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KS. WIESŁAW HUDEK

Muzyka instrumentalna w tradycji sanktuarium 
w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, mogące się poszczycić ponadsiedemsetletnią historią kościoła 
św. Bartłomieja, w 2009 r. świętują 350-lecie poświadczonego kultu maryjnego1. 
W niniejszym opracowaniu, dotyczącym muzyki instrumentalnej, posłużymy się 
wynikami własnych badań2. 

Odtworzona na podstawie dostępnych dokumentów panorama muzyczno-litur-
gicznego środowiska piekarskiego sanktuarium pozwala na wyprowadzenie wnio-
sków ogólnych, ostrożnych, jakkolwiek mających poparcie w konkretnych danych. 
W latach 1925–2000 zarówno duchowni, jak i świeccy muzycy starali się o podnie-
sienie religijnej kultury muzycznej uprawianej w Piekarach.

Przyjmuje się, iż szczególnie prężne ośrodki życia duchowego dają początek tzw. 
„szkołom”, które w historii muzyki związane były najczęściej z konkretnymi kierun-
kami, stylami czy też tendencjami rozwijającymi się w procesie dziejowym3. 

Postacie piekarskich organistów, muzyczne tradycje śpiewu wielogłosowego oraz 
muzyki instrumentalnej, kultywowane przez chór kościelny i orkiestrę, a także po-
stacie innych muzyków jeśli nie pozwalają na wyodrębnienie „szkoły piekarskiej”, 
to z całą pewnością upoważniają do stwierdzenia czegoś, co można określić mianem 
muzycznego fenomenu piekarskiego, tradycji. Nawet osoby działające w „cieniu 
piekarskich wież” wyrastały ponad przeciętność w dziedzinie muzyki liturgicznej.

Duszpasterze, a zwłaszcza proboszczowie piekarscy, dbali o zapewnienie wła-
ściwej bazy materialnej dla rozwoju form kultury muzycznej. Dbali o śpiew ludowy 
zarówno poprzez wydawanie odpowiednich pomocy, jak również poprzez nauczanie 
nowych śpiewów, zwłaszcza za sprawą wprowadzenia do liturgii języka polskiego. 
Popierali rozwój chóru, troszczyli się o stan techniczny organów, dwukrotnie –  
w 1927 i 1989 r. – doprowadzając do ich rozbudowy.

1 Wyczerpujące informacje na temat historii samej miejscowości, jak i kultu maryjnego w: J. WY-
CISŁO, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, t. I: Formowanie się głównego ośrodka życia 
religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1991, s. 15–81.

2 Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w latach 
1925–2000, Katowice 2005.

3 Dla potwierdzenia tej opinii wystarczy wymienić dwie szkoły wiedeńskie (pierwsza związana 
była z klasykami, druga – z dodekafonistami) czy też szkołę mannheimską, która wywarła przemożny 
wpływ na muzykę klasycyzmu. Por. Z. LISSA, Styl muzyczny, w: A. CHODKOWSKI (red.), Encyklopedia 
muzyki, Warszawa 1995, s. 854–855.
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Organiści, szczególnie Jan Latocha (1910-1956)4 i Paweł Kapłanek (ur. 1937)5, 
poprzez sumienną pracę w dziedzinie muzyki liturgicznej przyczynili się do podnie-
sienia poziomu wykonywanych śpiewów, a także do edukacji liturgicznej. Ich umie-
jętności artystyczne, zarówno w grze solowej, jak i w prowadzeniu chóru parafialne-
go, pozwalają umiejscowić ich w grupie czołowych muzyków diecezji katowickiej.

Muzycy działający w ramach chóru i orkiestry – nieprzerwanie towarzyszących 
nowożytnym dziejom muzycznym sanktuarium – rzetelnie spełniali powierzone im 
zadania. Jako amatorzy sięgali również po profesjonalną literaturę muzyczną. Wy-
konywane przez nich utwory często nie odbiegały poziomem od norm przyjętych dla 
zespołów zawodowych.

Dla lepszego zrozumienia miejsca muzyki instrumentalnej w historii piekarskie-
go sanktuarium najpierw ukazane zostaną informacje dotyczące organów i organi-
stów (szczególnie działających w XX w.), a następnie działającej tam orkiestry ko-
ścielnej.

1. Organy piekarskie

Termin „organy” (gr. organom, łac. organum) w dosłownym tłumaczeniu ozna-
cza narzędzie, inaczej: instrument6. Kościół Zachodni wprowadził organy do użytku 
liturgicznego w VIII w., zaś w X w. pojawiały się już organy o dwóch manuałach, 
a w XII w. nastąpił podział piszczałek na rejestry7. Potwierdzeniem rozwoju sztuki 
organmistrzowskiej były powstające od X w. traktaty na temat budowy tego instru-
mentu8. 

Właściwe dzieje organów w Polsce, i związanej z tym instrumentem profesji, 
zaczynają się około XII w., z którego to okresu pochodzą pierwsze dotyczące tego 
tematu zapisy kronikarskie9. Historia polskiej muzyki kościelnej wymienia wiele 
przykładów organistów profesjonalnie spełniających swoją posługę10. Tradycja mu-
zyki organowej kontynuowana była na Górnym Śląsku za sprawą wydawanych tutaj 
tzw. chorałów, czyli towarzyszeń organowych do śpiewów liturgicznych11, a także 

4 Por. W. HUDEK, dz. cyt., s. 249–251.
5 Tamże, s. 251–256. 
6 Por. W.L. SUMNER, The Organ, New York 1973; A. CHODKOWSKI (red.), dz. cyt., s. 648.
7 I. PAWLAK, Z dziejów organów, organisty i wykonywania muzyki organowej. (Ze szczególnym 

uwzględnieniem kościołów w Polsce), w: R. RAK (red.), Służba ołtarza. Organista i organy, Katowice 
1985, s. 9–10. 

8 G. MIZGALSKI, Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań 1959, s. 343.
9 Za: I. PAWLAK, art. cyt., s. 10.
10 Za reprezentatywnych należy uznać: Mikołaja Zieleńskiego, Bartłomieja Pękiela, braci Surzyń-

skich, Feliksa Nowowiejskiego, Bronisława Rutkowskiego, Kazimierza Garbusińskiego, Jana Makla-
kiewicza. Do najwybitniejszych organistów działających na Śląsku zaliczamy: Karola Hoppego, Ro-
mana Dwornika, a współcześnie Juliana Gembalskiego. Por. I. PAWLAK, art. cyt., s. 11–12, 17–21. 

