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Orkiestra dĊta w tradycji muzycznej ĝląska – 
historia, wspóáczesnoĞü 

W historii muzycznego instrumentarium, a przede wszystkim w systematyce 
zespoáów muzycznych, orkiestra dĊta ma najdáuĪszy rodowód. JuĪ w kulturach 
staroĪytnych bowiem – obok instrumentów strunowych, takich jak róĪnej wiel-
koĞci harfy, kitary, liry – grano takĪe na tubach o róĪnych ksztaátach i strojach, 
fletach prostych i poprzecznych. To wáaĞnie ich ostre, a zarazem mobilizujące 
brzmienie zagrzewaáo Īoánierzy do walki w bitwie pod Troją. Jak podaje biblijna 
przypowieĞü, donoĞne dĨwiĊki trąb bojowych Izraelitów obróciáy w perzynĊ 
pierwsze kananejskie miasto – Jerycho. Wedáug tzw. kodeksu Serwiusza, na 
kaĪdy rzymski legion przypadaáo stu trĊbaczy i piszczków, którzy wygrywali 
niezbĊdne sygnaáy i zabawiali swą grą Īoánierzy. Gdy zwyciĊzca powracaá do 
Rzymu w triumfalnej glorii, na czele witającego go pochodu kroczyáa kapela 
wojskowa. 

W okresie Ğredniowiecza instrumentarium powiĊkszyáo siĊ o nieznane w Eu-
ropie, a oryginalne w swym brzmieniu, muzyczne trofea przywiezione przez 
krzyĪowców, takie jak: róg sporządzony z káa sáonia, zwany olifantem (jeden 
z kilku archetypów póĨniejszej waltorni); szaáamaja (chalamelle lub chalemie, 
z áac. calamus ‘trzcina’), bĊdąca rodzajem piszczaáki o konicznej budowie (pro-
toplasta dĊtych drewnianych – oboju, klarnetu, a takĪe fagotu); oraz instrumenty 
perkusyjne – bĊbny, talerze. W okresie renesansu przyjĊto zwyczaj áączenia 
w caáy zespóá Īoánierzy grających w pododdziaáach, powierzając im obok utyli-
tarnych, takĪe artystyczne cele – kreowaá siĊ wiĊc zespóá, zaląĪek dzisiejszej 
orkiestry dĊtej. Swoistym, lecz jednym z wielu brzmieniowych wzorców w tym 
procesie byáa kapela janczarska, która swą grą uĞwietniaáa uroczystoĞci dwor-
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skie za panowania Sasów; byá to jeden z przykáadów wpáywu muzycznych tra-
dycji Wschodu na kulturĊ europejską. 

W wiekach póĨniejszych podstawowy skáad orkiestry dĊtej stanowiáy przede 
wszystkim instrumenty dĊte drewniane. Blaszane natomiast – z racji niedosko-
naáoĞci w technice gry – wprowadzano sukcesywnie, udoskonalając przede 
wszystkim ich konstrukcjĊ poprzez wynalazek m.in. mechanizmów wentylo-
wych, umoĪliwiających wydobycie dĨwiĊków skali chromatycznej. 

W drugiej poáowie XIX w. zarysowaá siĊ wyraĨny podziaá na orkiestry 
wojsk piechoty, grupujące instrumenty dĊte drewniane, blaszane i perkusyjne – 
tzw. „harmoniĊ” oraz „fanfarĊ” w kawalerii (z udziaáem dĊtych blaszanych i per- 
kusyjnych). Mimo zmotoryzowania wspóáczesnej piechoty, taki podziaá utrzy-
mywany jest do dnia dzisiejszego – orkiestry bowiem istnieją nadal w armiach 
caáego niemal Ğwiata, wypeániają swoje zadania zgodnie z regulaminem woj-
skowym, biorą takĪe czynny udziaá w Īyciu muzycznym, czego przykáadem 
moĪe byü Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego. Z kolei zespoáy konne 
funkcjonują jeszcze w tych krajach, w których paĔstwowy protokólarz nakazuje 
uroczystą zmianĊ warty, a wiĊc w Anglii, Norwegii i Szwecji. 

