
Miejsce Miejskiej Orkiestry Dętej w kulturze Górnego Śląska i jej 
wpływ na kulturę regionu 
 
 
Funkcja reprezentacyjna w powiecie Tarnogórskim 
 

W związku z likwidacją tarnogórskich orkiestr dętych, kaletańska orkiestra przejęła po 

części rolę obsługiwania większości uroczystości w powiecie. Miejska Orkiestra Dęta z Kalet 

bierze udział w festynach, biesiadach piwnych, uroczystościach państwowych  i kościelnych 

w tym regionie, gdyż dobór repertuaru, ubiór, a przede wszystkim wysoki poziom i kultura 

grania odpowiada władzom i społeczeństwu powiatu. Jeszcze większe zainteresowanie 

orkiestrą zauważyłem, kiedy to do zespołu dołączyła grupa mażoretek. Młode dziewczyny                    

w charakterystycznych strojach podczas każdego przemarszu i koncertu zachwycają 

odbiorców. Razem z orkiestrą tworzą widowiskowy show. Wspólnie z orkiestrą na żywo 

prezentują układy taneczne na wysokim poziomie artystycznym. 

 

        
Kaletańska grupa mażoretek Inez podczas występu na Mistrzostwach Polski Mażoretek 11 maja 2008 r. w hali 
Okrąglak w Opolu. Data na zdjęciu jest błędna. 



 
 
Występ mażoretek wraz z orkiestrą podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w MDK 
Kalety. 11 stycznia 2009 r.  
 
 
 
Orkiestra a śląskie tradycje – koncerty i inne występy 
 
 
Dożynki 
 
 Zgodnie ze śląską tradycją, corocznie w powiecie tarnogórskim odbywają się dożynki 

powiatowe. Każdej jesieni organizuje je inna wieś w regionie. Kaletańska orkiestra często         

w nich uczestniczy, podobnie jak w korowodzie dożynkowym w pobliskich Woźnikach. 

 

 



 
Orkiestra w korowodzie dożynkowym w Woźnikach. Wrzesień 2005 roku. 

 
Dni Gwarków 
 

„Gwarki” tarnogórskie to impreza o charakterze historyczno-kulturalnym, odbywająca 

się zgodnie ze starymi tradycjami górniczymi ziemi tarnogórskiej. Są one organizowane 

corocznie w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą był prof. Antoni Gładysz, dla 

którego niezwykle ważne było pokazanie społeczności Tarnowskich Gór historii miasta oraz 

umożliwienie im zetknięcia się z lokalną tradycją.  

 Jak wpadłem na pomysł "Dni Gwarków"... Z Tarnowskimi Górami związany byłem już przed 

wojną, a na stałe mieszkałem w mieście od 1947 roku. Po przedwojennych studiach na 

Uniwersytecie Poznańskim (dwa fakultety: filologia polska i socjologia) wiedziałem co znaczy 

bogata historia ziemi tarnogórskiej. Pięć wieków górnictwa w Reptach, Bytomiu, samych 

Tarnowskich Górach, przebogata historia podziemi tarnogórskich. To wołało wręcz o 

podjęcie jakiejś popularyzacji. Wiedziałem ze studiów, że takie święta górnicze obchodzi się w 

niemieckim Freibergu i w czeskiej Kutnej Horze. Nawet Prusacy robili bergfest w XIX wieku, 

nie tyle w Tarnowskich Górach, co w Strzybnicy, którą wtedy nazywali Friedrichshutte1. 

Jednym z najważniejszych, tradycyjnych elementów programu święta Gwarków jest 

historyczny pochód ulicami miasta, składający się z historycznych postaci, m.in. króla Jana 

III Sobieskiego, królowej Marysieńki, księcia Jana Opolskiego, husarii. Nie brakuje lokalnych 

osobistości: chłopa Rybki, Sedlaczka, Skarbnika, burmistrza, gwarków, czyli górników 

                                                           
1 Gładysz A., Skąd wzięły się „Gwarki”?, www.tg.net.pl, 27 marca 2009 r. 



kopalni srebra. Imprezie towarzyszą liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. W ramach 

Gwarków organizowane są ciekawe konferencje naukowe i popularnonaukowe, poświęcone 

zagadnieniom górnictwa oraz ważniejszym wydarzeniom z życia Ś1ąska, o tematyce zarówno 

historycznej jak i współczesnej2.  

