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Już od 85 lat łączy nas muzyka 
 

 W 2012 roku Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety, której dyrygentem mam zaszczyt 

być już od 26 lat, obchodzi swoje 85 urodziny. Z okazji tego wspaniałego jubileuszu na 

łamach Biuletynu Miasta Kalety oraz na stronach internetowych www.kalety.pl oraz 

www.mdkkalety.pl ukaże się seria artykułów mojego autorstwa na ten temat.  

 Już dziś zapraszam do zapoznania się z rysem historycznym orkiestry oraz sylwetkami 

byłych dyrygentów.  

          Marian Lisiecki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szkic historyczny i sylwetki dyrygentów 

 

Kalety to miasto w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, które leży na 

Równinie Opolskiej, na terenie Ziemi Lublinieckiej nad Małą Panwią. Niegdyś w centrum 

miasta była fabryka (Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze) i to właśnie przy niej 

powstała i działała orkiestra.  

„Powstanie Kalet datuje się na rok 1365 wraz z powstaniem przemysłu hutniczego na 

Górnym Śląsku. Utworzone zostały wtedy pierwsze kuźnice – ogniska dymarskie. Rozwój 

hutniczych tradycji z wcześniejszych lat rozpoczął się od nowa w drugiej połowie XVIII 

wieku za sprawą kuźnika z Czech Jana Koulhaszcza, który był słynnym wynalazcą                   

i prekursorem górnictwa górnośląskiego. Rozwój ten miał miejsce na terenie dzisiejszego 

Kuczowa. Już w roku 1870 założył on fabrykę pilników, łyżek, noży, widelców i guzików. 

Jednak w latach 1882-1884 Gwidon Henckel von Donnersmarck zbudował fabrykę celulozy 

w miejsce fabryki Koulhaszcza. Już w 1884 roku wyprodukowano pierwszą tonę tego 

surowca. W Kaletach od tego momentu rozpoczął się znaczny rozwój. Fabryka stała się 

symbolem miasta, który przyciągał nowych mieszkańców, dając im zatrudnienie. W roku 

1933 do Kalet zostały przyłączone gminy Jędrysek, Truszczyca oraz Drutarnia. Kalety dzięki 

Zakładom Celulozowo-Papierniczym stały się znane w całej Polsce, a także poza jej 

granicami. Miasto przechodziło w swej historii różne losy związane z obroną polskości na 

tym terenie, co symbolizuje znajdujący się w centrum miasta pomnik wzniesiony ku czci 

wszystkich poległych”1. 

Orkiestra Dęta Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach powstała    

w 1927 roku. Jej założycielem, według informacji mieszkańca Kalet od urodzenia - Emila 

Lipińskiego, był Franz Berck2. Prężny rozwój fabryki sprzyjał też rozwojowi orkiestry, której 

członkami byli głównie jej pracownicy. Z biegiem lat zmieniali się dyrygenci. Jak ustaliłem   

z trudem, początkowo kierował zespołem wspomniany Franz Berck, następnie od 1932-1939 

Gustaw Seliger, a od 1946-1947 - Edward Holik. Od 1947 do 1966 roku na jej czele stał 

Franciszek Grzebyta, a po nim w latach 1966-1977 Roman Okwieka. Od 1977 do 1986 

orkiestra grała pod batutą Alfonsa Mazura. Od roku 1986 dyrygentem jest Marian Lisiecki. 

                                                           
1 www.kalety.pl, (27 marca 2009 r.) 
2 Rozmowa z Emilem Lipińskim (ur. 22 maja 1914 r.) z dnia 4  lutego 2009 r. 



Orkiestra przez wszystkie lata istnienia służyła fabryce oraz miastu i jego mieszkańcom. 

Uświetniała wszelkie imprezy, uroczystości państwowe i kościelne. Poza funkcją 

reprezentacyjną i rozrywkową, towarzyszyła mieszkańcom Kalet i okolic w ostatniej drodze.  

W czasach świetności KZCP ta grupa muzyczna w szybkim tempie rozwijała swoją 

działalność i prezentowała różnorodny repertuar. Były wówczas pieniądze na mundury, 

instrumenty, szkolenia. Nie ominął jednak orkiestry kryzys, który wiązał się z upadkiem 

zakładu. Podejrzewano, że wraz z likwidacją fabryki, upadnie orkiestra. Ta jednak podniosła 

się z kryzysu, co jest dowodem na to, że jej istnienie stało się nieodłączną częścią kultury       

i tradycji Kalet.  