W organizacji orkiestr dĊtych obok nurtu zawodowego, jaki stanowią przede 
wszystkim wojskowe zespoáy, istnieje takĪe ruch amatorski skupiający rzesze 
instrumentalistów, dla których zespoáowe muzykowanie to forma estetycznego 
przeĪycia, kontaktu z Īywą muzyką. Szczególnie bogate tradycje w tej materii 
ma Górny ĝląsk, legitymujący siĊ dziaáalnoĞcią licznych orkiestr o dáugim arty-
stycznym staĪu, dziaáających juĪ na przeáomie XIX i XX stulecia. NaleĪą do 
nich miĊdzy innymi orkiestry powstaáe: w 1905 r. przy kopalni „Michaá” w Sie-
mianowicach ĝląskich oraz przy Hucie Szkáa Okiennego „Szczakowa” w Ja-
worznie; w 1907 r. w rybnickiej KWK „Chwaáowice”, katowickich „Murckach”, 
czy w leĪącym nieopodal Tarnowskich Gór Miasteczku ĝląskim. Warto takĪe 
odnotowaü fakt organizacji zespoáów OSP datujący siĊ jeszcze wczeĞniej, bo na 
koniec XIX w., a przejawiający siĊ przykáadowo w dziaáalnoĞci zespoáów 
w Dzieükowicach, czy Roczynach (dzisiejsze woj. maáopolskie). 

Dynamiczny rozwój górnoĞląskiego przemysáu w XX w. sprzyjaá czĊsto sa-
morzutnemu powstawaniu – najczĊĞciej z inicjatywy amatorów muzykowania 
instrumentalnego – orkiestr hutniczych, górniczych, kolejowych, przy róĪnych 
wiĊkszych zakáadach, niejako „zapeániając” nasz region najgĊstszą w Polsce 
siecią zespoáów dĊtych. W 1910 r. z inicjatywy Michaáa Wolskiego i spoáeczni-
ków zaangaĪowanych w animacjĊ ruchu amatorskiego powstaá Związek ĝlą-
skich Kóá ĝpiewaczych, speániający integrującą rolĊ przede wszystkim w Ğro-
dowisku chóralnym. Ten prĊĪnie rozwijający siĊ ruch znalazá w nim wsparcie 
tak organizacyjne, jak i merytoryczne. 
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Z kolei orkiestry, których artystyczna egzystencja uzaleĪniona byáa od wielu 
czynników – w tym od dobrej woli dyrekcji zakáadu, czy jego kondycji finanso-
wej – dopiero w latach 50. miaáy moĪliwoĞü zrzeszenia w zreorganizowanym 
wówczas Zjednoczeniu Zespoáów ĝpiewaczych i Instrumentalnych. Wprawdzie 
pierwsze próby nadania ich dziaáalnoĞci ram organizacyjnych nastąpiáy juĪ 
w 1949 r. (plan utworzenia w Katowicach Związku Amatorskich Orkiestr DĊ-
tych), lecz ówczesny polityczny klimat nie sprzyjaá realizacji zaáoĪeĔ. 

Z zestawieĔ statystycznych sporządzanych corocznie przez Oddziaá ĝląski 
PZCHiO wynika, Īe począwszy od lat 50. iloĞü zrzeszonych zespoáów dĊtych 
systematycznie wzrastaáa i zawieraáa siĊ przykáadowo w 1976 r. w liczbie 148, 
po jedenastu zaĞ latach (1987) Oddziaá zarejestrowaá ich aĪ 167. Lecz juĪ trzy 
lata póĨniej odnotowano stopniowy spadek ich liczby, która do koĔca 2008 r. 
wynosiáa okoáo 50 dziaáających orkiestr górniczych (zestawienie nie zawiera 
danych o zespoáach OSP). Zjawisko to niewątpliwie jest niepokojące i moĪna 
przypuszczaü, Īe w wielu przypadkach nieodwracalne, implikowane wieloma 
czynnikami, z których fundamentalnym jest fakt zmian polityczno-ustrojowych 
zainicjowanych w naszym kraju z początkiem lat 90. Restrukturyzacja przemy-
sáu ciĊĪkiego i likwidacja czĊĞci kopalĔ zredukowaáa znacznie iloĞü zespoáów. 
Niektóre z nich, wrosáe w górniczą tradycjĊ, zakoĔczyáy swoją artystyczną dzia-
áalnoĞü, pozostawiając poĪegnalne zapisy w kronikach. 