Od kilku lat Miejska Orkiestra Dęta z Kalet regularnie bierze udział w święcie 

Gwarków w niedzielnym pochodzie, bądź przemarszu ulicami miasta rozpoczynającym 

trzydniową imprezę. Kilkudziesięcioosobowa orkiestra z mażoretkami stanowi ciekawą 

atrakcję dla mieszkańców Tarnowskich Gór i turystów, biorąc pod uwagę to, że pozostałe 

zespoły występują w znacznie mniejszym składzie.   

 
 
 

 
       Koncert Zakładowej Orkiestry Dętej K.Z.C.P. w Kaletach podczas „Gwarków” 1991 rok. 
 
 
 
Festyny 
 
 Najpopularniejsza formą rozrywki mieszkańców Kalet i powiatu tarnogórskiego są dni 

miast i letnie festyny. Stałym punktem programu, poza zabawa taneczną, jest koncert 

orkiestry dętej w plenerze.  

 

                                                           
2Lysik M., Gwarkowski pochód, www.tg.net.pl, (20 stycznia 2009 r.) 



 
IV Dni Kalet. Czerwiec 2002. 
 
 
Jubileusze 
 

Do czasu objęcia przeze mnie w 1986 roku zespołu, kaletańska orkiestra pomimo 

długoletniego istnienia nigdy nie obchodziła żadnego jubileuszu. Postanowiłem to zmienić      

i pokazać mieszkańcom Kalet, że dzięki orkiestrze może być głośno i uroczyście w naszym 

mieście. W 1987 roku mijała 60 rocznica istnienia naszej orkiestry, zaprosiłem z tej okazji 

orkiestrę dętą kopalni „Radzionków”, Zakładów Chemicznych „Chemet” z Tarnowskich Gór 

oraz orkiestrę Zakładów Mechanicznych „Zamet” ze Strzybnicy. Uroczystość odbyła się        

w ostatnich dniach października i mimo niesprzyjającej aury orkiestry najpierw koncertowały 

w różnych punktach miasta, by później przemaszerować ulicami do Domu Kultury. 

Mieszkańcy byli mile zaskoczeni, jak na ich osiedlu grała orkiestra. Niektórzy nie wiedzieli 

co się dzieje i pytali nieznaną orkiestrę z jakiej to okazji. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli 

uczestniczyć  w imprezie  mogli posłuchać więcej niż jednej orkiestry. Od tamtej pory co pięć 

lat organizuję jubileusz kaletańskiej orkiestry, zapraszając przy tej okazji orkiestry PZChiO 

okręgu tarnogórskiego oraz inne orkiestry. Ostatni jubileusz odbył się  w 2007 roku z okazji 

80-lecia istnienia.       

 



 
Jubileusz 60-lecia orkiestry Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach. Październik 1987 
rok. 
 
 
 

 
      Jubileusz orkiestry dętej Zakładów Chemicznych  Chemet S.A. z Tarnowskich Gór 1993 rok. 
 
 



 
Jubileuszowy koncert na stadionie w Kaletach w  czerwcu 2002 roku 

 
 
 

  40-lecie Młodzieżowej Orkiestry z Vítkova (Republika Czeska) 2004 rok. 
 
 
 



 
Uroczystość jubileuszu 80-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet. Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Miasta Kalety 
Józef Kalinowski, Dyrygent Marian Lisiecki, Przewodnicząca Rady Miasta Maria Wiatrek, Krystyna Lisiecka – 
żona Stefana, matka Mariana i Krzysztofa, Sekretarz Miasta Kalety Marcin Parys. 
 
 
 

 
Spotkanie premiera Jerzego Buzka z orkiestrą. Zdjęcie wykonano w Domu Strażaka w Woźnikach podczas 
pobytu na zaproszenie ówczesnego posła na sejm RP Edwarda Maniury byłego burmistrza Woźnik w 2000 roku.  
 
 
 
 
 



 

  Koncert z okazji 25-lecia Solidarności w MDK Kalety. 31 sierpnia 2005 roku. 
 
 

  
Przemarsz orkiestry na cmentarz po mszy św. za NSZZ „Solidarność” 31 sierpnia 1989 roku.  

 
 
 
 

 



Międzynarodowe festiwale i przeglądy 
 
 Dzięki współpracy Miasta Kalety z czeskim Vítkovem Miejska Orkiestra Dęta co dwa 

lata bierze udział w Międzynarodowych Festiwalach Orkiestr Dętych. Spotykamy wtedy 

zespoły z różnych krajów Europy, na przykład orkiestry z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, 

Niemiec, Włoch, Estonii, Łotwy, Rumuni i Ukrainy. Jest to świetna okazja, żeby 

zaprezentować naszą regionalna kulturę, a także porównać poziom artystyczny i nawiązać 

nowe znajomości. Każdy koncert festiwalowy kończy się wspólnym wykonaniem kilku 

utworów dyrygowanym przez jednego dyrygenta. 

