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ERNEST MALIK

Udział orkiestry dętej w liturgii na przykładzie działalności 
młodzieżowej orkiestry dętej Camerata z parafii św. Rocha 

w Starych Budkowicach

Orkiestra powstała w roku 1991 z inicjatywy ówczesnego jej kapelmistrza – Jana 
Wodarza, który rozpoczął edukację muzyczną dzieci z miejscowej szkoły podstawo-
wej. W początkowej fazie było to kilku muzyków, by po dziesięciu latach działalno-
ści orkiestra osiągnęła liczbę 25 członków. Zespół składał się wyłącznie z amatorów, 
jednak niektórzy najzdolniejsi uczniowie zostali zmotywowani przez kapelmistrza 
do podjęcia dalszej nauki w opolskiej szkole muzycznej I stopnia. Orkiestra trady-
cyjnie uczestniczyła w liturgii świąt kościelnych, uświetniała uroczystości parafialne 
i była przejawem twórczości artystycznej w parafii Stare Budkowice i gminie Mu-
rów. Należy podkreślić fakt, iż poziom muzyki liturgicznej w parafii bardzo obniżył 
się w wyniku perturbacji związanych z remontem organów w kościele parafialnym. 
Na skutek różnych zawirowań z tym związanych instrument ten zamilkł na około 
20 lat! Wstawiono na chór instrument quasi-elektroniczny. W końcowej fazie tego 
okresu powstał zespół Camerata, który swoją aktywną postawą i zaangażowaniem 
zmotywował wspólnotę parafialną do podjęcia wysiłku odrestaurowania organów 
piszczałkowych.

W sierpniu 1999 r. abp Alfons Nossol dokonał aktu poświęcenia nowych or-
ganów piszczałkowych. Rada Parafialna powzięła decyzję o zatrudnieniu na sta-
nowisku organisty wykwalifikowanego muzyka. Propozycję współpracy przyjęła 
Bernadeta Nalewaja, absolwentka muzykologii i organów specjalnych w klasie 
prof. Andrzeja Białko na KUL w Lublinie. W maju 2000 r., za sprawą zawarcia 
związku małżeńskiego z Bernadetą Nalewają, rozpoczął się mój pobyt w Starych 
Budkowicach.

Jestem absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie puzonu prof. 
Wilhelma Krzystka. W latach 1998–2001 pełniłem funkcję pierwszego puzonisty 
Filharmonii Wrocławskiej, od 2001 r. jestem nauczycielem klasy instrumentów dę-
tych blaszanych w PSM I st. w Kluczborku.

Z orkiestrą dętą Camerata zetknąłem się podczas uroczystości parafialnych. 
Z jednej strony byłem pełen uznania dla zjawiska, dla ogromnej, mozolnej i ciężkiej 
pracy wykonanej przez kapelmistrza, który zaszczepił w młodych ludziach zaintere-
sowanie sztuką muzyczną, dał im podstawy całkiem przyzwoitego rzemiosła i pro-
wadził zespół, z drugiej zaś strony – pełen pomysłów, jak ulepszyć niedoskonałe 
czasem opracowania, sposób gry, frazowanie itd. Byłem wtedy świeżo upieczonym 



32

Biuletyn nr 5 SPMK   Musica instrumentalis

absolwentem wrocławskiej Akademii Muzycznej, poszukiwałem wszędzie perfekcji 
warsztatowej, której permanentnie ode mnie wymagano. Niewątpliwie jednak po-
strzegałem orkiestrę – wtedy dziecięco-młodzieżową – jako zjawisko wyjątkowe, 
niezwykle potrzebne społeczności parafialnej, gminnej, oraz jako formę szeroko ro-
zumianego wychowania muzycznego w społeczeństwie. Orkiestra bowiem w latach 
90. stanowiła jedną z nielicznych propozycji zagospodarowania wolnego czasu dzie-
ciom na wsi. Gra w orkiestrze była swego rodzaju nobilitacją. Kształtowała również 
w młodych ludziach dyscyplinę, obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności za 
siebie i innych członów zespołu. Dzięki orkiestrze wiele osób zainteresowało się 
muzyką – uczniowie i ich rodziny. Wartość amatorskiej orkiestry dętej w społeczno-
ści wiejskiej wydaje się być przeogromna.