11 J. CHUDALLA, Wartości historyczne i liturgiczne chorałów organowych wydawanych w języku pol-
skim na Górnym Śląsku w XIX i początkach XX wieku, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), Kształcenie 
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permanentnej troski instytucji diecezjalnych o wysoki poziom kształcenia muzyków 
kościelnych12. Tendencja ta jest szczególnie żywa od czasów reformy soborowej 
oraz w zaleceniach I Synodu Diecezji Katowickiej13.

Jakkolwiek pierwsze wzmianki dotyczące organów w starym kościele pw. św. 
Bartłomieja pochodzą z XVII w., to należy przypuszczać, iż świątynia, pełniąca od 
II poł. XVII w. rolę znaczącego ośrodka kultu maryjnego, znacznie wcześniej posia-
dała własny instrument14.

Można natomiast uzyskać więcej informacji związanych z organami w nowym 
kościele, wybudowanym przez ks. A. Ficka15. Trudno ustalić dokładany czas ich po-
wstania16, wiadomo jednak, iż w 1847 r. kończono budowę instrumentu17, z którym 
już w momencie poświęcenia kościoła były problemy18. Na podstawie zachowanych 
dokumentów można postawić tezę19, iż budową zajęła się firma Johanna M.V. Haasa 
z Baborowa20, natomiast w 1882 r. firma Antona Czopki z Olesna przeprowadziła 

muzyków kościelnych na Śląsku, Opole 1997, s. 179–192. 
12 Do instytucji zajmujących się kształceniem muzyków kościelnych na terenie dzisiejszej archi-

diecezji katowickiej należała Szkoła Muzyki Kościelnej im. św. Grzegorza w Katowicach, działająca 
w latach 1925–1936. Do wybitnych pedagogów tej szkoły należeli: ks. Teodor Salbert, ks. Robert Gaj-
da i prof. Karol Hoppe. Po jej likwidacji organiści kształcili się w Śląskiej Szkole Muzycznej im. Józefa 
Elsnera, a także na Wydziale Organistowskim przy prywatnym Instytucie Muzycznym w Katowicach 
(dyr. Stefan M. Stoiński). Po II wojnie światowej organizowano kursy organistowskie (od 1951 r.), jed-
nak działania te były utrudnione wskutek konfliktu pomiędzy Kościołem a ówczesnymi władzami PRL. 
Dopiero w 1964 r. powołano do życia Diecezjalny Kurs Organistowski, który w związku z podniesie-
niem 25 III 1992 r. diecezji katowickiej do rangi archidiecezji przyjął nazwę: Studium Organistowskie 
Archidiecezji Katowickiej. Program nauczania, realizowany zasadniczo przez cztery lata, obejmuje, 
prócz gry na fortepianie i organach, inne dyscypliny ogólnomuzyczne, liturgiczne i teologiczne. Por. 
E. POLOCZEK, Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), 
dz. cyt., s. 215–220.

13 W. HUDEK, Posługa organisty – refleksje liturgiczno-muzyczne (od teorii ku praktyce), „Wiado-
mości Archidiecezji Katowickiej” (2002), nr 5, s. 275–278. 

14 „Wchodzącego króla [Jana III Sobieskiego śpieszącego z odsieczą pod Wiedeń – W.H.] do ko-
ścioła powitał organ hymnem Te Deum”. Cyt. za: Król polski Jan III Sobieski w Piekarach (dnia 20 
sierpnia 1683 r.), w: E. SZRAMEK (red.), Piekary. Pamiątka koronacji cudownego obrazu, Piekary 1925, 
s. 53; por. również: J. WYCISŁO, dz. cyt., s. 66.

15 L. BURGEMEISTER, Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt (Main) 1973, s. 334.
16 Burgemeister powtarza za Gołosem informację, podając rok 1830. J. GOŁOS, Polskie organy 

i muzyka organowa, Warszawa 1972, s. 345.
17 J. WYCISŁO, dz. cyt., s. 107.
18 „Organy, które kosztowały kilka tysięcy talarów, sprawiały wiele kłopotów. Przyczyną zakłóceń 

tonacji była prawdopodobnie wilgoć w nowym kościele”; tamże, s. 117.
19 Tezę tę pośrednio popiera w swoich badaniach W. Szymański, opierając się na relacji ustnej prof. 

J. Gembalskiego. Por. W. SZYMAŃSKI, Rozwiązania konstrukcyjne mechanicznej traktury XIX-wiecznych 
organów na terenie archidiecezji katowickiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze, Lublin 2000, 
s. 68 (mps pracy droktorskiej w bibliotece KUL).

20 W roku 1994 na wystawie zorganizowanej w czasie sesji naukowej „Organy na Śląsku” zapre-
zentowano m.in. dokumenty dotyczące organów piekarskich: Projekt dyspozycji i kosztorys na budowę 
organów Johanna M.V. Haasa dla kościoła NMP w Piekarach Śl. oraz List J M.V. Haasa do Proboszcza 
Bazyliki Mariackiej w Piekarach Śl. w sprawie budowy nowych organów (4 III 1847). M. DĄBROWSKA, 
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remont instrumentu21. Archiwalia odnotowują również fakt oddawania piszczałek 
piekarskich organów w czasie I wojny światowej dla celów wojskowych22. 

W związku z rozbudową świątyni, a także wzrostem prestiżu sanktuarium, 
m.in. za sprawą koronacji w 1925 r. cudownego obrazu, podjęto inicjatywę insta-
lacji nowego instrumentu. Oferty złożyło kilka firm (m.in. T. Cieplik z Bytomia, 
Schlag und Söhne ze Świdnicy, Johannes Schreiber z Oławy)23. Dokumenty kościel-
ne podają różne daty powstania instrumentu24. J. Gembalski stwierdza, iż organy 
te skonstruowano w latach 1926–192725. Instrument, zbudowany w latach 20. XX 
w. przez rybnicką firmę Klimosz – Dyrszlag26 na częściach Riegera, miał pneuma-
tyczną trakturę, dwa manuały oraz 40 głosów (chociaż pierwotnie planowano 47)27. 
Dyspozycja instrumentu28 opisana została przez ich konstruktora – W. Klimosza29 
oraz ks. R. Gajdę30.