Okazuje się, że Orkiestra Dęta KZCP nie była pierwszą grupą w mieście. Początki tradycji 

muzyki dętej w Kaletach sięgają początku XX wieku. Po wybudowaniu kościoła pw. św. 

Józefa w Jędrysku w 1900 roku z inicjatywy księdza Pawła Rogowskiego w 1902 utworzył 

się zespół muzykantów: 

To była tako kościelno orkiestra, pierwszo. Tu był taki ksiądz – powstaniec, Polok, co ta 

łorkiestra kościelno złonacył. Tyn poszed jak Polska powstała na profesora do Poznania, bo u 

nos był prześladowany3. 

Ksiądz Paweł Rogowski urodził się 1871 roku w Dębskiej Kuźni. Z powodu ciężkiej 

sytuacji materialnej rodziny i choroby ojca od dziesiątego roku życia służył  u zamożnych 

gospodarzy. W tym czasie był pod opieką proboszcza z Dębia, ks. Karola Wątróbki. Po 

ukończeniu szkoły ludowej został przyjęty do chłopięcego konwiktu biskupiego we 

Wrocławiu. Tam rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Macieja. Po śmierci ks. Wątróbki          

w 1888 roku wsparcia udzielał mu nowy proboszcz, ks. Karol Wawrzek. Po otrzymaniu 

świadectwa dojrzałości w 1894 roku zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Studia ukończył w roku 1897, a 11 czerwca 1898 przyjął święcenia 

kapłańskie z rąk kard. J. Koppa. Pracę duszpasterska rozpoczął jako wikary w kościele NMP 

w Bytomiu – tam dał się poznać jako gorliwy kapłan, troszczący się  o ubogich. Znany był      

z wygłaszania kazań w języku ojczystym. 13 listopada 1902 roku objął probostwo                  

w Kaletach-Jędrysku. Rozpoczął wówczas szeroką działalność pastoralną i oświatową. 

Między innymi założył Polskie Towarzystwo Robotników św. Józefa, otworzył czytelnie 

polską, organizował spotkania kształceniowe dla młodzieży. Tłumaczył na język polski listy 

pasterskie kardynała J. Koppa. W 1908 roku Rogowski został przewodniczącym Polskiego 

Komitetu Wyborczego w Tarnowskich Górach, organizował różnorodne zjazdy i wiece 

                                                           
3 Tamże. 



społeczne. Był członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Śląska i honorowym 

przewodniczącym Towarzystwa  „Kasyno” w Bytomiu. W Kaletach stworzył ośrodek spotkań 

religijnych i narodowych. Przez pruską policję ks. Rogowski był zaliczany do 

niebezpiecznych agitatorów polskich. Z tego powodu był stale inwigilowany i stawał 

sześciokrotnie przed sądem w Tarnowskich Górach i izbą karną w Bytomiu z powodu 

nadużywania ambony do celów politycznych i umieszczania w prasie artykułów rzekomo 

obrażających władzę. Okazuje się, że był najbardziej represjonowanym duchownym polskim 

w tym okresie. W 1912 roku usunięto proboszcza Rogowskiego z urzędu i do 1913 przebywał 

w domu braci Aleksjanów w Weissensee k. Berlina. Po powrocie do Jędryska zaprzestał 

działalności do roku1918, wtedy włączył się do agitacji na rzecz W. Korfantego.                   

W czasie I powstania śląskiego został osadzony w wiezieniu w Opolu pod fałszywym 

zarzutem strzelania do żołnierza Grenzschutzu. Mimo że został oczyszczony z podejrzeń, 

zrzekł się probostwa w Kaletach i zamieszkał w Lublińcu. Jego następcą został ks. Paweł 

Drozdek. Ks. Paweł Rogowski w 1920 roku wyjechał w Poznańskie i zatrudnił się jako 

nauczyciel religii w Gimnazjum w Wągrowcu. Tam zmarł 26 stycznia 1922 roku i został 

pochowany, a wszystkie swoje oszczędności zapisał parafii w Jędrysku. 11 maja 1924 roku 

jego prochy zostały przeniesione na cmentarz w Kaletach. Odbył się wówczas uroczysty 

pogrzeb, w którym brało udział około 5 tysięcy uczestników. Uroczystości pogrzebowe 

przerodziły się w ogromną manifestacje patriotyczną4. Jego nazwiskiem nazwano ulicę, przy 

której znajduje się kościół parafialny oraz Publiczne Gimnazjum w Kaletach. Tradycją stało 

się, że coroczne uroczystości Wszystkich Świętych odprawiane są przy jego grobie na 

cmentarzu parafialnym w Kaletach.  