 

  Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Vítkovie w 2006 roku. 
 
 
 
3 maja 
 

 Trzeciomajowa uroczysta msza za ojczyznę i pochód z kościoła do pomnika z okazji 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja to już tradycyjny punkt w terminarzu występów 

orkiestry.  

Święto Narodowe 3 V 1997. Sobota godzina 10.30. 

Zbiórka była na chórze o godzinie 10.15. Próba była już w poniedziałek w Kasynie. Grane 

było na wstęp Intrada nr 3 Jezu miłości tej z czerwonych książek i zaraz pieśń nr 130 z siwych 

z gór Częstochowskich dwa razy. Na ofiarowanie była pieśń nr 300 Z dawna Polski tyś 

królowa. Trzy razy na Komunia było Daj mi Jezusa z okładki jeden raz i zaraz było Tedeum 



nr 31 i to był całkowity koniec. Pogoda była ładna, słoneczna, ciepło ino był silny wiatr.        

O 17.30 była zbiórka w Domu Kultury na karczmie piwnej3.  

 

 
Orkiestra dęta przed pomnikiem centrum Kalet 3 maja 2001 roku. 
 
 
 
Święta kościelne i ludowe 
 
 

Po przełomie 1989 roku orkiestra mogła już oficjalnie uczestniczyć w świętach 

kościelnych. Jednak do tego czasu muzykanci mieli zakaz grania na instrumentach 

służbowych podczas uroczystości kościelnych, a tym bardziej nie mogli występować              

w mundurach. Muzykanci ten zakaz ignorowali i nie było uroczystości kościelnej bez udziału 

orkiestry. Grali jednak w ubraniach cywilnych.  

 

Wielkanoc (Rezurekcja) 

 
„Obecnie rezurekcja z reguły odbywa się wczesnym rankiem niedzielnym. […] Wierzono, iż 

w Wielką Niedzielę, w momencie wschodu słońca można zobaczyć Zbawiciela”4.  

                                                           
3 Tamże. 
4 Pośpiech J., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1997, s. 195.   



Tradycyjnie przed mszą rezurekcyjną odbywa się w Kaletach uroczysta procesja wokół 

kościoła. Przy dźwiękach dzwonów i orkiestry parafianie trzykrotnie okrążają kościół,             

a następnie udają się na mszę św. Tradycja procesji rezurekcyjnych wywodzi się z dawnego 

zwyczaju objeżdżania konno pól w pierwsze lub drugie święto Wielkanocy. „Ich początków 

niektórzy dopatrują się w średniowieczu, natomiast na Śląsku poświadczone tradycją 

występują dopiero w XIX wieku. […] W drugie święto gospodarze obu wsi udawali się na 

przystrojonych koniach z procesją i ze śpiewami na objazd swych włości. Na granicy obydwu 

wsi wymieniali między sobą chorągwie kościelne i krzyże. Uczestnicy procesji przyjmowani 

byli następnie w kościele przez proboszcza, który udzielał im błogosławieństwa”5.     

7 kwietnia 1996 roku w dzień Zmartwychwstania Pańskiego mój ojciec zapisał           

w dzienniku: 

Graliśmy o godz. 6.00 rano według starego planu trzy razy w około Kościoła  a miało ponoś 

być tylko raz ale myśmy nic nie wiedzieli przy pierwszej rundzie było grane pieśń nr 57 

Chrystus zmartwychwstał druga runda było grane 55 „Wesoły nam dzień” bez powtórek 

trzecia runda była pieśń Nr 53 Zwycięzca śmierci i zaraz na chór organista już grał Nr 7 

Przed tak Wielkim myśmy jeszcze dobrze nie siedli i już musieliśmy grać Tedem dwa razy Nr 

31 było li dla nas zaskoczeniem i zaraz było grane pieśń nr 58 Wesel się 3 razy był to nowy 

plan dla nas według nowego proboszcza na ofiarowanie była pieśń 51 Alleluja jedna zwrotka 

na komunia były grane po dwie zwrotki najpierw Nr 5 Pójdź do Jezusa Nr 13 czyli z okładki 

Daj mi Jezusa i Nr 21 Wszystko tobie jeden raz i to był koniec rozebraliśmy dekoracja i 

szliśmy wszyscy na dół do Komunii św. było wszystko dobrze odegrane pogoda była słoneczna 

bez opadów ale zimno upało w palec ale według długiej zimy to pogoda ładna mrozu nie 

było6. 

 
 
Boże Ciało 
 

Święto Bożego Ciała przypada na jedenasty dzień po niedzieli Zielonych Świąt.         