Poświęcenie organów odbyło się w niedzielę 3 VIII 1927 r., a obecny wówczas 
F. Nowowiejski bardzo wysoko ocenił walory estetyczne instrumentu piekarskiego31.

Imprezy towarzyszące Konferencji Naukowej „Organy na Śląsku”, w: J. GEMBALSKI (red.), Organy na 
Śląsku, t. II, Katowice 1994, s. 303.

21 Pismo organmistrza Antona Czopki z Olesna w sprawie remontu organów Bazyliki Mariackiej 
w Piekarach Śl. (17 X 1882). DĄBROWSKA, art. cyt., s. 303.

22 J. PAWLIK, Archiwum Parafialne parafii Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich, Piekary 
Śląskie 1948, s. 32 (mps w Archiwum Parafii w Piekarach Śląskich, dalej: APP).

23 J. GEMBALSKI, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach” (1984), nr 22, 
s. 111.

24 Różne informacje na ten temat podają wizytatorzy organów. W roku 1977 podano 1925 r., nato-
miast 1992 – rok 1926. Teczka „Wizytacje” APP.

25 J. GEMBALSKI, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku, s. 111.
26 Była to jedna ze znaczących firm organmistrzowskich w tamtym czasie na terenie diecezji ka-

towickiej. Jej właścicielami byli: Walenty Klimosz i Jan Dyrszlag (Hans Dürschlag). Prócz organów 
piekarskich wybudowała ona instrumenty m.in. w: kościele św. Krzyża w Gliwicach, w parafii św. Ma-
rii Magdaleny w Chorzowie Starym, a także Kończycach, Krasowach, Czerwionce, Żorach, Orzeszu, 
Chwałowicach, Niedobczycach, Jastrzębiu Zdroju, Jankowicach i Rudzie Śląskiej–Czarnym Lesie. 
Por. tamże, s. 112–113.

27 Protokół wizytacyjny 18 VII 1977, APP.
28 Dyspozycja ówczesnych organów przedstawiała się następująco: Manuał I: Pryncypał 16, Pryn-

cypał 8, Salicjonał 8, Flet major 8, Flet 8, Gamba 8, Harmonika 8, Oktawa 4, Koźlica 4, Viola 4, Flet 
minor 4, Kwinta 2 2/3, Kornet 3–4 rz., Mixtura 3–5 rz., Fagot 16, Trąba 8, Klaryna 4; Manuał II: 
Bourdon 16, Pryncypał smyczkowy 8, Flet koncertowy 8, Kwintadena 8, Dolce 8, Violina 8, Aeolina 8, 
Vox coelestis 8, Flet rurkowy 4, Fugara 4, Piccolo 2, Progressio 3 rz., Obój 8 (osobny tłumik: Bourdon 
d’echo 8, Vox humana 8, Celesta, Vox humana tremolo, Flet tremolo); Pedał: Echobas 16, Subbas 16, 
Violon 16, Kontrabas 16, Pryncypał 8, Kwinta 10 2/3, Cello 8, Oktawa 4, Puzon 16; 2 wolne kombina-
cje, łączniki. Za: J. GEMBALSKI, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku, s. 112.

29 W. KLIMOSZ, Nasze organy, PWP (1929), nr 6, s. 1.
30 R. GAJDA, Organy, ich historia, budowa i pielęgnacja, Katowice 1934, s. 101–102.
31 Nowowiejski stwierdził: „Organy te są pod każdym względem dziełem mistrzowskim i mogłyby 

stanąć w każdej stolicy Europy”, cyt. za: Z. HARUPA, Piekarskie organy, ZPW (1995), nr 4, s. 11. 
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Kolejny dokument dotyczący organów, a opatrzony podpisami Romana Dworni-
ka i ks. A. Godźka, poświadcza fakt, iż dla celów pielgrzymkowych wprowadzono 
do liturgii sprawowanej na Kalwarii piekarskiej instrument elektroniczny32.

W 1974 r., w związku z przeprowadzonym remontem generalnym organów, postu-
lowano kapitalną przebudowę instrumentu Klimosza33. Inicjatywa nowej koncepcji 
organów, pochodząca od P. Kapłanka, została zaopiniowana w 1981 r. przez Juliana 
Gembalskiego. Zasadniczo proponował on dwie możliwości: remont konserwacyjny 
lub przebudowę połączoną z częściową zmianą założeń brzmieniowych i wymianą 
traktury34. Przedstawił również kryteria, według których należało zrealizować za-
mierzone prace35. Jego koncepcja opierała się na „dążeniu do zachowania wszyst-
kich cech brzmieniowych dawnego instrumentu. Nienaruszona koncepcja brzmie-
niowa organów Klimosza i Dyrszlaga, wzbogacona jedynie oddzielnym zespołem 
brzmieniowym, powinna gwarantować względną jednolitość instrumentu i dobrą 
stopliwość wszystkich głosów”36. Gembalski zaproponował również dyspozycję 

32 Organy te, w opinii rzeczoznawców, nie posiadały jednak większych walorów artystycznych. 
Protokół oględzin instrumentu elektronicznego. Piekary Śl. 3 XI 1970. APP Teczka „Organy”.

33 22 VIII 1974 r. komisja w składzie: ks. dr Romuald Rak, ks. prob. Władysław Student, Henryk 
Klaja (wykładowca PWSM w Katowicach), doc. Heinz B. Orlinski (organista, kompozytor z RFN), Pa-
weł Kapłanek, Wiktor Przytulski (właściciel firmy organmistrzowskiej w Gdańsku–Oliwie, która wy-
konała prace remontowe) stwierdziła: „Przeprowadzono generalny remont (…) przez dokonanie czysz-
czenia, intonacji i strojenie oraz naprawy kontuaru oraz innych zniszczonych elementów mechaniki. 
Wymienione zostały zniszczone mieszki. Naprawiono zepsute piszczałki labialne i językowe. Klawia-
tury ręczne i nożną wyregulowano i wyklejono filcem. Doprowadzono do stanu używalności wszystkie 
przyciski w kontuarze. Po ukończeniu czyszczenia i naprawy przeprowadzono strojenie kilkakrotnie. 
(…) Podkreślić należy, że organy były w stanie prawie ruiny. Do takiego stanu doprowadzone zostały 
przez brak konserwacji, jak i próby konserwacji przez pseudofachowców. Niemniej jednak dla przy-
wrócenia świetności tego ciekawego instrumentu należałoby dokonać kapitalnej przebudowy organów 
ze zmianą traktury, wymianą kontuaru i niektórych głosów”. Protokół odbioru organów w Bazylice 
NMP w Piekarach Śląskich. APP Teczka „Organy”. 

