak, Alina Bolechowska, Józef Sompel, Piotr Paleczny, Jelena Obrazcowa, 

Bella Dawidowicz, Maksym Szostakowicz, Kaja Danczowska i Piotr Janowski, 

Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wi komirska, Agnieszka Duczmal, Jerzy 

Maksymiuk, Krystian Zimerman, Ewa Podle  i inni. Ponadto w Cz stochowie 

wyst powa y tak e: Chór Mieszany „Chopin” z Buffalo (USA), Orkiestra Sym-

foniczna Filharmonii Gruzi skiej z Tbilisi pod batut  D ansunga Kachidze, Mo-

skiewska Orkiestra Kameralna pod kierunkiem Rudolfa Barszaja, Bukareszta -

ska Orkiestra Kameralna z Ionem Voicu w roli dyrygenta i solisty, Teatr Opery  

i Baletu Teatru Wielkiego z Moskwy, a tak e Tallina i Tbilisi, Orkiestra Filhar-

monii Drezde skiej. wiadczy  to mo e o znaczeniu Filharmonii Cz stochow-

skiej w rodowisku muzycznym w kraju i poza jego granicami. Cz sto organi-

zowano równie  koncerty, w których bra y udzia  ówczesne gwiazdy muzyki 

popularnej i jazzowej, a mianowicie Halina Kunicka, Joanna Rawik, Tadeusz 

Wo niakowski, Olgierd Buczek, Jerzy Michotek, S awa Przybylska, Trio 

Krzysztofa Komedy oraz Kwintet Janusza Zabiegli skiego. 
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Wykonywano cz sto utwory muzyków zwi zanych z Cz stochow  –  

S. Czarneckiego, J. uciaka, W. ukaszewskiego, R. Twardowskiego, P. Wa-

rzechy, propaguj c ich twórczo , co znamionowa  mo e udane próby propa-

gowania regionalnej twórczo ci i lokalny patriotyzm.  

Szerokie spektrum dzia alno ci Filharmonii w yciu kulturalnym miasta i re-

gionu wyra one zosta o mi dzy innymi koncertami zamiejscowymi w: Zawier-

ciu, Myszkowie, Wieluniu, Gliwicach. Odbywa y si  tak e koncerty letnie  

w parku jasnogórskim, plenerowe oraz okoliczno ciowe, zwi zane z rocznicami 

wkroczenia Armii Czerwonej do miasta, rewolucji pa dziernikowej, powstania 

ORMO. Inn  kategori  stanowi y koncerty charytatywne na rzecz PCK – Od-

dzia  Cz stochowa, czy te  dla powodzian. 

Wyrazem troski cz stochowskiego rodowiska muzycznego o stale podno-

sz cy si  poziom muzyczny by a organizacja przez tutejsz  Filharmoni  trzech 

festiwali: w latach 1966–1989 odby y si  24 Mi dzynarodowe Festiwale „Jeu-

nesses Musicales”, w latach 1969–1989 – 21 Polskich Festiwali Skrzypcowych 

im Gra yny Bacewicz, a w latach 1984–1990 – 5 Festiwali Muzyki Chóralnej 

„ARS CHORI”. W przedsi wzi ciach tych brali udzia  soli ci i zespo y muzycz-

ne z Austrii, Francji, W gier, Anglii, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec i Pol-

ski. Festiwalom patronowa o 26 zak adów pracy i instytucji cz stochowskich,  

a go ciem jednego nich by a siostra Gra yny Bacewicz – poetka Wanda. Impre-

zom tym towarzyszy y wystawy instrumentów lutniczych, fotograficzne, b d ce 

retrospekcj  poprzednich festiwali, kiermasz ksi ki muzycznej i festiwale  

w Ole nie, Praszce, Koniecpolu, K obucku, Lubli cu, Kosz cinie i innych miej-

scowo ciach regionu. 

Ponadto wspó pracowano ze studentami wy szych szkó  muzycznych. Cze-

s aw Orsztynowicz nawi za  wspó prac  ze szko  muzyczn  w Cz stochowie. 