Ta łorkiestra powstała zarozki jak tyn kościół wybudowali, bo wcześnij muzykanty po 

weselach byli. Były trzy takie grupy: jedna prowadziył mój ojciec, drugo Mazur                        

z familoków, a trzecio Klemens Mazur – po weselach chodzili grać. A w Sylwestra chodzili po 

chałpach. Ci miejscowi w kościele grali co niedziela, ino w poście niy. Były w niedziela dwie 

msze: ranne i wielkie o pół jedynostyj i zawsze na nim grali. Jak polskie wojsko na Śląsk 

wchodziło, to łoni nasi grali, ci kościelni ale… przywitanie.  

To łojciec groł w kościelnej orkiestrze. Mie jesce na świecie niy było, to łon jus tam groł w 

kościele. No i to Mazur tam, stare muzykanty, Klemens Mazur, mój łojciec (Franciszek 

Lipiński, urodzony w 1890 roku), Polk – Musioł bych se przimomnieć. Pietrek Łebek, Etom, 

                                                           
4 Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX w., red. M. Pater, Katowice 1996, s. 
354-355 . 



Fric, Płonecka, Obłończyk, Wiktor Rozkosz, Wilhelm Mryka. Łojciec mioł gospodarka, niy 

robiył w fabryce to niy mógł grać w orkiestrze fabrycznyj5. 

 

 

Franz Berck (1927-1932) 

 
Pierwszy kapelmistrz Orkiestry Dętej Natronag Franz Berck nie pochodził z Kalet. Wiele 

cennych informacji na jego temat podał mi Emil Lipiński: 

Franz Berck – łon był z Bytomia, a Bytom był pod Niymcym. Był niemieckim obywatelem. 

Miyszkoł w Bytomiu, dojyżdżoł na cały tydzień. Tu był u Kamińskich na Kalytach we 

familokach. Ino łokrestrom się zajmował. Ino go orkiestra obchodziła, próby w orkiestrze 

robiył. A były łone w badenhausie – tam była wiynkszo izba tam kaj stołówka. A jak Polska 

wyszkoliła swoich kapelmistrzów, to łonego wyciśli, to łon potym zabroł się i poszed6. 

Według relacji nieżyjących już muzykantów (Henryka Szyi i Eugeniusza Grucy) Franz 

Berck był pierwszym kapelmistrzem, który miał za zadanie skompletować skład orkiestry. 

Nabór muzykantów odbywał się przy bramie, gdzie stali bezrobotni w oczekiwaniu na 

propozycje pracy. Berck wraz z pracownikiem kadr wywoływali osoby potrafiące grać na 

instrumentach. Dzięki temu muzykanci amatorzy znaleźli zatrudnienie w fabryce. 

 

 

Gustaw Seliger (1932-1939)  

 
Jak wspomina Emil Lipiński: 

Selinger prziszed jak się tu łożyniył u Kamińskich, bo łon był z Miasteczka. Łon biydok tys się 

w gorzoła doł, na banie robiył, jakoś tak wpod i ujechało mu łobie nogi. Łon był do wojny 

kapelmistrzym7. 

Żadnych innych informacji nie udało mi się zebrać, jedynie dotarłem do fotografii, którą 

udostępnił mi Józef Kalinowski, burmistrz miasta Kalety. Udało mi się także skontaktować     

z wnuczką Gustawa Seligera, Bernadetą, która mieszka z całą rodziną w Norymberdze, 

jednak nie udzieliła mi żadnych informacji na temat dziadka.  Z pewnością ojciec Bernadety 

                                                           
5 Rozmowa z Emilem Lipińskim. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 



też Gustaw Seliger, mógłby wiele powiedzieć na interesujący mnie temat, jednak zmarł          

w 2006 roku.   

 
Fotografia pochodzi ze zbiorów Teodora Kolano, wykonana przez jego wuja Stefana Kolano, właściciela 
zakładu fotograficznego w Kaletach przy ul. Ligonia 29 czerwca 1933 r.  
Dyrygent Gustaw Seliger stoi w drugim rzędzie, piąty z lewej strony.  

 
Zdjęcie wykonane 3 maja 1937 roku. Gustaw Selinger siedzi tuż za bębnem piąty z prawej. Fotografię 
otrzymałem od byłego burmistrza miasta Kalety dr Józefa Kalinowskiego. 