NaleĪaáoby wiĊc w czasie konstytutywnych przemian dokonywanych m.in. 
w statucie, czy teĪ organizacji zrzeszonych w Oddziale orkiestr, podjąü próbĊ 
analizy, okreĞlenia ich obecnej kondycji, z uwzglĊdnieniem kilku kontekstów 
problemu w tym: spoáeczno-organizacyjnego, socjologicznego oraz artystycznego. 

Niespeána dwa lata temu 24 zespoáy bĊdące czáonkami Oddziaáu ĝląskiego 
objĊto badaniami ankietowymi, w których respondentów w liczbie okoáo tysiąca 
pytano anonimowo m.in. o pochodzenie spoáeczne, staĪ w orkiestrze, motywacje 
do uczestnictwa w tej formie muzykowania, potrzebĊ ewentualnych zmian, jakie 
winny ich zdaniem dokonaü siĊ w zespole. Wprawdzie badania nie dobiegáy 
koĔca, gdyĪ z róĪnych wzglĊdów czĊĞü zespoáów nie odpowiedziaáa jeszcze na 
nie, analiza wstĊpna pozwala na sformuáowanie pewnych spostrzeĪeĔ. 

Trzon osobowy Ğląskich orkiestr stanowią instrumentaliĞci o rodowodzie ro-
botniczym, moĪna tu mówiü o swoistej supremacji – co nie dziwi – Ğrodowiska 
górniczego, lecz takĪe o Ğrednim i wyĪszym wyksztaáceniu technicznym. Nie-
maáą i rosnącą grupĊ stanowią tutaj takĪe uczniowie – licealiĞci, a takĪe ci, zdo-
bywający wyksztaácenie w pionie przede wszystkim szkolnictwa technicznego. 
Na pytanie o niezbĊdne w takim przypadku przygotowanie muzyczne, szczegól-
nie umiejĊtnoĞci gry na instrumencie, badani deklarowali ukoĔczenie szkoáy 
muzycznej stopnia podstawowego lub Ğredniego (tego typu odpowiedzi padaáy 
bardzo czĊsto), a takĪe przynaleĪnoĞü do ogniska. CzĊĞü natomiast, szczególnie 
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tych z dáuĪszym staĪem, kwalifikacje takie zdobyáa w – prowadzonych najczĊ-
Ğciej przez kapelmistrzów – przyorkiestrowych szkóákach. Niewielki procent 
tworzą tutaj studenci akademii muzycznych, w tym przede wszystkim uczelni 
katowickiej. 

NaleĪy wiĊc stwierdziü, Īe bazĊ osobową Ğląskich zespoáów dĊtych tworzą 
generalnie przedstawiciele róĪnych specjalizacji i zawodów, by nie rzec najszer-
szych warstw spoáeczeĔstwa, którego poszczególne jednostki wyraĪają chĊü 
bezinteresownego uczestnictwa w zespoáowym muzykowaniu. 

StrukturĊ wiekową zespoáów moĪna okreĞliü – oczywiĞcie na tym poziomie 
badaĔ i z duĪą ostroĪnoĞcią – jako mieszaną z tendencją zmierzającą w kierunku 
obniĪania wieku ich czáonków. Ta sama ocena dotyczy równieĪ staĪu – w grupie 
respondentów nie brakuje tych, którzy swój akces do grania záoĪyli bez maáa póá 
wieku temu, lecz duĪy procent zajmują ci, którzy muzykują z orkiestrą od nie-
speána roku lub grają w niej kilka lat. 