„Istotnym składnikiem uroczystości są procesje organizowane w samo święto i potem przez 

osiem najbliższych dni. Władze kościelne wykorzystują Boże Ciało do urządzania 

widowiskowych ceremonii, pełnych przepychu i okazałości […] Święto to wyparło dawne, 

pogańskie jeszcze tradycje, związane z letnim przesileniem dnia z nocą. Równocześnie 

                                                           
5 Tamże, s. 201-203.  
6 Dziennik Stefana Lisieckiego. 



uroczystości Bożego Ciała spotykają się do dziś z dużą aprobatą ze strony ludności, zarówno 

wiejskiej jak i żyjącej w miastach”7.  

W święto Bożego Ciała 6 czerwca 1996 r. mój ojciec napisał: 

Msza św. była o 8 rano tradycyjnie po Mszy św. była procesja graliśmy tradycyjnie chociaż 

miała być jakaś zmiana ale myśmy nic nie wiedzieli zaczęliśmy od 1 nr twoja cześć Chwała 

jak baldachim zbliżał się do ołtarzów myśmy grali za  każdym razem pieśń nr 2 Witaj Jezu      

i zaraz pieśń do Błogosławieństwa po Błogosławieństwie było 3 razy Święty Boże i pieśń po 

Błogosławieństwie tak było wszystko według starego planu do kościoła graliśmy Tedem nr 10 

tam w kościele włączył się organista Mazur  i nas prowadził z graniem aż do końca więcej już 

nie było grane poza Tedem taki był koniec byliśmy w kościele o godzinie 10.45 proboszcz nie 

podziękował nikomu ani za pracę przy ołtarzach ani orkiestrze tak jakby nic się nie stało 

pogoda była bardzo ładna słoneczna bez opadów i bardzo ciepło jedynie trochę był mocny 

wiatr 8. 

 

 
Wszystkich Świętych 
 
 

Wszystkich Świętych to dzień zadumy i pora na odwiedzanie grobów bliskich 

zmarłych. W tym dniu orkiestra także uczestniczy w życiu parafii. Około godziny                 

14 muzykanci zbierają się przed kościołem, tworzą orszak i wyruszają w stronę cmentarza, 

grając marsze pogrzebowe. Później na cmentarzu wszyscy uczestniczą w nabożeństwie.  

Nie zapominają orkiestranci o swoich zmarłych kolegach. Dyrygent wszystkim byłym 

członkom zapala znicz. 

1 XI 1996 Wszystkich Świętych (piątek) 

Zbiórka była o godzinie 14 przed kościołem. Po nieszporach był wymarsz na cmentarz. 

Graliśmy wszystko ze służbowych książek. Były grane dwa marsze: nr 36  i nr 39. W sam raz 

starczyło aż do krzyża misyjnego, ale był bałagan, było bez przygotowania. Między 

Proboszczem a orkiestrą. Dopiero przy interwencji doszliśmy do skutku, księdza zapowiadali 

co grać, było dużo razy grane Dobry Jezu i dwa razy było grane Boże Sędzio, a miało być 

grane raz. Były obchody pięć stacji, niedopracowane później było kazanie i po kazaniu 

Proboszcz zaśpiewał Salve Regina i myśmy grali Witaj Królowo dwa razy. Później było 

podziękowanie przez Proboszcza orkiestrze i wszystkim innym i na koniec było 

                                                           
7 Pośpiech J., dz. cyt., s. 236. 
8 Tamże. 



błogosławieństwo. Po błogosławieństwie Proboszcz zaśpiewał dwie pieśni bez orkiestry, bo 

myśmy o tym nic nie wiedzieli. Były to pieśni Wielkanocne: Zwycięzca śmierci i Otrzyjcie już 

łzy. Był Maras. Myśmy na koniec grali marsz nr 24 W mogile ciemnej. Pogoda była ładna jak 

na Listopad, bez mrozu, ani deszcze, chociaż było zachmurzono i trochę wiatru, ale szło 

wytrzymać. Rano był deszcz i późnym wieczorem. Księdza byli farosz Olejnik i Borkowski. 

Było bez organów, mszy świętej nie było na cmentarzu9. 

 
 
 Barbórka 
 
 „Historia kultu Świętej Barbary wskazuje, że lud chrześcijański czcił ją jako patronkę 

dobrej śmierci. Dobra śmierć łączy się z przyjęciem sakramentów z wiatykiem na czele, toteż 

pobożny lud widział w niej ratunek i oparcie, by nie zejść z tego świata bez eucharystii. 