W zwi zku z tym od roku 1968 w Filharmonii prezentowano koncerty studenc-

kie we wspó pracy z placówkami w Warszawie i Cz stochowie. Odbywa y si  

one w cyklu „Wieczory muzyki i poezji”, „Prezentujemy m ode talenty”, czy te  

„Ma y konkurs chopinowski”. Spotka o si  to, z du ym zainteresowaniem pu-

bliczno ci. 

Cz stochowscy filharmonicy na stale wpisali si  w krajobraz muzyczny mia-

sta, proponuj c publiczno ci koncerty jazzowe i sylwestrowe, tak pisa a o nich 

ówczesna prasa:  

Tego jeszcze nie by o w Cz stochowie. Orkiestra Symfoniczna na swój sposób powita a 

Nowy Rok 1959, urz dzaj c atrakcyjny muzyczno-wokalny wieczór sylwestrowy  

(s. 132). 

Poprzez swoje cenne inicjatywy zwi zane ze rodowiskiem lokalnym Cz -

stochowska Filharmonia sta a si  instytucj  zaufania spo ecznego, dlatego te  

wspólnie z mieszka cami lokalne w adze w latach 1955–1965 podj y trud bu-

dowy jej nowej siedziby. Powo ano spo eczny komitet budowy Domu Ludowe-

go w Cz stochowie. W projekcie tym wzi y udzia  w adze miejskie, cz sto-
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chowskie uczelnie, uczniowie, rzemios o, zak ady pracy, lekarze, spó dzielczo , 

handlowcy, przedstawiciele lokalnych mass mediów. Poprzez czyny spo eczne 

mieszka ców, wsparcie finansowe z zak adów pracy, celowe loterie, koncerty, ce-

gie ki zgromadzono oko o 2 mln z  z planowanego ogólnego kosztu inwestycji 20 

milionów, co stanowi o niew tpliwie znacz cy wk ad ze strony lokalnej spo eczno-

ci i wiadczy  mo e o roli, jak  odgrywa a Filharmonia w jej yciu kulturalnym.  

Na rozwój i popraw  warunków pracy Orkiestry mia  wp yw nowy podzia  

administracyjny i utworzenie w roku 1975 województwa cz stochowskiego. 

Koncerty muzyki wspó czesnej takich twórców jak: W. Kilar, W. Lutos awski, 

K. Penderecki. Cz sto wspomnianym koncertom towarzysz  wystawy malarskie 

i kiermasze ksi ek muzycznych, co pozwala realizowa  misj  Filharmonii do-

tycz c  upowszechniania i popularyzacji muzyki.  

W ramach wspó pracy z Cz stochowskim Towarzystwem Muzycznym za-

inicjowano nowy cykl koncertów kameralnych. Nowo ci  by  tak e cykl „Mo-

nografii narodowych”. W jego ramach prezentowano muzyk  francusk , nie-

nieck , rosyjsk . Kontynuowano tradycj  koncertów poprzedzaj cych Dzie  Za-

duszny. Jak pisze autorka:  

koncerty z „ a obn ” muzyk  by y pi kn  i wieloletni  ju  tradycj , rzadk  w owych 

czasach, stroni cych od jakichkolwiek skojarze  oficjalnej, publicznej dzia alno ci pa -

stwowych instytucji z tradycj  religijn . Nawet nazwa tych dobroczynnych koncertów 

musia a by  „ze wiecczona”. Nie mo na by o stosowa  na afiszach koncertowych, pro-

gramach czy w prasie sformu owania koncert z okazji uroczysto ci Wszystkich wi tych 

czy Dnia Zadusznego, nie zezwala a na to cenzura. St d koncerty odbywa y si  z okazji 

Dnia Zmar ych. Tradycja kultywowana przez cz stochowsk  Filharmoni  by a zjawi-

skiem unikalnym w polskim yciu muzycznym (s. 339). 