34 J. GEMBALSKI, Orzeczenie w sprawie remontu połączonego z przebudową organów bazyliki NMP 
w Piekarach, Katowice 30 III 1981, APP Teczka „Organy”, s. 1 (mps).

35 Zasady konstrukcji nowego instrumentu 3-manuałowego Gembalski ujął w następujące propo-
zycje: 1. ze względu na dobry stan zachowania wiatrownic i ich prawidłowe funkcjonowanie należy je 
bezwzględnie zachować, 2. w koncepcji instrumentu o trzech manuałach dyspozycja głównego zespołu 
brzmieniowego, tzn. manuału I, powinna pozostać bez zmian. Po uzupełnieniu brakujących głosów 
manuał ten będzie spełniać wszystkie wymagania zarówno praktyki liturgicznej, jak i potrzeby kon-
certowe, 3. zespół manuału II należy potraktować jako podstawę manuału III tzw. recit expressif, do-
konując niewielkich zmian w dyspozycji, 4. ze względu na istnienie osobnego manuału ekspresyjnego 
należy zrezygnować z małego zespołu ekspresyjnego, a w jego miejsce utworzyć zespół brzmieniowy 
obsługiwany również przez manuał II, 5. zespół brzmieniowy pedału wzbogacić o Mixturę, a także uzu-
pełnić brakującą Trąbę 8, 6. w miejsce traktury pneumatyczno-rurkowej zastosować trakturę elektro-
pneumatyczną. To związane jest ze zmianą kontuaru, 7. obecny miech wymienić na miech pływakowy, 
dostosowany do potrzeb nowego instrumentu, 8. menzury nowych głosów, a także pozytywu powinny 
odpowiadać charakterowi całego instrumentu, 9. prospekt (za wyjątkiem przesunięcia podstawy) nie 
powinien ulec zmianie. Tamże, s. 2–4.

36 Tamże, s. 4.
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organów jako instrumentu 3-manuałowego37. Ostatecznie prace remontowe rozpo-
częto w 1984 r. i powierzono je firmie Bronisława Cepki z Popowa koło Wronek. 
W 1988 r. rodzina Bayerów ufundowała dzwony, wzbogacające paletę brzmieniową 
nowego instrumentu38.

W 1989 r. zakończono proces kompleksowej przebudowy instrumentu, który zy-
skał nowy, kontuar 4-manuałowy, 19 nowych głosów, w tym dwa efektowne: dzwo-
ny i czelestę. W ten sposób organy piekarskie stały się nowoczesnym 60-głosowym 
instrumentem z elektryczną trakturą39. 12 IX 1989 r. o godz. 18.00 bp Damian Zimoń 
odprawił mszę św. połączoną z poświęceniem organów oraz koncertem organowym 
w wykonaniu prof. J. Gembalskiego. Trzy dni później nastąpił odbiór organów40. 
Nowa dyspozycja organów bazyliki w dużym stopniu realizuje wcześniejsze zało-
żenia: pozytyw jest zespołem większym i opiera się na pryncypale czterostopowym, 
wzorując się na dużych pozytywach barokowych, łącząc go z głównym manuałem 
uzupełnia tzw. pleno, natomiast mały pozytyw barokowy może również spełniać 
rolę pozytywu–echo w rozumieniu klasycznym; łącząc z zespołami niższymi może 
być dobrym uzupełnieniem brzmienia pleno.

W nowym instrumencie zachowano zespół piszczałek i wiatrownic z instrumentu 
Klimosza – Dyrszlaga, odnowiono natomiast szafę41.

1.1. Koncerty

Organy prócz funkcji kultycznej pełnią również istotną rolę kulturotwórczą, głów-
nie ze względu na możliwość organizowania koncertów. Pierwszy recital organowy 

37 Proponowana dyspozycja przedstawiała się następująco: Manuał I (C-a5, 70 tonów): Pryncypał 
16, Pryncypał 8, Gamba 8, Salicjonał 8, Flet 8, Flet major 8, Oktawa 4, (+) Flet minor 4, (+) Koźlica 
4, Kwinta 2 2/3, Oktawa 2, Kornet 4 rz., Mikstura 3–5 rz., Trąba 8, Klarino 4; Manuał II (C–a5, 58 
tonów, bez łączników super): Bourdon 8 (albo dawny Bourdon d’echo albo nowy głos o dość wąskiej 
menzurze), (+) Flet kryty 4 (pierwsza oktawa drewniana, dalej piszczałki metalowe – cyna 8 próby), 
(+) Pryncypał 2 (cyna), (+) Scharf 3 rz. (2/3 cyna), (+) Tercja 1 3/5 (cyna), Vox humana 8, Celesta, Tre-
molo łagodne; Manuał III (C–a5, 70 tonów, w szafie ekspresyjnej): Bourdon 16, Pryncypał smyczkowy 
8, (+) Bourdon (lub Gedeckt) 8 (w miejsce Dolce 8), Violina 8, Eolina 8, Vox coelestis 8, Flet koncert 
8, Kwintadena 8, Flet rurkowy 4, Fugara 4, Pikolo 2, Progresja 3 rz., Obój 8; Pedał (C–f, 42 tony): 
Pryncypałbas 16, Subbas 16, Echobas 16 (transm.), Violon 16, Kontrabas 16, Kwinta 10 2/3, Oktawa 8, 
Cello 8, Oktawa 4, (+) Mikstura 4’ 3 rz., Puzon 16, Trąba 8; Łączniki: II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/Ped, III/
Ped, Superokt. I, Superokt. III, Superoktaw III/I, Superoktaw/Ped, Suboktaw III/I, Wyłącznik głosów 
języczkowych, Wyłącznik Man. I, Automat ped., Crescendo, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, 
Tutti, 3 wolne kombinacje (ewentualne pozostawienie istniejących wyłączników mikstur i głosów 16’ 
nie uznano za konieczne). Znak (+) w projekcie oznaczał nowe głosy. Tamże, s. 5.