Pracę z orkiestrą rozpocząłem w marcu 2001 r. Było to dla mnie nowe doświad-
czenie i prawdziwe wyzwanie. Co prawda w przeszłości grałem w paru orkiestrach 
dętych, lecz nigdy nie wiązałem swojej przyszłości z prowadzeniem tego typu zespo-
łu. Repertuar, sposób prowadzenia prób, umiejętność zestrojenia orkiestry, wreszcie 
prowadzenie zespołu i dyrygentura, to wszystko elementy, które wymagają od ka-
pelmistrza ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy.

Dzięki zastosowanym przeze mnie metodom pracy oraz zaangażowaniu i wy-
trwałości muzyków orkiestra Camerata, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach 
artystycznych, osiągnęła wiele mniejszych lub większych sukcesów:

1. 2002 – przegląd orkiestr w Kujakowicach (III miejsce);
2. 2002 – Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów na Górę św. Anny;
3. 2003 – przegląd orkiestr i kapel mniejszości niemieckiej w Leśnicy (II miej-

sce);
4. 2003 – Międzynarodowy Dzień Muzyki w Kluczborku (OSiR);
5. 2003 – koncert ku czci św. Cecylii w Starych Budkowicach (nagrywany 

przez Radio Opole);
6. 2004 – uroczystości związane z 30-leciem SMK w Opolu;
7. 2004–2009 – święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej;
8. 2004 – Festiwal Twórców Mniejszości Niemieckiej (Opole – „Okrąglak”, 

transmisja w TVP 3);
9. 2005 – ogólnopolski zjazd muzyków kościelnych w Opolu;
10. 2005 – pobyt i występy w Martinfeld;
11. 2006 – przegląd orkiestr i kapel mniejszości niemieckiej w Leśnicy (wyróż-

nienie);
12. 24 XII 2006 – udział w pasterce w Starych Budkowicach (transmitowanej 

przez Radio Opole);
13. 16 III 2007 – udział w mszy z okazji nadania doktoratów honoris causa UO 

kard. Walterowi Kasperowi i Hansowi Georgowi Pötteringowi;
14. 17 VI 2007 – uroczystości związane z 750. rocznicą śmierci św. Jacka (połą-

czone z 340. Konferencją Episkopatu Polski) w Kamieniu Śląskim;
15. 2007 – pobyt i występy w Vallendar (jako przedstawiciele gminy Murów);
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16. 22–24 V 2008 – festiwal zespołów mniejszości narodowych we Lwowie;
17. 8 VI 2008 – msza z abp. A. Nossolen w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej w Winowie;
18. 9 VIII 2009 – ingres Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai do katedry opol-

skiej.
Rozwój amatorskiej orkiestry dętej jest zjawiskiem złożonym, powinien odby-

wać się równocześnie zarówno w obszarach szeroko rozumianego rzemiosła mu-
zycznego, jak i kształtowania świadomych, właściwych postaw podczas pełnienia 
posługi muzyczno-liturgicznej.  

1. Rozwój warsztatu instrumentalnego poszczególnych muzyków

Grę na instrumencie dętym determinują określone czynniki tworzące łańcuch 
przyczynowo-skutkowy o następującym schemacie:

Wynika stąd, iż wykształcenie muzyka–instrumentalisty jest niewątpliwie proce-
sem bardzo rozległym i złożonym. Obejmuje on na pewno:

1. Rozwój umiejętności swobodnego panowania nad instrumentem w zakresie:
 a) akustyki instrumentu,
 b) funkcji ciała i jego relacji względem instrumentu podczas gry (oddech, 

praca układu mięśniowego),
 c) opanowania różnego rodzaju form zapisu nutowego, dźwiękowego,
 d) rozwoju umiejętności transponowania symboli muzycznych na określoną 

reakcję ciała (dynamika, artykulacja, brzmienie instrumentu).
2. Rozwój wrażliwości estetycznej i słuchowej (wiedza potrzebna do zrozumie-

nia intencji kompozytora granego utworu).
3. Rozwój cech psychicznych i charakterologicznych potrzebnych przy działal-