Jak wynika z powy szego tekstu, pomimo zamierze  autorki dotycz cych 

unikania konotacji politycznych, niestety Filharmonia jako instytucja kultury 

podlega  musia a w okresie Polski Ludowej mniejszej lub wi kszej indoktryna-

cji politycznej, zwi zanej z realizacj  okre lonej przez ówczesne w adze polityki 

kulturalnej. W zwi zku z tym, w wyniku kryzysu lat osiemdziesi tych, trudno ci 

finansowych, wielu muzyków wyjecha o do pracy za granic . Ponadto wskutek 

wybuchu stanu wojennego zawieszono dzia alno  omawianej instytucji. Na 

uwag  zas uguje jednak fakt, i  Filharmonia wznowi a prac  koncertem symfo-

nicznym dla m odzie y szkolnej w dniu 22 stycznia 1982 roku. Jest to szczególnie 

godne podkre lenia, gdy  placówka ta pomimo trudno ci stara a si  realizowa  

swoje zadania artystyczne. Dlatego w roku 1982, og oszonym przez UNESCO ro-

kiem Karola Szymanowskiego, filharmonicy cz stochowscy aktywnie w czyli 

si  w muzyczne obchody jego setnych urodzin. 

Orkiestra Symfoniczna doceniana by a nie tylko w Cz stochowie, lecz  

w kraju i poza jego granicami. Koncertowa a w Kudowie, Katowicach, wspó -

pracowa a z WOSPRiTV w Katowicach i Kwintetem D tym z Bratys awy, inau- 

gurowa a Katowickie Dni Muzyki Organowej, Kieleckie Dni Wokalne oraz Za-
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mojskie Dni Muzyki. Po raz pierwszy w roku 1977 Pa stwowa Orkiestra Sym-

foniczna w Cz stochowie nagra a koncert w warszawskim studiu telewizyjnym 

Rzecz Muzyczna Cz stochowa. 

Cz stochowscy Filharmonicy nie tylko byli znani ze swej dzia alno ci  

w kraju, lecz tak e poza jego granicami. Odbywali swoje muzyczne podró e 

mi dzy innymi do: Bu garii, Czechos owacji, Zwi zku Sowieckiego, Niemiec-

kiej Republiki Demokratycznej, Jugos awii, Rumunii. Pierwszy wyjazd Orkie-

stry Symfonicznej na Zachód, do W och i Hiszpanii, zako czy  si  wielkim suk-

cesem, a mianowicie nagraniem dla w oskiego radia i telewizji (RAI). Potwier-

dzi o to dobr  opini  o wielokrotnie nagradzanej Pa stwowej Orkiestrze Symfo-

nicznej w Cz stochowie wyra an  mi dzy innymi przez Piotra Palecznego  

i Czes awa P aczka. 

Kolejn  bardzo cenn  inicjatyw  by o powo anie przy Filharmonii w Cz -

stochowie chóru kierowanego przez Krzysztofa Po piecha. Chór Kameralny  

i Chór Mieszany by y nagradzane na presti owych konkursach, przyk adowo by  

laureatem Konkursu Chóralnego w Hadze oraz nagrywa  dla w oskiej telewizji 

RAI. Odbywa  równie  podró e zagraniczne do W och, Austrii, Holandii, Nie-

miec, Belgii, Anglii.  

Na skutek transformacji ustrojowej Polski po 1989 roku zmieni  si  znacz -

co profil artystyczny Filharmonii w Cz stochowie. W zwi zku z dynamicznym 

rozwojem Orkiestry Symfonicznej, wzrostem jej poziomu wykonawczego i wy-

sok  rang  artystyczn  festiwalu „ARS CHORI” narodzi a si  idea festiwalu 

muzyki sakralnej „Gaude Mater”. Razem z Jasn  Gór , Kuri  Diecezjaln   

w Cz stochowie, Prezydentem Miasta i Zarz dem Regionu NSZZ „Solidarno ” 