38 List ks. W. Studenta do Hieronima Bayera i jego synów: Piotra i Ryszarda, Piekary 25 III 1988, 
lp. 46/88, APP Teczka „Organy”.

39 Protokół wizytacyjny z 1992 r., APP.
40 Protokół odbioru organów w Bazylice Mariackiej w Piekarach Śląskich (15 IX 1989), APP Tecz-

ka „Organy”.
41 Szczegółowy opis ewolucji instrumentu zamieszczono w: K. KMAK, Wkład firmy Klimosz i Dyrsz-

lag z Rybnika w śląskie budownictwo organowe, Katowice 2009, s. 92–98.
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na instrumencie, w interesującym nas okresie, dał 3 VIII 1927 r. prof. Feliks Nowo-
wiejski42. 

Na podstawie dostępnych dokumentów można odtworzyć fragmentaryczny 
obraz historii koncertów organowych w sanktuarium. Organizowano tam m.in. 
recitale ku czci Matki Bożej Królowej Maja (1939, 1944, 1946, 1948)43. Wyko-
nawcą tak bogatego programu, obejmującego dzieła największych kompozyto-
rów, był J. Latocha44. Z całą pewnością można stwierdzić, iż wrażliwość na mu-
zykę organową w piekarskiej świątyni wyrabiali u słuchaczy wybitni organiści 
okresu powojennego, do których należy zaliczyć przede wszystkim J. Latochę 
i P. Kapłanka. 

Na początku lat 70. odbyły się dwa koncerty muzyki religijnej, w których wy-
stąpił chór „Cecylia”, prezentując opracowania wokalne na przemian z dziełami 

42 Program koncertu (według opisu z zaproszenia) obejmował następujące utwory (tam, gdzie nie 
zaznaczono inaczej, utwór przeznaczony był do wykonania solowego na organach): 1. Bach: Toccata 
i fuga d-moll; 2. Reger: a) Benedictus, b) Toccata; 3. Hoppe: Sanctus – Chór kościelny z akomp. orga-
nów; 4. Bosler: Sonata opus 13, a) Preludium, b) Largo, c) Finale; 5. Nowowiejski: Preludium „Pokój 
największe szczęście na ziemi”; 6. Nowowiejski: „My chcemy Boga”, Hymn unisono chór z organami; 
7. Rheinberger: Idylla; 8. Surzyński: Improwizacja na temat „Święty Boże”; 9. Nowowiejski: Hymn 
Katolicki, Chór unisono z tow. Organów; 10. Nowowiejski: „Marsz pretorianów” z oratorium „Quo 
vadis”. Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 265. 

43 Na podstawie dostępnych dokumentów udało się ustalić programy 4 koncertów (podaję według 
zapisu zamieszczonego w archiwaliach), które odbywały się w kościele piekarskim zawsze o godz. 
20.00, a dochód był przeznaczany na rzecz Caritas. 31 V 1939 r. przedstawiono program: 1. Haendel 
– Koncert B-dur: A tempo ordinario Allegro – Adagio – Allegro ma non presto organy solo, 2. Men-
delssohn: Andante z koncertu wiolinowego op. 64 skrzypce i organy, 3. Bach: Pastorale – organy solo, 
4. Czajkowski: Kanzonetta op. 35 nr 2 na skrzypce, 5. Rubinstein: Reve angelique op. 10 nr 22 organy 
solo, 6. Scarlatti: Siciliano skrzypce i organy, 7. Ravina: Adoremus organy solo, 8. Pergolesi: Aria 
skrzypce i organy, 9. Lammens: Marche Pontificlae organy, 10. Schumann: Pieśń wieczorna skrzypce 
i organy. 19 V 1944 r odbył się koncert zatytułowany Kirchliche Orgel–Feierstunde zu Ehren der 
Maienkönigin, a w programie przedstawiono: 1. G. F. Händel: Konzert nr 1 g-moll Larghetto e staccato 
– Allegro – Adagio – Andante, 2. J. S. Bach: Adagio fűr Violine und Orgel, 3. W. A. Mozart: Andante 
cantabile op. 121, 4. A. S. Sweet: La Madonne – Meditation relig., 5. L. v. Beethoven: Adagio canta-
bile aus der Sonate „Pathétique“ fűr Violine und Orgel, 6. Gounod–Bach: Ave Maria fűr Violine und 
Orgel, 7. J.S. Bach: Toccata und Fuge d-moll, 8. J. Brahms: Wiegenlied – Guten Abend, gut’ Nacht. 30 
V 1946 zaproponowano słuchaczom następujące utwory: 1. Haendel: Koncert F-dur Allegro – Andante 
– Adagio – Allegro, 2. Beethoven: Largetto z koncertu skrzypcowego op. 61, 3. Grieg: Nastrój wio-
senny z suity Peer Gynt, 4. Szopen: Preludium Des-dur op. 28 nr 15, 5. Bach: Fuga g-moll, 6. Fibich: 
Poemat, 7. Raff: Cavatina op. 85 nr 3, 8. Mozart: Adagio na skrzypce i organ, 9. Haendel: Halleluja, 
10. Szubert: Pieśń wieczorna. 30 V 1948 r. zaprezentowano bogaty repertuar: 1. Haendel: Koncert 
F-dur Largetto – Allegro – Alla Siciliana – Presto organy solo, 2. Mozart: Andante cantabile na organy 
i skrzypce, 3. W. Walewski: Pastorale – organy solo, 4. Bach: Air na organy i skrzypce, 5. Liszt – Ar-
cadelt: Ave Maria – organy solo, 6. Szubert: Andante op. 137 na skrzypce, 7. Bizet: Agnus Dei – organy 
i skrzypce, 8. Beethoven: Adagio na skrzypce, 9. Rachmaninoff: Preludium – organy, 10. Jaernefelt: 
Kołysanka na skrzypce. APP Teczka „Organy”.