ności artystycznej.
4. Rozwój systemu wartości muzycznych i pozamuzycznych, które pozwalają 

osiągnąć dobre rzemiosło artystyczne.
Swoistym katalizatorem spajającym ten łańcuch jest talent muzyczny i predyspo-

zycje do konkretnego instrumentu. 
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W swym najszerszym rozumieniu proces wykształcenia muzyka jest po prostu 
wychowaniem muzycznym. Nie negując ogromnej roli nauczyciela–instrumenta-
listy w tak rozumianym wychowaniu, pomocne są tu także zajęcia z przedmio-
tów dodatkowych, tj. literatury muzycznej, kształcenia słuchu, teorii muzyki i in. 
W celu pełnego rozwoju „osobowości muzycznej” wielu pedagogów zaleca za-
poznawanie się z jak największą ilością materiałów muzycznych, zarówno prak-
tycznie (grając partie innych instrumentów), jak i słuchowo (poprzez słuchanie 
muzyki). Pomocna w szerszym rozumieniu muzyki może być nauka gry na innych 
instrumentach, np. fortepianie czy perkusji. Taki sposób kształcenia zapewnia 
szkoła muzyczna, dlatego należy motywować młodzież i dzieci do tej najlepszej 
formy edukacji. Obecnie w naszej orkiestrze ok. 50% muzyków posiada podsta-
wowe wykształcenie muzyczne, co w wydatnym stopniu przekłada się na poziom 
wykonawstwa muzycznego. 

2. Poziom instrumentarium

Jakość instrumentów w orkiestrze jest sprawą kapitalną w procesie nauki gry 
i określa w głównej mierze jakość brzmienia zespołu. Młody uczeń powinien posia-
dać niekoniecznie nowy, lecz dobry instrument od pierwszych lekcji, który „pomo-
że” intonować i generować prawidłowe dźwięki. Obecnie na rynku mamy wielość 
marek producentów instrumentów dętych. Dobre instrumenty są, niestety, dosyć 
drogie, chociaż sytuacja poprawiła się w porównaniu do lat 80., czy 90. ubiegłego 
stulecia i dostępność instrumentów jest duża. Są też instrumenty tańsze (Made in 
China) o przyzwoitej jakości, mogące stanowić bazę dla początkujących instrumen-
talistów, lecz są one bardzo nietrwałe podczas eksploatacji. Dla przykładu: trwały 
lakier nałożony na trąbkę stanowi 20% ceny profesjonalnego instrumentu (4 800 zł). 
Trąbki tanie kosztują ok. 800 zł, co oznacza, że z lakierem na tym instrumencie po-
żegnamy się po kilku koncertach plenerowych z przypadkową delikatną mżawką. 

Z powodu ograniczeń finansowych niewiele orkiestr amatorskich może pozwolić 
sobie na globalną wymianę instrumentarium, toteż u nas staramy się dokonywać 
wymiany instrumentów sukcesywnie. Aby wyposażyć orkiestrę 30-osobową w in-
strumenty niezłej jakości typu szkolno-studenckiego, trzeba wyasygnować kwotę 
ok. 100 000 złotych! Myślę, że niewiele wiejskich zespołów posiada takie moż-
liwości. Dlatego tu i ówdzie grywa się na instrumentach o wartości „muzealnej” 
lub wręcz recyklingowej, co, niestety, w wydatnym stopniu ogranicza możliwości 
brzmieniowe orkiestry.

Orkiestra Camerata w początkowej fazie składała się tylko z trąbek, sakshornów 
tenorowych, klarnetów i tuby, konieczne więc było rozszerzenie oferty edukacyjnej 
dla kolejnych uczniów o inne nieodzowne w orkiestrze dętej instrumenty. Obecnie 
obsadę w naszej orkiestrze stanowią: 4 flety, 4 klarnety, 3 saksofony, 2 rogi, 10 
trąbek, 6 sakshornów tenorowych, 4 puzony, 2 tuby i perkusja. Niedawno pozyskali-
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śmy kotły perkusyjne, które są instrumentem bardzo kosztownym, jednak brzmienie 
orkiestry dętej okraszone ich szlachetnym brzmieniem podnosi niezaprzeczalnie po-
ziom wykonawstwa orkiestrowego.