Edward Holik (1946-1947) 
 

Edward Holik urodził się 14 grudnia 1916 roku w Goduli jako syn Wilhelma i Marii          

z domu Ostrowski. Od 1 września 1923 roku uczęszczał do szkoły powszechnej, którą 

ukończył w 1931 roku po siódmej klasie. Po skończeniu szkoły pracował u adwokata Pana 

Stasiaka w Rudzie jako uczeń biurowy, gdzie pracował od 15 lipca do 1 października 1932 

roku. Z powodu zamknięcia  biura został zwolniony, poszedł uczyć się prywatnie muzyki       

u Pana Popedy w Goduli, gdzie uczył się od 3 listopada 1932 do 10 listopada 1935 roku. Po 

ukończeniu nauki muzyki grał w orkiestrze kopalnianej w Nowej Wsi, gdzie zarazem 

pracował jako pomocnik ślusarski od 15 listopada 1935 roku do 1 lipca 1936 roku. Został 

zwolniony z powodu braku pracy i był bez zajęcia do 21 marca 1938 roku, kiedy został 

powołany do czynnej służby wojskowej w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu, 

gdzie służył do wybuchu wojny. Dnia 20 października 1939 roku dostał się do niewoli 

niemieckiej, gdzie przebywał do dnia 2 września 1940 roku. Kiedy został zwolniony, 

pracował jako robotnik cywilny  w Niemczech do 16 lutego 1942 roku. Po powrocie do domu 

został przyjęty do pracy jako pomocnik nadzorcy sieci telefonicznej w Deutsch Reichspost    

w Lublińcu, pracując do dnia 27 lipca 1943 roku. W dniu 27 lipca 1943 roku został powołany 

do armii niemieckiej w której służył do 20 marca 1945 roku. 25 marca 1945 roku przeszedł do 

wojsk alianckich, gdzie przebywał do 18 sierpnia 1945 roku. Do domu powrócił 28 sierpnia 

1945 roku. Dnia 2 marca 1946 roku został zatrudniony w Fabryce Celulozy i Papieru 

„Natronag” w Kaletach i pracował do 31 grudnia 1947 roku. Orkiestrą dyrygował do 31 

marca 1947 roku, równocześnie pracując na stanowisku pomoc biurowa8.     

                                                           
8 Życiorys Edwarda Holika pochodzący z akt osobowych K.Z.C.P. w Kaletach 



 
 



 
Oryginalny życiorys Edwarda Holika pochodzący z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo 
Papierniczych w likwidacji.  
 

 



 



 
Arkusz ewidencyjny Edwarda Holika zatrudnionego 2 marca 1946 roku w Fabryce Celulozy i Papieru 
„Natronag” w Kaletach.  

 

 

 



Franciszek Grzebyta (1947-1966) 

 
Franciszek Grzebyta urodził się 6 października 1900 roku w Koblentz jako syn Wawrzyna 

i Elżbiety z domu Dolna. Po ukończeniu ośmioklasowej szkoły powszechnej w Drawsku 

uczęszczał przez cztery lata do szkoły muzycznej w Woldenbergu. Studia muzyczne ukończył 

w Lipsku. Po odzyskaniu niepodległości wrócił do Wielenia nad Notecią i 1 marca 1920 roku 

wstąpił jako ochotnik do orkiestry 159 Wielkopolskiego Pułku Piechoty we Wronkach. 

Osiągnąwszy stopień starszego sierżanta, służył w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty                

w Lublińcu jako podoficer zawodowy na stanowisku tamburmajora. Po wybuchu drugiej 

wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej i 10 listopada 1939 roku z powodu 

rozwiązania obozu w Pińczowie został zwolniony. 15 lutego 1940 roku został wysłany do 

huty „Silesia” w Lipinach Śląskich, gdzie pracował aż do wkroczenia Armii Czerwonej. Od 

15 lutego 1945 roku pracował w Starostwie w Lublińcu w Powiatowym Referacie 

Aprowizacji w Dziale Kartkowym. 15 kwietnia 1947 roku zatrudnił się w Fabryce Celulozy    

i Papieru „Natronag” w Kaletach w Wydziale Magazynowym. Od 1 kwietnia 1947 roku pełnił 

funkcję kapelmistrza po rezygnacji Edwarda Holika. Orkiestrą dyrygował do 1965 roku do 

przejścia na emeryturę.   