Aby ustaliü, jakie przesáanki zadecydowaáy o byciu orkiestrantem, ankieto-
wanym dano do wyboru kilka propozycji: czy byáy to tradycje rodzinne, wáasne 
zainteresowania, namowa kolegów, nauczyciela lub teĪ chĊü przeĪycia czegoĞ, 
co przynosi satysfakcjĊ – na przykáad artystyczną, czy teĪ motywacja bardziej 
prozaiczna, acz istotna – chĊü zarobienia dodatkowych pieniĊdzy. WstĊpna ana-
liza wskazuje, a wáaĞciwie potwierdza, istnienie tradycji wielopokoleniowego 
uczestnictwa w ruchu orkiestrowym; tĊ samą tezĊ odnieĞü moĪemy takĪe do 
chórów. WiĊkszoĞü respondentów zdecydowanie opowiedziaáa siĊ bowiem za 
tradycjami rodzinnymi, na dalszych pozycjach zaĞ typowano artystyczne prze-
Īycie, natomiast na samym koĔcu plasowaáa siĊ kwestia materialna. 

Na potrzebĊ zmian w zespole, np. na innego kapelmistrza, wskazaáo niewie-
lu ankietowanych. JeĞli juĪ pojawiaáy siĊ jakieĞ propozycje, to dotyczyáy one 
jedynie zwiĊkszenia czĊstotliwoĞci prób, doboru innego niĪ dotychczasowy re-
pertuaru. 

Badaniami objĊto takĪe kapelmistrzów, których pytano m.in. o kwalifikacje 
do prowadzenia tego typu zespoáów. W okresie kreowania siĊ zrĊbów organiza-
cyjnych Związku, fundamentalny problem stanowiáa kadra dyrygentów przygo-
towanych do prowadzenia zespoáów. Jak stwierdza Jan Fojcik – autor publikacji 
traktujących o historii amatorskiego ruchu w regionie, dáugoletni redaktor orga-
nu prasowego Związku, „ĝpiewaka ĝląskiego” – w okresie miĊdzywojnia naj-
bardziej aktywni byli przede wszystkim nauczyciele o kwalifikacjach muzycz-
nych, najczĊĞciej absolwenci liceów pedagogicznych. Lecz wraz ze wzrostem 
liczby dziaáających, zrzeszonych zespoáów – w tym przede wszystkim chóral-
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nych – zachodziáa koniecznoĞü organizacji kursów, szkoleĔ, zabezpieczających 
rosnące potrzeby kadrowe1. 

W orkiestrach dĊtych natomiast paáeczkĊ dyrygencką najczĊĞciej przejmo-
wali ich czáonkowie – instrumentaliĞci o róĪnym stopniu kwalifikacji dyrygenc-
kich, czĊsto dobrzy organizatorzy, potrafiący sprawnie kierowaü tym záoĪonym 
organizmem. Z koĔcem lat 70. w katowickiej Akademii Muzycznej, z inicjatywy 
jej ówczesnego prorektora prof. L. Markiewicza, powoáano do Īycia Podyplo-
mowe Studium Kapelmistrzów, na którym obok przedmiotów ogólnomuzycz-
nych proponowano sáuchaczom takĪe naukĊ dyrygowania oraz – niezbĊdną 
w pracy z zespoáem dĊtym – wiedzĊ z zakresu podstaw instrumentacji. Ta spo-
áecznie poĪyteczna inicjatywa przyniosáa oczekiwane efekty. Wprawdzie Stu-
dium dziaáaáo jedynie trzynaĞcie lat, lecz jego absolwenci to dyrygenci odnoszą-
cy wraz ze swoimi zespoáami artystyczne sukcesy tak w kraju, jak i za granicą. 
Podobne dziaáania podjąá Stanisáaw ĝmietana, powoáując w 1987 r. przy filii 
Uniwersytetu ĝląskiego w Cieszynie studencką orkiestrĊ dĊtą, w której szlify 
kapelmistrzowskie zdobyáa juĪ liczna grupa muzyków. 