3. Praca zespołowa

Trening zespołowy jest w zespole amatorskim podstawową formą uzyskiwania 
jakichkolwiek efektów. Nierzadko, niestety, jest tak, że praktyka instrumentalna 
młodego muzyka ogranicza się jedynie do gry podczas próby. Z powyższego faktu 
wynika implikacja, że należy jak najczęściej organizować próby zespołu. W naszej 
orkiestrze próba raz w tygodniu jest oczywistością, w miarę potrzeb i sytuacji orga-
nizujemy dodatkowo drugą, a czasami trzecią próbę w tygodniu.

Próba zaczyna się rozgrzewką. Rozgrzewka – obejmująca wprawki warsztatowe 
różnego typu – jest dla dęcisty podstawowym i koniecznym środkiem dla rozwoju 
instrumentalnego.

Wspólna rozgrzewka opiera się na:
• ćwiczeniach oddechowych – 3 min.;
• dźwiękach długo wytrzymywanych – 3 min.;
• graniu przedęć, czyli pochodów naturalnych na instrumentach blaszanych – 

5 min.;
• graniu gam w różnych układach rytmicznych (repetycje na jednym dźwięku, 

ósemkowe i szesnastkowe) – 5 min.;
• poszukiwaniu prawidłowej intonacji w akordach i strojenie orkiestry – 10 min.
W dalszej pracy podczas próby pracujemy nad szeroko rozumianymi problemami 

wykonawczymi w obecnie granych utworach. Precyzja realizacji tekstu muzycznego: 
rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, a nade wszystko uchwycenie właściwego cha-
rakteru i stylu muzyki, którą wykonujemy, to dla mnie jako kapelmistrza prawdziwe 
wyzwanie. Należy przy tym uzbroić się w znaczną dozę cierpliwości i zaakceptować 
pewne uchybienia wykonawcze, których w zespole amatorskim wyeliminować się 
po prostu (przynajmniej od razu) nie da. 

4. Orkiestra podczas liturgii mszy św. 

Oddzielnym problemem jest uczestnictwo orkiestry dętej podczas liturgii. Obec-
ność orkiestry dętej podczas liturgii świątecznej czy odpustowej jest głęboko wpisana 
w śląską tradycję muzyczną. Orkiestra nawet w niewielkich parafiach – własna, bądź 
zapożyczona – zawsze była tu obecna. 

W mojej opinii obecność ta jest bardzo zasadna i, jeżeli jest właściwie przygoto-
wana, bez wątpienia podnosi rangę muzyczno-liturgiczną uroczystości parafialnych. 
Intrada na wejście, akompaniament liturgiczny, uroczyste Ciebie, Boże, wielbimy 
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czy intrada na zakończenie – to części liturgii, którym udział orkiestry nadaje niepo-
wtarzalny, świąteczny charakter.

Aby jednak powyższe założenia mogły urzeczywistnić się w praktyce, należy 
orkiestrę do takiej posługi właściwie przygotować. 

Bardzo dużą uwagę w mojej praktyce orkiestrowej przywiązuję do rozgranicze-
nia dwóch sposobów brzmienia orkiestry. Liturgia wymaga wyrównanego, stono-
wanego, jednorodnego, niemal symfonicznego brzmienia orkiestry, odmiennego 
od brzmienia orkiestry np. w marszu, podczas wykonywania utworów tanecznych, 
jazzujących czy big-bandowych. To świadome rozróżnienie jest podstawą udziału 
orkiestry w liturgii. Inaczej bowiem przenosi się do świątyni estetykę festynową, 
koncertową, popisową, co jest zaprzeczeniem zasad muzyki liturgicznej (funkcjo-
nalności, „trzeźwości”, komunikatywności, obiektywizmu1).