44 Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 264. 
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instrumentalnymi, wśród których znalazły się utwory przeznaczone na organy. 
Dzieła organowe w obu koncertach wykonywał O. Baron45. 

Po remoncie w 1974 r. odbył się cykl recitali organowych. 21 VIII koncertował 
w Piekarach Heinz Bernhard Orlinski z Düsseldorfu46, 15 IX – prof. Henryk Klaja47, 
cykl zamykał prof. Feliks Rączkowski48. Ostatni z artystów wystąpił w sanktuarium 
jeszcze raz 27 VIII 1983 r., prezentując program z flecistą – Janem Baytlem49. 

Wyżej nakreślony, fragmentaryczny obraz literatury organowej prezentowanej 
w ramach piekarskich koncertów ukazuje kościół sanktuaryjny jako miejsce wy-
konywania bogatego repertuaru muzycznego przez znanych i cenionych muzyków, 
takich jak: F. Nowowiejski, F. Rączkowski czy J. Gembalski. Na podstawie zacho-
wanych w archiwum programów koncertów, a także archiwalnych nagrań można 
stwierdzić, iż również niektórzy spośród piekarskich organistów reprezentowali wy-
soki poziom umiejętności artystycznych.

2. Orkiestra

Historia polskiej muzyki instrumentalnej w sposób nierozerwalny związana jest 
z dziejami magnackich i kościelnych kapel i orkiestr50. W przypadku tych drugich za-
równo w klasztorach, jak i w co bardziej znaczących ośrodkach życia parafialnego po-
wstawały one na użytek liturgiczny, towarzysząc sprawowanym obrzędom czy ważnym 
wydarzeniom z życia zakonu czy parafii51. W XVII i XVIII w. zarówno w muzyce euro-
pejskiej, jak i polskiej tworzono dzieła instrumentalne o przeznaczeniu liturgicznym52. 

45 22 XI 1970 r. o godz. 17.00 odbył się koncert religijny (muzyka kompozytorów polskich). Wy-
konano wtedy następujące utwory na organy: Rohaczewski – Canzona I poł. XVII, Chopin – Nokturn 
Es-dur, Nowowiejski – Toccata z IX symfonii organowej, Baron – Improwizacja organowa. 31 V 1971 
r. o godz. 19.00 w koncercie muzyki i pieśni religijnej zaprezentowano następujące utwory na organy: 
J.S. Bach – Toccata i fuga d-moll, Elgar – Andantino, Haendel – Allegro z Koncertu organowego 
F-dur, Baron – Improwizacja nt. pieśni Mozarta i Schuberta. Tamże.

46 W programie znalazły się utwory: F. Mendelssohna, J. Brahmsa, Ch. M. Widora oraz samego 
artysty. Tamże.

47 Klaja wykonał następujące dzieła: J. S. Bach – Toccata i fuga d-moll, C. Franck – Cantabile, 
F. Mendelssohn – Sonata f-moll, J. Brahms – Chorał, G. Muffat – Passacaglia, H. Klaja – Improwiza-
cja nt. pieśni „Matko Piekarska”. Tamże.

48 Program koncertu obejmował następujące utwory: J. S. Bach – Preludium i fuga h-moll, Chorały 
organowe, W. A. Mozart – Fantazja f-moll, M. Reger – Psalm dziękczynny, F. Rączkowski – Improwi-
zacja na temat pieśni „Matko Piekarska”. Tamże.

49 W czasie recitalu prof. Rączkowski wykonał: J. S. Bach – Preludium i fugę f-moll (BWV 534), 
Preludium chorałowe h-moll (BWV 727), G. F. Haendel – Sonata nr 1 a-moll na flet i basso continuo, 
A. Freyer – Temat z wariacjami f-moll op. 3, Chorał G-dur, M. Surzyński – Improwizacja nt. „Święty 
Boże” op. 38, F. Rączkowski – Preludium nt. Bogurodzica, K. Stromenger – Chorał śląski, L. Boell-
mann – Suita gotycka c-moll op. 25. Tamże.

50 Por. E. HINZ, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000, s. 135–139.
51 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna, s. 203.
52 We Włoszech byli to m.in.: G. Legrenzi (1626–1690), G.B. Vitali (1632–1692); w Polsce: 

A. Jarzębski (ok. 1590–1649), M. Mielczewski (zm. ok. 1651), S.S. Szarzyński (XVII/XVIII w.). Por. 
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Wyniki współczesnych badań muzykologicznych uprawniają do stwierdzenia, iż 
okres XVII i XVIII w. był czasem szczególnego rozwoju kościelnych kapel również 
na Górnym Śląsku53. Rozwój przemysłu oraz przemiany społeczne na przełomie 
XIX i XX w. pociągnęły za sobą również konsekwencje kulturowe. Stąd przyczyn 
prężnego rozwoju orkiestr dętych na Śląsku upatruje się w dwóch dziedzinach: mi-
litarnej i przemysłowej. Na Śląsku, pozostającym pod panowaniem Prus od XVIII 
w., w prawie każdym większym mieście znajdowały się koszary, w nich zaś zawsze 
była orkiestra dęta. W przemyśle, zwłaszcza górniczym, dbając o prestiż zawodu 
organizowano zespoły instrumentalne utrzymywane ze środków zakładu pracy. Za 
przykładem kopalni poszły inne instytucje (kolej, poczta, huty)54. Rosło w związku 
z tym zapotrzebowanie na muzyków instrumentalistów. Statuty górnicze zawierały 
bowiem nie tylko zobowiązanie do stawienia się na pogrzebie współpracownika, ale 
kopalniana orkiestra miała również towarzyszyć zmarłemu górnikowi w ostatniej 
drodze. Zarówno taki system kształcenia muzyków amatorów, jak i ich głęboka re-
ligijność sprawiały, iż muzyka wykonywana na instrumentach przenikała do świą-
tyń55. Stała się ona elementem świętowania wielkich uroczystości kościelnych: Bo-
żego Narodzenia, Wielkanocy, procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa56. Akompaniament orkiestry wpisał się też na stałe w obyczajowość piel-
grzymkową Górnego Śląska57.