podj to decyzj  o powo aniu w 1991 roku nowego festiwalu muzyki sakralnej 

„Gaude Mater”. Celem Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Cz -

stochowie by o „ukazanie bogatych tradycji polskiej muzyki inspirowanej sa-

crum, inspirowanie nowej twórczo ci religijnej oraz jej prezentacja podczas fe-

stiwalu”. To znacz cy wk ad w proces integracji wschodniej i zachodniej sztuki 

europejskiej oraz potwierdzenie znacz cej roli Polski i Cz stochowy w tym za-

kresie. W I Festiwalu „Gaude Mater” wyst pi o ponad 800 wykonawców z Pol-

ski, Estonii, Litwy, otwy, Rosji, Ukrainy, W och oraz soli ci, m.in. Teresa y-

lis-Gara. Odby o si  równie  seminarium naukowe dotycz ce tradycji muzyki li-

turgicznej. Podczas Festiwalu „Gaude Mater” obok nurtu sakralnego by a obec-

na tak e muzyka popularna, nagrania p ytowe, koncerty plenerowe i widowiska 

„Logos” na placu Biega skiego. Natomiast Pasj  wg w. Jana J.S. Bacha w wy-

konaniu orkiestry i chóru Filharmonii zarejestrowa  program II Telewizji Pol-

skiej, koncerty pasyjne sta y si  wi c tradycj  cz stochowskich filharmoników. 

Niezwykle istotne zarówno dla Orkiestry, jak i dla spo eczno ci lokalnej by-

y koncerty w ramach wiatowego dnia m odzie y, odbywaj cego si  w Cz sto-

chowie w 1991 roku. Obchody te u wietni a Pa stwowa Orkiestra Symfoniczna 

w Cz stochowie oraz o 100-osobowy Chór pod dyr. K. Po piecha, który wyko-
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na  pie ni religijne i podarowa  Papie owi Janowi Paw owi II swoj  pierwsz  

p yt  CD. Cz stochowscy muzycy nie tylko wyst powali przed Papie em, tak e 

w Jego dzie  pogrzebu wzi li udzia  w mszy a obnej w bazylice jasnogórskiej, 

wykonuj c Reguiem G. Faurégo. Jak wynika z powy szego tekstu, cz stochow-

skie rodowisko muzyczne skupione wokó  Filharmonii nawi za o w okresie  

III Rzeczpospolitej sta  i cis  wspó prac  z klasztorem jasnogórskim. wiad-

czy  o tym mo e równie  inicjatywa utworzenia z instrumentalistów Orkiestry 

Kapeli Jasnogórskiej, reaktywowanej po 80 latach, i nawi zuj ca do tradycji 

muzycznych klasztoru oo. paulinów, jak te  koncert Santo subito na wa ach ja-

snogórskich w zwi zku z koronacj  odrestaurowanego obrazu Matki Boskiej 

Cz stochowskiej.  

Jest to szczególnie warte podkre enia, poniewa  dzi ki tym projektom wzra-

sta a ranga, presti  i rola Filharmonii nie tylko w regionie, ale tak e w kraju  

i poza nim. Dlatego równie  cz stochowscy filharmonicy u wietnili muzycznie 

wiatowe Kongresy Polonii Muzycznej, Kongres Cz stochowian, Kongres y-

dów Cz stochowian i ich Potomków koncertami charytatywnymi na rzecz pol-

skiej emigracji. 

Filharmonicy równie  aktywnie brali udzia  w promocji regionu uczestni-

czyli w organizowanych od roku 1993 „Dniach Cz stochowy”. W ich ramach 

proponowano publiczno ci koncerty muzyki sakralnej, organowej chóralnej, 

polskiej oraz filmowej W. Kilara, K. D bskiego i M. Pospieszalskiego. W wy-

padku tego ostatniego autora na uwag  zas uguje promocja lokalnych artystów, 

czemu mia  s u y  miedzy innymi koncert „Muzyczne nadzieje Cz stochowy”. 