Czynników i aspektów wykonawczych, określających właściwe brzmienie 
orkiestry dętej w kościele, jest bardzo wiele. Punktem wyjścia oraz receptą na 
uzyskanie nowej jakości brzmienia, w mojej opinii, jest ujednolicenie artykulacji 
w całym zespole. Poszukujemy artykulacji pokrewnej, zbliżonej do artykulacji 
organów, czyli detaché marcato (pełna długość dźwięku z miękkim, lecz kon-
kretnym określeniem początku dźwięku). Uzyskanie powyższego efektu w prak-
tyce nie jest łatwe, gdyż „blacha” gra z reguły krótkim dźwiękiem (non legato, 
staccato), natomiast „drzewo” uwielbia grę w pełnym legacie. O ile w utwo-
rach rozrywkowych różnica ta umyka uwagi ze względu na odrębne funkcje po-
szczególnych sekcji w orkiestrze i nałożeniu instrumentów perkusyjnych, o tyle 
w pieśni o fakturze chorałowej, w instrumentacji nota contra notam, w wyniku 
owej niespójności powstaje (w zależności od stopnia zaawansowania instrumen-
talistów) bałagan, a w najlepszym przypadku brak klarowności i przejrzystości 
brzmienia. 

Wyrównane, stonowane brzmienie zespołu zapewni równomierna, właściwa 
obsada głosów w orkiestrze, faktura czterogłosowa oraz technika kontrapunk-
tyczna nota contra notam. Pieśni zharmonizowane w oparciu o tę technikę są ła-
twiejsze do wykonania zarówno pod względem rytmicznym, jak i intonacyjnym. 
Repetycja dźwięków we wszystkich instrumentach równocześnie (wynikają z niej 
piony akordowe) jest z reguły bardziej stabilna intonacyjnie, przejrzysta i łatwa 
do opanowania przez amatorów, niż obecność zwrotów polifonicznych, dźwię-
ków przetrzymywanych lub nut pedałowych. Brzmiące świetnie na organach, 
w orkiestrze sprawdzają się gorzej. Proponuję również umiarkowaną chromatykę 
w akompaniamentach.

1 J. WALOSZEK, Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o myzyce. Opole 1997.
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Oto przykładowa harmonizacja pieśni Głoś imię Pana (najlepiej brzmią połącze-
nia akordów zawierające między głosami pochody równoległych tercji lub sekst): 

Prof. Bernhard Ader ze Stuttgartu proponuje kwartetową obsadę w orkiestrze 
(traktowaną kameralnie lub chóralnie) podczas akompaniamentu liturgicznego 
w pieśniach: 

możliwa zamiana instrumentów możliwa zamiana instrumentów

1 głos trąbka kornet klarnet

saksofon 
altowy

(saksofon 
sopranowy)

2 głos trąbka
(róg)

kornet
(róg) klarnet saksofon 

altowy

3 głos puzon
(róg)

tenor
(róg) klarnet altowy saksofon 

tenorowy

4 głos puzon baryton klarnet basowy
(fagot)

saksofon 
barytonowy

4 głos – niski tuba tuba

Kapelmistrz może, w zależności od ilości muzyków, „skomponować” niejako 
zespół. Jednostką wyjściową jest kwartet instrumentalny. Bardzo ważne jest, aby 
poszczególne głosy kwartetu były równomiernie obsadzone pod względem ilościo-
wym. Dolna oktawa tuby jest zawsze możliwa, przy większych obsadach jest wręcz 
obowiązkowa.
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Dla większego zespołu proponuje obsadę orkiestrową rozbudowaną:

1 głos – wysoki fl et, obój, klarnet es

2 głos – wysoki klarnet 1

3 głos – wysoki klarnet 2

1 głos trąbka 1, kornet 1, klarnet 3

2 głos trąbka 2+3, kornet 2, róg 1, saksofon altowy

3 głos puzon 1, róg 2+3, sakshorn tenorowy 1, saksofon tenorowy

4 głos puzon 2+3, sakshorn barytonowy, sakshorn tenorowy 2, fagot

4 głos – niski tuba 1+2, saksofon barytonowy, fagot

Głosy wysokie obsadzamy pod warunkiem dostatecznej obsady głosów podsta-
wowych.

Jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, to uważam, że w liturgii należy absolut-
nie zrezygnować z zestawu jazzowego. Bardzo pożądane są kotły, nadające niepo-
wtarzalny klimat i uroczysty, podniosły charakter intradzie. W utworach instrumen-
talnych zmieści się również symfonicznie traktowana perkusja: werbel, gran cassa 
czy talerze – stosowane wszakże dla poszerzenia palety brzmień i barw orkiestry, 
a nie do podkreślania rytmu w utworze.