Badania bĊdące przedmiotem niniejszych rozwaĪaĔ – choü pobieĪne na tym 
etapie – napawają optymizmem. Obok kapelmistrzów deklarujących poza Ğred-
nim wyksztaáceniem takĪe doĞwiadczenie instruktorskie są i tacy, szczególnie 
Ğredniego pokolenia i máodsi, którzy legitymują siĊ dyplomem uczelni muzycz-
nych. Jest to wiĊc sytuacja statystycznie nieporównywalnie korzystniejsza dla 
ruchu, w odniesieniu do okresów poprzednich, rzutująca na wiele obszarów, 
w tym przykáadowo na poziom artystyczny zespoáów. 

Innym istotnym elementem w dziaáalnoĞci generalnie wszystkich uprawiają-
cych muzykĊ – czy to zawodowo, czy amatorsko – jest repertuar. W odniesieniu 
do amatorskich zespoáów dĊtych jego podstawy stanowi repertuar uĪytkowy, 
nadający siĊ przede wszystkim do prezentacji na przykáad na imprezach maso-
wych, czy koncertach plenerowych. W kontekĞcie historycznym ksztaátowaá siĊ 
on w zaleĪnoĞci od kilku czynników, z których najistotniejszy miaá charakter 
ideologiczny. Jak pisze wzmiankowany wczeĞniej L. Markiewicz, autor licznych 
publikacji i artykuáów o ruchu muzycznym na ĝląsku, w tym m.in. Kroniki Od-
dziaáu ĝląskiego PZCHiO w latach 1975–1986: „Na początku XX w. podstawĊ 
z oczywistych wzglĊdów stanowiá repertuar niemiecki, wraz z narastaniem 
ĞwiadomoĞci narodowej i po odzyskaniu niepodlegáoĞci, orkiestry coraz czĊĞciej 
siĊgaáy po utwory polskich kompozytorów lub opracowania pieĞni ludowych, 
narodowych, powstaĔczych, wojskowych. Od 1945 r., wobec ekspansji ideologii 
komunistycznej, wszystkie zobowiązane byáy mieü w swoim repertuarze nie 
tylko MiĊdzynarodówkĊ, Czerwony sztandar lub WarszawiankĊ, lecz takĪe sze-

                                                 
1 J. Fojcik, ĝląski ruch Ğpiewaczy 1945–1974, ĝląski Instytut Naukowy, Katowice 1982, s. 106. 
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roki zakres tzw. pieĞni masowych, inspirowanych zresztą przez festiwale je pro-
pagujące, m.in. «Muzyki radzieckiej», «PieĞni zaangaĪowanej» i tym podobnych”2. 

NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe poszczególne etapy natury ideologicznej nie 
deprecjonowaáy takĪe innej opcji, w której znajdowaáa siĊ bardziej wartoĞciowa 
i w wielu przypadkach ambitniejsza literatura, tak polska, jak i obca. 

Dáugie tradycje ma wspóápraca orkiestr ze Ğląskim Ğrodowiskiem twórczym, 
przedstawicielami zarówno starszego, jak i máodszego pokolenia. W repertuarze 
niejednej orkiestry znajdują siĊ zapewne kompozycje Józefa PodobiĔskiego, 
Józefa ĝwidra, czy Jana Wincentego Hawela. Szczególne zasáugi na tym polu 
ma Józef Szwed, który przez szereg lat sprawowaá merytoryczną opiekĊ nad 
zrzeszonymi w Oddziale ĝląskim orkiestrami, byá animatorem wielu przedsiĊ-
wziĊü muzycznych z ich udziaáem. 

W jego dorobku kompozytorskim, obok form instrumentalnych, muzyki ka-
meralnej, symfonicznej, pieĞni, dzieáa scenicznego, poczesne miejsce zajmują 
kompozycje na orkiestry dĊte (od intrad, uwertur, trzydziestu marszy, etiud, 
utworów o charakterze okolicznoĞciowym, poprzez wymagające duĪych umie-
jĊtnoĞci technicznych koncerty na trąbkĊ, puzon, fagot, aĪ po opracowania pieĞni 
powstaĔczych, ludowych, instrumentacje wybranych dzieá S. Moniuszki, L. Ró- 
Īyckiego, A. Dvoraka, J. Straussa i innych, skoĔczywszy na muzyce filmowej). 