Jednak e „Dni Cz stochowy” mia y tak e wymiar szerszy poniewa  uczestni-

czyli w nich arty ci polscy i zagraniczni mi dzy innymi: Chór Ch opi co-M ski 

„Pozna skie S owiki”. pod batut  Stefana Stuligrosza i soli ci mi dzy innymi 

Wadim Brodski i Wies aw Ochman,. Tym ostatnim muzykiem cz stochowscy 

filharmonicy nagrali swoj  2 p yt  CD pt.: „Ulubione bisy Wies awa Ochmana”. 

Wzi li oni równie  udzia  w widowisku „Cz stochowska Victoria” – 350 rocz-

nica obrony Jasnej Góry, które by o transmitowane przez 2 TVP. 

Nowy system spo eczno-polityczny i prawa rynku w pewnym stopniu zawa-

y y na dzia alno ci artystycznej Filharmonii – mia y przewa a  muzyka popu-

larna, repertuar operetkowy, musicalowy i wielkie nazwiska. Spowodowane to 

by o deficytem bud etowym tej instytucji, zwi zanym z utrat  przez Cz sto-

chow  statusu województwa, z problemami finansowymi, upadkiem gospodar-

czym i bezrobociem w regionie. Proponowano wi c publiczno ci koncerty ple-

nerowe, muzyk  z filmów i musicali, koncerty walentynkowe, kol dowe, sylwe-

strowe, zaduszkowe, gdzie wyst powali mi dzy innymi: Stanis aw Soyka, Beata 

Kozidrak, Edyta Geppert, Ryszard Rynkowski, zespo y Osjan, Trebunie Tutki  

i inni. Wzros a liczba imprez realizowanych w systemie impresaryjnym przez 

Teatr Muzyczny „Roma”, Teatr „Kwadrat”, kabarety Pod Egid , OT.TO, Pod 

Bud . Natomiast cz stochowscy symfonicy koncertowali mi dzy innymi z Mi-
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cha em Urbaniakiem i Leszkiem Mo d erem, a spotkania te prowadzi  Marcin 

Kydry ski. 

Jednak e podstawow  misj  Filharmonii jest propagowanie muzyki klasycz-

nej, wi c pomimo wszelakich trudno ci stale podnoszono poziom artystyczny 

koncertów. Proponowano publiczno ci mi dzy innymi koncerty pasyjne zwi za-

ne z rocznic  mierci J.S. Bacha, muzyczne obchody roku Szymanowskiego, 

Chopinowskiego, Mozartowskiego i innych. Do koncertów symfonicznych 

wprowadzono tematyk  narodow , a mianowicie rosyjsk , wiede sk , skandy-

nawsk  i czesk . Ta wysoka pozycja artystyczna Filharmonii zosta a potwier-

dzona poprzez odbywaj ce si  w Cz stochowie festiwale. W tym miejscu nad-

mieni  nale y, i  w roku 1997 zlikwidowano funkcjonuj cy w okresie PRL-u 

Mi dzynarodowy Festiwal im. Gra yny Bacewicz i wprowadzono na jego miej-

sce Festiwal Wiolinistyczny im. Bronis awa Hubermana. Warto zauwa y , e 

by a to pewnego rodzaju promocja miasta i jego twórców, poniewa  patron fe-

stiwalu urodzi  si  w 19.12.1882 roku w Cz stochowie. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem przej o Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ambasada Izraela  

i Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie. Solistami festiwalowymi byli mi -

dzy innymi: Barbara Górzy ska, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, 

Maria Machowska, Kaja Danczowska oraz wybitny skrzypek Joshua Bell, co 

wiadczy  mo e o wysokiej randze artystycznej cz stochowskiego festiwalu za-

równo w kraju, jak i zagranic . 

Podobna idea jak festiwalowi hubermanowskiemu towarzyszy a Konkursowi 

Wokalnemu im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków. Dzi ki niemu równie  po-

pularyzowano dokonania muzyczne twórców zwi zanych z regionem, dlatego 

aktywnie w projekt ten, obok Filharmonii, w czy  si  równie  Urz d Miasta 

Cz stochowa, a tak e Urz dy Gmin K omnice, Mstów, Mykanów i R dziny. 