Kolejnym zagadnieniem jest dobór utworów lub intrad. Ze względu na znikomą 
ilość wydanych w Polsce materiałów dla orkiestr dętych, jest to poważny problem, 
z którym boryka się prawie każdy kapelmistrz. Pojawiają się opracowania własne 
lepsze lub gorsze, bliższe lub dalsze liturgii. Na Śląsku często spotyka się intrady bę-
dące marszowym opracowaniem pieśni kościelnych. Są one bardzo mocno wpisane 
w tutejszą tradycję. Uważam, że starannie wykonywane, lecz nie nagminnie, mogą 
stanowić dopełnienie repertuaru orkiestry (np. intrady kolędowe, maryjne). Należy 
jednak poszerzać zakres repertuaru i wprowadzać transkrypcje utworów barokowych 
(np. intrady G.F. Händla, J.S. Bacha, J. Pezeliusa). W naszej praktyce korzystamy 
z materiałów wydanych u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie orkiestra dęta (także 
ta grająca w kościele) budzi zainteresowanie kompozytorów oraz wydawców. Fakt 
powyższy owocuje tam ogromną ofertą repertuarową dla zespołów uprawiających 
muzykę liturgiczną. Pozyskaliśmy w tym celu archiwum orkiestry miejskiej w Spei-
chingen, które miast zasilić skup makulaturowy, zostało przywiezione do Starych 
Budkowic. Szereg utworów utrzymanych w stylistyce fanfarowo-orkiestrowej, typu 
Feierliche Musik (muzyka uroczysta), czy Festliche Musik (muzyka świąteczna), 
znakomicie mieści się w estetyce muzyki liturgicznej. Są to utwory o przeznaczeniu 
liturgicznym napisane przez kompozytorów. Wyczucie stylu i świadomość chorało-
wa w niemieckiej kulturze muzycznej począwszy od kompozytorów, poprzez wyko-
nawców muzyków i śpiewaków, a na zwykłych uczestnikach liturgii skończywszy, 
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jest bardzo zaawansowana. Wynika to w głównej mierze z poważnego i odpowie-
dzialnego traktowania edukacji muzycznej w społeczeństwie.  

Nieodzownym elementem poprawnie kształtowanej liturgii jest współpraca i po-
dział zadań pomiędzy wszystkimi zespołami muzyczno-liturgicznymi biorącymi 
w niej udział, łącznie z organistą. Niedopuszczalna jest zatem jakakolwiek forma 
„konkurencji” oraz tu i ówdzie spotykanej przepychanki na chórze. Porozumienie 
i współpraca oraz wytyczenie wspólnych celów pomiędzy dyrygentami chóru, or-
kiestry, scholi i organistami, budowane w poczuciu wspólnoty muzyków kształtują-
cych liturgię, jest sprawą kapitalną dla rozwoju muzyki liturgicznej w parafii. Mia-
łem okazję uczestniczyć w uroczystościach, gdzie każdy zespół zainteresowany był 
wyłącznie swoją „produkcją” artystyczną. Tak sprawowanej liturgii brak spójności 
muzycznej, a utwory czy pieśni zestawiane są ze sobą przypadkowo. 

Z właściwego sposobu pojmowania służby, jaką jest kształtowanie muzyki w li-
turgii, wynika dla zespołu i dyrygenta szereg implikacji:

•  orkiestra nie musi grać podczas wszystkich śpiewów liturgicznych, części stałe 
oparte często na motywach chorałowych akompaniowane są tylko na orga-
nach (również modlitwa wiernych czy Ojcze nasz);

•  akompaniament do pieśni może być wykonywany naprzemiennie: raz orkie-
stra,  raz organy;

•  orkiestrę należy zestroić z organami (czasem bywa to wręcz niemożliwe ze 
względu na zły stan organów);

•  jeżeli organista akompaniuje razem z orkiestrą, jest zobowiązany do realizacji 
tego samego przebiegu harmonicznego co w orkiestrze – należy zatem przy-
gotować chorał organowy;

•  przygrywki na organach powinny dokładnie określać rytm i tempo wykonywa-
nego później śpiewu z ludem;

•  orkiestra może wykonać instrumentalny wstęp do utworu wykonywanego wo-
kalnie przez chór;

•  może uczestniczyć w dziękczynnych śpiewach naprzemiennych, np. Cały świat 
niech śpiewa tę pieśń według schematu: refren chór – refren orkiestra z lu-
dem, werset schola – chór i refren orkiestra z ludem;

•  wreszcie wspólne wykonania orkiestry dętej i chóru, które możliwe są dzięki 
wspólnej optyce i wizji dyrygentów chóru i orkiestry. 