Niespeána rok temu z inicjatywy jednego ze stowarzyszeĔ dziaáających 
w rodzinnym mieĞcie kompozytora wydano partytury 24 utworów3, przeznaczo-
nych w wiĊkszoĞci wáaĞnie na orkiestrĊ dĊtą. Cenne to przedsiĊwziĊcie, zwa-
Īywszy na mankamenty, by nie rzec ubogoĞü rynku wydawniczego w tej materii. 
Warto tutaj podkreĞliü takĪe fakt zaangaĪowania Oddziaáu ĝląskiego, zabezpie-
czającego w miarĊ moĪliwoĞci i Ğrodków wydania „ĝpiewaka ĝląskiego”, takĪe 
w dodatkowe zeszyty zawierające partytury czy to chóralne, czy orkiestrowe. 

Jak wskazują respondenci, w Ğląskich orkiestrach uprawia siĊ bogaty wa-
chlarz repertuaru, pozyskiwanego najczĊĞciej na drodze wymiany z innymi ze-
spoáami w formie zakupu u twórcy lub opracowaĔ wáasnych kapelmistrzów. 

Istotną rolĊ w dokumentowaniu dziaáalnoĞci Ğląskich orkiestr, popularyzacji 
tej specyficznej w swym charakterze literatury, odgrywają media. KilkanaĞcie 
lat temu katowicka rozgáoĞnia Polskiego Radia emitowaáa cieszące siĊ duĪą 
popularnoĞcią wĞród sáuchaczy audycje o Ğląskich zespoáach dĊtych. Animator 
owego przedsiĊwziĊcia, redaktor Stanisáaw Jarecki, przedstawiaá najlepsze ze-

                                                 
2 L. Markiewicz, Powstanie i dziaáalnoĞü orkiestr dĊtych na ĝląsku, ich wpáyw na rozwój kultury 

muzycznej wĞród ludnoĞci ĝląska, referat wygáoszony na sesji naukowej w ramach obchodów 
Jubileuszu 85-lecia OkrĊgu Tarnogórskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 05.11.2005. 

3 W czerwcu 2008 r. odbyáa siĊ pierwsza edycja Festiwalu Orkiestr DĊtych im J. Szweda. Jej 
inicjatorami i organizatorami byli: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz kapelmistrzowie 
orkiestr, m.in. J. Sáodczyk, W. UrbaĔczyk, H. Gemander. 
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spoáy, okraszając przeprowadzane z kapelmistrzami i orkiestrantami wywiady 
muzyką. Po jego Ğmierci audycjĊ zdjĊto z anteny. Tradycje radiowych prezenta-
cji kontynuuje inna Ğląska radiostacja, Radio Piekary, która w miarĊ antenowego 
czasu juĪ teraz wzbogaca swój program o nagrania zespoáów dĊtych, planując 
w najbliĪszej perspektywie organizacjĊ caáego cyklu audycji. 

Jaki zatem obraz wyáania siĊ z krótkiej i niepeánej analizy badaĔ ankieto-
wych – wbrew opiniom sceptyków wróĪących rycháy upadek amatorskiego ru-
chu na ĝląsku, jego kondycja nie jest záa. Mecenat nad kulturą przejĊáy z rąk 
paĔstwa samorządy lub teĪ organizacje spoáeczne. CzĊsto przedsiĊwziĊcia mu-
zyczne organizowane są przy finansowym wsparciu sponsorów reprezentujących 
sprywatyzowane przedsiĊbiorstwa, firmy, banki. Orkiestry dĊte, bĊdące przed-
miotem rozwaĪaĔ, przynajmniej w pewnej liczbie przetrwaáy czas przemian, są 
nadal tradycyjnym i na tyle trwaáym elementem naszej Ğląskiej kultury, Īe ich 
artystycznej egzystencji nie są w stanie przerwaü ani zmieniające siĊ formacje 
polityczne, ani teĪ 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. 

 