Kolejnym nowym przedsi wzi ciem by  Festiwal Gitarowy, jego pomys o-

dawca dyrektor L. Hadrian tak argumentowa  swoje zamierzenie:  

Chc  pokaza , ze gitara klasyczna jest równie powa nym instrumentem jak skrzypce czy 

wiolonczela […] Licz , e uda mi si  zainteresowa  festiwalem m odzie  (s. 449).  

Obok wspomnianych ju  projektów organizowano tak e Mi dzynarodowy 

Festiwal Piosenki „Majowa Nutka”, Cz stochowski Festiwal Bluesowy, Festi-

wal Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej. Szczególnie rozbudowan  formu  

mia y festiwale jazzowe, w tym: Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” 

i konkurs dla m odych „Swinguj cy Kruk”. Towarzyszy y mu z regu y wystawy 

malarskie i fotograficzne „Jazz live”, „Hot Jazz Spring nad Wart ”. 

Bohaterami festiwali jazzowych byli Henryk Majewski, Ray Smith, cz sto-

chowianin Daniel Pomorski, Tomasz Sta ko, Wojciech Karolak, Micha  Urba-

niak. W tym miejscu nale y wskaza  na sukces Adama Klocka dyrektora arty-

stycznego i dyrygenta, który otrzyma  nagrod  za p yt  jazzow  Night in Calisia. 

Przy okazji warto nadmieni , e po wy ej wspomnianych festiwalach plac przy 

Filharmonii otrzyma  imi  Louisa Armstronga. 
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Promocji ycia muzycznego miasta i regionu s u y o równie  zainicjowane 

w roku 1999 wi to Muzyki, którego my l  przewodni  by o przypomnienie po-

staci znanego w rodowisku cz stochowskim muzyka maj cego du e zas ugi  

w popularyzowaniu muzyki oraz odnosz cego znacz ce sukcesy artystyczne. Je-

go bohaterami byli Krzysztof Po piech, Alfred St pniewski, Dionizy Krzepczak, 

Edward i Józefina Reszke, Andrzej Jasi ski, Wojciech ukaszewski i Pawe  u-

kaszewski. 

W okresie po transformacji ustrojowej nowym cyklem koncertowym by y 

spotkania po wi cone kolejnym rocznicom odzyskania niepodleg o ci. W listo-

padowych koncertach dominowa a muzyka polska: S. Moniuszki, W. Lutos aw-

skiego, H. Wieniawskiego, H.M. Góreckiego, M. Kar owicza, K. Pendereckiego, 

K. Szymanowskiego. 

Natomiast kontynuowanym i znanym cyklem zwi zanym z realizacj  misji 

edukacyjnej i dydaktycznej by y koncerty przeznaczone dla dzieci i m odzie y 

„Kto si  boi Filharmonii”, „Filharmonia m odym melomanom”, „Opowie ci 

muzyczne”, „Szko a na Parnasie”, „Muzyczne podró e”, „Filharmonia dzie-

ciom”, „Filharmonia Malucha”, „W krainie ba ni”, „Feel harmony – poczuj kli-

mat”. Przy organizacji powy szych audycji muzycznych stale wspó pracowano  

z Samorz dowym O rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Cz stochowie, Kura-

torium O wiaty w Katowicach Delegatura w Cz stochowie, Urz dem Miasta  

w Cz stochowie. 

Niezwykle interesuj cy by  tak e projekt dotycz cy pracy z m odymi muzy-

kami w ramach kursu dyrygenckiego, mistrzowskiego oraz warsztatów z symfo-

nikami cz stochowskimi.  

Po roku 1989 szczególnie rozwin a si  wspó praca z Instytutem Muzyki 

Wy szej Szko y Pedagogicznej, pó niej Akademii im. Jana D ugosza w Cz sto-

chowie. W zwi zku z tym odbywa y si  koncerty inauguruj ce rok akademicki, 

„Koncerty muzyka przy wiecach”, „Akademickie koncerty kameralne”. 