Parafia św. Rocha w Starych Budkowicach może poszczycić się trzema zespoła-
mi muzycznymi: schola Cantus Mirabilis, chór Spotkanie oraz orkiestra dęta Came-
rata – razem około 100 muzyków.

Zespoły osiągają sukcesy w Diecezjalnych Przeglądach Chórów (2003 – III 
miejsce, 2004 – III miejsce) oraz Przeglądzie Scholi Liturgicznych Wrzosola (2004 
– III miejsce, 2005 – I miejsce, 2008 – III miejsce) oraz są zapraszane do opra-
wy uroczystości w katedrze opolskiej. Wzięły także czynny udział w Ogólnopol-
skiej Konferencji Liturgistów i Muzyków Kościelnych 12–13 września 2005 r. 
w Opolu. Nasz wspólny repertuar obejmuje m.in.: Ch. Gounod Laudate Dominum, 
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L. von Beethoven Niebiosa głoszą, J. Schnabel Transeamus, E. Mąkosza Laudate 
Dominum, J.S. Bach Jesus bleibet meine Freude, M. Godard Alleluja, G. Poźniak Al-
leluja oraz śpiewy naprzemienne: H.J. Botor Misericordias Domini, Ludu kapłański, 
Najwyższemu Panu chwała.

Dzięki „małżeńskiej” współpracy dyrygentów zespoły dokonują wielu wspól-
nych przedsięwzięć muzycznych, takich jak coroczne koncerty kolędowe, koncer-
ty ku czci św. Cecylii, co wyraźnie wzmacnia ducha wspólnoty, budzi wzajemne 
zainteresowanie, obfituje w nowe doświadczenia wykonawcze i przyczynia się do 
większej chwały Bożej. 

5. Działalność Stowarzyszenia Artystycznego Spotkanie

W dobie Internetu, telewizji i komputerów oferta rozrywkowa, tudzież i eduka-
cyjna kierowana w stronę dzieci i młodzieży jest przeogromna. Lansowanie kultury 
muzycznej, gry na instrumentach, śpiewu w zespole, podejmowanie wysiłku zwią-
zanego z codziennym, czasami żmudnym i wysiłkowym, treningiem, uczęszczanie 
na próby, a także wymogi pewnej dyspozycyjności – stanowią dla animatorów mu-
zyki prawdziwe wyzwanie zarówno w kategoriach czysto muzycznych, ale przede 
wszystkim wychowawczych. 

Stowarzyszenie Artystyczne Spotkanie powstało, aby wspierać działania z tym 
związane i nieść pomoc w pokonywaniu trudności. Orkiestra prowadzi równolegle 
ożywioną działalność koncertową i artystyczną na bazie muzyki rozrywkowej, wy-
stępując na licznych festynach, koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą.

W ramach Stowarzyszenia prowadzona jest nauka młodych adeptów sztuki mu-
zycznej, organizowane są koncerty muzyki organowej i chóralnej w kościele para-
fialnym. Dzięki osobowości prawnej Stowarzyszenia możemy pozyskiwać dotacje 
na działalność artystyczną z Urzędu Gminy w Murowie i innych instytucji.

Stowarzyszenie w połączeniu z parafią organizuje spotkania, wyjazdy i wyciecz-
ki dla członków zaangażowanych czynnie w życie artystyczne parafii i lokalnej spo-
łeczności, integrując tym samym zespoły, a nade wszystko zabezpiecza przedsię-
wzięcia muzyczne od strony organizacyjnej, co jest wielkim wsparciem dla mnie 
jako dyrygenta. 