Wzmianki dotyczące wykonywania innej, niż organowa, muzyki instrumentalnej 
w sanktuarium piekarskim związane są z ruchem pielgrzymkowym do tego świętego 
miejsca58. Szczególną wrażliwość na muzykę wykazał świątobliwy ks. Ficek, za-
praszając o. Tomasza Brzeskę do zorganizowania zespołu instrumentalnego59, który 
w krótkim czasie zdobył wielki prestiż. Jednak, podobnie jak w przypadku chóru, 

H. FEICHT, Muzyka w okresie polskiego baroku, w: Z. M. SZWEYKOWSKI (red.), Z dziejów polskiej kultury 
muzycznej, t. I: Kultura staropolska, Kraków 1958, s. 200–201; M. BUKOFZER, Muzyka w epoce baroku. 
Od Monteverdiego do Bacha, Kraków 1970, s. 198–199, 314–315.

53 Por. R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII 
wieku, Opole 2004, s. 186–206. 

54 Z. PYZIK, Orkiestry dęte w Polskim Związku Chórów i Orkiestr, w: M. G. GERLICH (red.), Śpiewaj 
ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa śpiewactwa śląskiego 1910–1985, Katowice 1986, s. 112.

55 W. BALICKI, Polskie orkiestry dęte, w: [brak red.], Społeczny ruch muzyczny w Polsce – wczoraj, 
dziś, jutro. 70 lat Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Katowice 1996, s. 40–41.

56 R. POŚPIECH, Znaczenie Konserwatorium Muzycznego Tomasza Cieplika dla rozwoju muzyki ko-
ścielnej na Górnym Śląsku, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), dz. cyt., s. 168.

57 J. GÓRECKI, Pielgrzymki w tradycji górnośląskiej, w: W. ŚWIĄTKIEWICZ, J. WYCISŁO (red.), Me-
tropolia Katowicka-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przeszłości, Katowice 1994, 
s. 62.

58 Np. od 1696 r. z Łabęd k. Gliwic przybywała pielgrzymka „(…) z własnymi chorągwiami, or-
kiestrą, obrazami i figurami umieszczonymi na feretronach. Włączały się one w całoroczny kalendarz 
procesji, które przychodziły od maja do listopada.” J. WYCISŁO, dz. cyt., s. 68.

59 TENŻE, Brzeska Tomasz, w: M. PATER (red.), Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, s. 56–57; B. MICEWSKI, Brzeska Tomasz, EK 2, szp. 1124; 
TENŻE, Brzeska Tomasz, w: H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. I, War-
szawa 1981, s. 235–236.
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nie wiadomo, czy założona i prowadzona przez niego orkiestra była zespołem dzia-
łającym tylko okresowo, czy też jej działalność powinno się kojarzyć z późniejszym 
zespołem nazywanym w źródłach „orkiestrą kościelną”60, o której ks. Pawlik pisze, 
iż „orkiestra dęta w kościele była zawsze przyczyną wielu trosk i kłopotów dla pa-
rafii”61. 

Więcej informacji na temat orkiestry kościelnej w interesującym nas okresie po-
dają „Piekarskie Wiadomości Parafialne”, a także źródła kronikarskie. Kronika pa-
rafii zamieszcza informacje o występach orkiestry w ramach: spotkań parafialnych 
(np. 6 IX 1936 r. odbyło się spotkanie rodziny tercjarskiej)62, odpustów (np. 15 VIII 
1937 r. orkiestra kościelna „na wieży kościoła Mariackiego grała piękne pieśni ma-
riańskie”)63, procesji (np. 31 X 1937 r., w uroczystość Chrystusa Króla, orkiestra 
towarzyszyła procesji do kościoła Trójcy Świętej w Szarleju64, zwykle w czasie pro-
cesji Bożego Ciała przygrywała orkiestra, m.in. 18 VI 1939 r.65), obchodów zwią-
zanych z kultem świętych (np. 13 VI 1938 r. oddano cześć relikwiom św. Andrzeja 
Boboli66, a 13 XI – św. Stanisława Kostki67). 

Ze źródeł tych dowiadujemy się, że większość kościelnych kapelmistrzów zwią-
zana była z działalnością chóru parafialnego. Do tej grupy należeli: Kobyliński68, 
Ignacy Michalik69, Jendrucha70, Kazimierz Szaton71. Jakkolwiek nie posiadamy 
wystarczających informacji dotyczących ich wykształcenia i działalności, możemy 
przyjąć, że ich praca dla kościoła piekarskiego pozostawała w kręgu twórczym mu-
zyków górnośląskich okresu międzywojennego. Batutę kapelmistrzowską łączyli 
z prowadzeniem chóru, często zasiadając również do organów. Ostatni z nich – Sza-
ton – prowadził orkiestrę kościelną w sposób profesjonalny, co nie przeszkadzało 

60 J. WYCISŁO, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, s. 253.
61 J. PAWLIK, Archiwum parafialne parafii Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich, Piekary 

Śląskie 1948, s. 31 (mps w APP).
62 Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 290.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Tamże.
66 Tamże.
67 Tamże.
68 Tamże.
69 Tamże.
70 W 1934 r. „Chór św. Cecylii” z orkiestrą Jendruchy odbył 5 godzin zajęć, podobnie orkiestra ta 

towarzyszyła chórowi w procesji, wykonując „Stacje Bożego Ciała” J. Schnabla, Mszę pontyfikalną 
K. Hoppego (25 XI 1934) oraz Transeamus J. Schnabla (11 XII 1934). Por. Sprawozdanie Chóru Ko-
ścielnego, PWP (1935), nr 8, s. 4.

71 K. Szaton (1914–1989) wykształcenie muzyczne zdobył w latach trzydziestych w Studium Or-
ganistowskim ks. R. Gajdy i prof. K. Hoppego. Wykształcenie to obejmowało: teorię muzyki, a także 
praktyczne umiejętności gry na prawie wszystkich instrumentach (strunowych, klawiszowych i per-
kusyjnych). Przez wiele lat pełnił funkcję organisty w kościołach w Bytomiu (św. Józefa, św. Krzy-
ża, Najświętszego Serca Pana Jezusa) i w Piekarach (św. Józefa, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Kozłowej Górze). Prowadził chóry w Piekarach, Brzozowicach – Kamieniu i Kozłowej Górze. Por. 
Informacja P. Hercela (rkp w posiadaniu autora). 
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mu w pracy z innymi zespołami: równocześnie był dyrygentem orkiestry dętej przy 
KWK „Julian” oraz „Nowy Dwór” w Bytomiu72. Zajmował się również spisywa-
niem zapomnianych pieśni kościelnych, a także instrumentacją tradycyjnych i no-
wych utworów73.