Podobnie jak w okresie Polski Ludowej, w Filharmonii kontynuowano kon-

certy jubileuszowe, lecz ich tematyka by a zdecydowanie inna i dotyczy a 10- 

-lecia NSZZ „Solidarno ”, 125-lecia Banku Handlowego w Warszawie, 100- 

-lecia Energetyki Cz stochowskiej, 100-lecia szkolnictwa muzycznego w Cz -

stochowie, 60-lecia Politechniki Cz stochowskiej, 100-lecia szpitala chirurgicz-

nego im. L. Rydygiera. Znakiem czasu by y te  koncerty w Galerii Jurajskiej  

i zwi zane z dziejami Unii Europejskiej. 

Te osi gni cia by y wi c wynikiem sta ego poszukiwania przez filharmoni-

ków cz stochowskich nowych form popularyzacji muzyki w celu kszta towania 

repertuaru gwarantuj cego wzrost poziomu artystycznego zespo u. Ta pozytyw-

na opinia zosta a potwierdzona w wielu koncertach zarówno w kraju, jak i poza 

jego granicami, gdy  cz stochowscy muzycy wyst powali w Niemczech, Holan-

dii, Korei Po udniowej, Szwecji, gdzie jeden z krytyków, J.S. Hakanson, napisa :  
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Filharmonia Cz stochowska ma dobr  reputacj  w Polsce i potwierdzi a to w pi tkowym 

koncercie w teatrze w Halmstad. Precyzja i gra na wysokim poziomie jest zas ug  m o-

dego dyrygenta Tomasza Chmiela, sugestywnie i entuzjastycznie prowadz cego orkiestr  

(s. 455). 

Swój wysoki poziom artystyczny orkiestra potwierdzi a mi dzy innymi na 

wyst pach w Filharmonii Narodowej w Warszawie w presti owym cyklu 

„Czwartków Muzycznych” i podczas l skich Dni Muzyki Wspó czesnej w Ka-

towicach. 

Jak wynika z powy szych rozwa a , Filharmonia Cz stochowska i orkiestra 

symfoniczna trwale wpisa a si  w krajobraz ycia muzycznego miasta i regionu  

i wnios a do jego kultury warto ci nie tylko muzyczne, lecz tak e edukacyjne, 

patriotyczne i popularyzatorskie.  

W zwi zku z tym uwa am, i  praca dr Wandy Malko ma istotne znaczenie 

nie tylko dla w skiego grona muzyków cz stochowskich, ale przede wszystkim 

kierowana jest do spo eczno ci lokalnej, poniewa  – jak wynika z bada  – dzia-

alno  Filharmonii i zwi zanej z ni  Orkiestry, mia a wymiar nie tylko muzycz-

ny, lecz znacznie szerszy. Stanowi ona zatem cenne uzupe nienie dziejów mu-

zycznych miasta i regionu. Podkre lam jeszcze raz, e praca zosta a napisana  

w oparciu o rozleg  kwerend  archiwalno-biblioteczn , z widoczn  erudycj , 

dog bn  znajomo ci  problematyki, a tak e – co warto podkre li  – napisana 

zosta a adnym, przyst pnym j zykiem, pozbawionym nadmiernie „naukowej” 

retoryki i maniery stylistycznej. Wykorzystano bardzo ró norodne ród a histo-

ryczne, poczynaj c od archiwalnych zespo ów aktowych, poprzez ród a narra-

cyjne publikowane i niepublikowane. Lektura ca o ci przekonuje, i  autorka do-

brze wywi za a si  z podj tego zadania, cz c profesjonalizm badawczy i na-

ukowe standardy warsztatowe z w a ciw  form  prezentacji. 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e praca spe nia wymogi opracowa  nauko-

wych na wysokim poziomie intelektualnym. Stanowi ona bowiem cenny wk ad 

w obszarze ma o dot d znanym i nieusystematyzowanym, a dotycz cym dziejów 

Filharmonii w Cz stochowie.  

 