    

 
Na zdjęciu Franciszek Grzebyta podczas koncertu około 1950 roku.   



 
Zdjęcie zrobione w 1960 roku podczas pierwszomajowego pochodu na ulicy Fabryczne w Kaletach. Fotografia 
pochodzi ze zbioru córki Franciszka Grzebyty - Urszuli Piątek.  
 

 
Życiorys pochodzi z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach                  w 
likwidacji. 



 
Arkusz ewidencyjny Franciszka Grzebyty zatrudnionego w Fabryce Celulozy i Papieru „Natronag”.   



 
 
 



 
Arkusz ewidencyjny Franciszka Grzebyty zatrudnionego w Fabryce Celulozy i Papieru „Natronag”                     
w Kaletach. Dokumenty pochodzą z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych                      
w Kaletach w likwidacji.  

 

 



 
Imię Paweł jest pomyłką. Dyrygent Holik miał na imię Edward, co wynika z jego życiorysu. 

 



Roman Okwieka (1966-1977) 
 

Roman Okwieka urodził się 21 lutego 1913 roku w Wielkich Lasowicach powiat Olesno, 

województwo Śląsko-Dąbrowskie. Syn Piotra i Anny z domu Kus. Szkołę powszechną 

ukończył w Lublińcu w 1926 roku. W roku 1928 wstąpił jako elew do orkiestry 74 

Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ucząc się na klarnecie i saksofonie. Ukończył 

szkołę podoficerską, uzyskując stopień kaprala. W wojsku pozostał do 1939 roku, po czym 

brał czynny udział w walkach w rejonie Lublińca i Częstochowy. Następnie dostał się do 

niewoli niemieckiej w Przemyślu, skąd wywieziono go do obozu polskich jeńców wojennych 

w którym był aż do zakończenia wojny. W 1945 roku został wcielony do polskiego obozu 

cywilnego w Wetzlar. W Tym samym roku powrócił do kraju. Rok później w kwietniu 1946 

roku został zatrudniony      w fabryce w Kaletach w charakterze pracownika fizycznego, a od 

4 stycznia 1949 roku pracował jako rachmistrz. Wówczas grał w orkiestrze na klarnecie pod 

batutą Franciszka Grzebyty. Po przejściu Franciszka Grzebyty na emeryturę 31 marca 1966 

roku Roman Okwieka zajął się dodatkowo prowadzeniem orkiestry z którą pracował do 31 

sierpnia 1977 roku.     

 
Życiorys pochodzi z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach  w likwidacji. 



 
Arkusz ewidencyjny Romana Okwieki pochodzi z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych 
w Kaletach w  likwidacji. 

 

 



 
 



 
 Arkusz ewidencyjny Romana Okwieki pochodzi z archiwum Kaletańskich Zakładów Celulozowo-
Papierniczych w Kaletach w  likwidacji. 

 

 

 

 

 



Alfons Mazur (1977-1986) 

 
Urodził się 24 lutego 1927 roku w Kaletach Jędrysku. W wieku 15 lat rozpoczął pracę w 

fabryce. 15 grudnia 1944 roku wcielono go do niemieckiego wojska, następnie dostał się do 

radzieckiej niewoli. Wrócił w sierpniu 1945 roku i ponownie podjął pracę w fabryce. Od 

młodych lat grał w orkiestrze dętej w Kaletach na klarnecie, saksofonie     i waltorni. Przeżył 

wypadek w pracy, gdzie stracił palce. Po tym wydarzeniu nauczył się grać na trąbce                

i kornecie. Po rezygnacji Romana Okwieki w 1977 roku, objął funkcję dyrygenta orkiestry, 

którą prowadził do roku 1986. Po nim objąłem orkiestrę, którą prowadzę do dziś. 

 

 
Zakładowa Orkiestra Dęta KZCP w Kaletach. Zdjęcie wykonane 1 maja 1980 roku po pochodzie 
pierwszomajowym, przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach. W środku 
dyrygent Alfons Mazur. 

 
 

 

 



 
Dyrygent Marian Lisiecki podczas koncertu orkiestry. Na drugim planie od lewej: Konrad Mazur i Seweryn 
Szyja. Przegląd orkiestr dętych PZChiO okręgu tarnogórskiego w Kaletach w roku 1987. 
 

 Już wkrótce ukaże się więcej informacji z życia orkiestry. Zapraszam do lektury. 

          Marian Lisiecki 