Piekarski periodyk parafialny, prezentując program procesji Bożego Ciała 
w okresie międzywojennym, wspomina o udziale w tym obrzędzie dwóch lub trzech 
zespołów instrumentalnych74. Przy tej okazji dowiadujemy się o istnieniu orkiestry 
bliżej nieznanego Wylężka75. O jeszcze innym zespole instrumentalnym informu-
je program uroczystości koronacyjnych, wspominając o orkiestrze Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej76. Niestety, nie udało się do tej pory zebrać żadnych bliższych 
informacji o wspomnianym dyrygencie, jak i orkiestrach, a badane źródła stwierdza-
ją jedynie fakt ich istnienia i podają nieliczne świadectwa muzycznej działalności. 

W okresie powojennym działalność orkiestry parafialnej związana była z instru-
mentalistami bądź to autodydaktami, bądź grającymi w profesjonalnym zespole przy 
kopalni „Julian”. W tym czasie zespół kościelny stanowił tradycyjną orkiestrę dętą, 
występującą w czasie uroczystości roku kościelnego, a także w rytmie pielgrzymko-
wym świątyni sanktuaryjnej77. 

W latach siedemdziesiątych XX w. w liturgię włączał się zespół profesjonalnych 
muzyków (najczęściej związanych z Filharmonią w Katowicach i Operą w Byto-
miu), towarzysząc Chórowi św. Cecylii78. Ta kameralna orkiestra symfoniczna (naj-
częściej w składzie: kwartet smyczkowy, trąbka, flet, klarnet) do końca działalności 
P. Kapłanka (tj. do września 1989 r.) akompaniowała wokalistom w czasie liturgii, 
uświetniała koncerty chórów, a także dawała popisy muzyki instrumentalnej.

Działalność ta, dobrze udokumentowana w kronice chóru, pozwala postawić 
tezę, iż muzyka liturgiczna tego okresu (prawie dwudziestu lat) odznaczała się pro-
fesjonalizmem i dbałością o wierność prawodawstwu muzyczno-liturgicznemu79. 

72 Szaton z powodu swojej działalności dla Kościoła w latach 1950–1952 został pozbawiony pracy 
zawodowej. Tamże.

73 Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 290.
74 W latach 1931–1934 w procesji brały udział dwie orkiestry, 1935–1939 – trzy. PWP (1931), nr 

22, s. 2, p. 6; (1932), nr 21, s. 2; (1933), nr 21, s. 2; (1934), nr 22, s. 3; (1935), nr 25, s. 2; (1936), nr 24, 
s. 3; (1937), nr 21, s. 3; (1938), nr 24, s. 3; (1939), nr 23, s. 2.

75 PWP (1935), nr 25, s. 2.
76 „Głos znad Brynicy” Szarlej, 15 VIII 1925 (numer koronacyjny), (1925), nr 19, s. 8.
77 Por. J. GÓRECKI, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej, Katowice 2008, s. 199–

211.
78 Na podstawie zapisów kronikarskich udało się ustalić, iż w orkiestrze tej, prócz rodzeństwa Ka-

płanków, grali: Münch, Irena Taubic, Adam Taubic, Piotr Plewnia, Andrzej Żydek, Adam Żydek, Mi-
chał Siwy. Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 291.

79 31 I 1971 r. odbył się koncert kolęd, któremu towarzyszyły organy, skrzypce i gitara; 28 I 1973 
r. wykonano osiemnaście kolęd z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej; 25 XI 1973 r. odbył się 
koncert pt. „Modlitwa w operze”, w czasie którego przy akompaniamencie symfoników wykonywano 
fragmenty oper S. Moniuszki, a także dzieła innych mistrzów (R. Wagner, Ch. Gounod, G. Verdi, 
G.F. Händel); 5 I 1975 r. odbył się koncert kolęd z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Tamże.
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Orkiestra symfoniczna pod batutą Kapłanka występowała nie tylko w Piekarach, ale 
uczestniczyła również w uroczystościach celebrowanych poza sanktuarium80. 

Równolegle do wspomnianego wyżej zespołu instrumentalnego działała i nadal 
działa przy kościele piekarskim orkiestra dęta, składająca się najczęściej z muzyków–
amatorów, prowadzona obecnie przez S. Czekałę81. 

* * *

Orkiestra kościelna działająca na terenie sanktuarium piekarskiego w badanym 
okresie może być przykładem górnośląskich tradycji instrumentalnych, obecnych 
w kościołach diecezji katowickiej. Jakkolwiek zgromadzone informacje nie upo-
ważniają nas do wyciągania daleko idących wniosków, to jednak można sądzić, iż 
działalność tego zespołu miała służyć zaakcentowaniu rangi pewnych uroczystości.

W sposób trwały wpisała się w obrzędowość pielgrzymek. Dostępne informa-
cje pokazują, iż orkiestra była zespołem amatorskim. Jedyny profesjonalny zespół 
współpracował z chórem piekarskim w okresie dyrygentury Kapłanka w latach 70. 
i 80. XX w. 

Muzyka wykonywana zarówno przez zespoły instrumentalne, jak i miejscowych 
organistów pozwala zauważyć dwa kierunki. Z jednej strony starano się respektować 
obowiązujące prawodawstwo liturgiczne, a z drugiej dbano o trwanie lokalnej trady-
cji. Z całą pewnością to dobry przykład łączenia teorii z praktyką, przykład godny 
naśladowania. 

80 Np. 14 IX 1976 r. połączone orkiestry: dęta i smyczkowa towarzyszyły liturgii z okazji 25-lecia 
poświęcenia kościoła w Strzebiniu; 12 XII 1976 r. orkiestra symfoniczna, dęta, „Chór św. Cecylii” 
i schola chłopięca bazyliki piekarskiej uczestniczyły w konsekracji kościoła, ołtarza i organów w para-
fii św. Józefa w Józefce. Por. W. HUDEK, Muzyka liturgiczna w sanktuarium, s. 292.

81 Tamże.