Również oficjalne modlitwy liturgiczne bardzo wyraźnie akcentowały wstawiennictwo 

Świętej Barbary za modlącymi się o dobrą i pobożną śmierć. Tłumaczy to fakt przedstawiania 

świętej z cyborium i hostią. Nic dziwnego, że górnicy znajdujący się często                            

w niebezpieczeństwie śmierci, obrali ja sobie za szczególną patronkę”10. Kult tej świętej 

utrzymany został do współczesności ze względu na popularność zawodu górniczego,              

w szczególności w południowej Polsce. Znane są pieśni jej poświęcone na przykład grana 

przez naszą orkiestrę Święta Barbaro. Charakterystyczne dla Kalet stało się to, że w tym dniu 

orkiestra dęta gra w czasie mszy w parafialnym kościele. Dzieje się tak ze względu na to, że 

w miejscowości wielu mężczyzn uprawia ten zawód, a górnicy również zasilają grono 

orkiestry. Jeszcze do niedawna po mszy grupa muzykantów chodziła do domów znajomych 

górników. Tam grali po kilka utworów i nie wychodzili bez poczęstunku. 

 

                                                           
9 Tamże. 
10 Dygacz A., Święta Barbara w pieśniach. Źródła i dokumentacja, Ruda Śląska 2004, s. 12. 



 
Grupa muzykantów grających na podwórku jednego z górników z okazji Barbórki w 2000 roku. 
 
 
 
Boże Narodzenie (Pasterka) 
 
 W wigilię Bożego Narodzenia tradycyjnie już orkiestra zbiera się o godzinie 23           

w salce przy kościele. Tam odbywa się krótka próba przed Pasterką. Podczas uroczystej mszy 

zespół wykonuje popularne kolędy, a także intrady. Wyjątkowe jest to, że w tę noc spotykają 

się wszyscy muzykanci i raczej nikogo wtedy nie brakuje. 

Pasterka 1997 środa 24 godzina 24 XII 1997 rok. 

Zbiórka na chórze była o godzinie 23.45 bez próby. Próbowane było wszystko na próbach w 

prezydium. Intrada była grana Cicha noc nr 21 i zaraz kolęda nr 152 Wśród nocnej ciszy. Na 

Gloria było Gdy się Chrystus rodzi. Wszystkie kolędy były grane po dwie zwrotki. Była 

zmiana na samym początku. Nie było adwentowych pieśni ino Anioł Pański ani włożenia 

Dzieciątka jak kiedyś, tylko rozpoczęcie jak zwykle do normalnej Mszy Św. Niespodzianką 

było Tedeum nr 31 i na koniec była kolęda Pasterze mili. Po Mszy Św. była dla nas komunia 

Św. i to był koniec. Było wszystko dobrze, tylko trzeba było uważać na organisty Mazura – ma 

skleroza. Pogoda była brzydka. Było ciepło, padał deszcz, było +2o. Lekki wiatr, Msza Św. 

odprawiali wszystkie cztery księdza11. 

 
 

                                                           
11 Dziennik Stefana Lisieckiego. 



Odpusty 
 
Odpust w Drutarni 19 października 1997 r. 

Stefan Lisiecki zapisał: 

Zbiórka była o godz. 10.30 koło Gatysa próby niebyło Suma odpustowa była o godz. 11.00 

myśmy zaczęli od Intrady Nr 2 Słowik ze siwych książek i zaraz pieśń Nr 131 Królowej 

Anielskiej dwa razy na Ofiarowanie był Hymn do MB Fatimskiej Nr 217 trzy razy na 

Komunia było Nr. Daj mi Jezusa z okładki trzy razy i Nr 9 Cóż Ci Jezu damy dwa razy             

i szliśmy na dół do procesji między czasie było Błogosławieństwo  w procesji było grane Nr 1 

twoja cześć chwała i Nr 8 Pokarmy Aniołów i pod Ołtarz był zaraz Tedeum nr 64 dwa razy       

i Nr 215 Boże coś Polskę i na koniec Intrada Nr 3 Jezu miłości z czerwonych książek i to był 

Koniec na podwórku było grane dwa marsze czeskie Nr 12 i Nr 13 czerwone Książki i szliśmy 

na poczęstunek był bulion kiełbasa grzana chleb masło 1 litr wódki z koniem i piwa i napoje, 

pogoda była bardzo ładna słoneczna i bardzo ciepło jak nigdy grałem w ancugu12.  

  
 

 
 Odpust w Kaletach Drutarni w 2001 roku. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Tamże. 



Pielgrzymki  
 
 
 Nie od dziś wiadomo, że ludność na Śląsku ogromna wagę przywiązuje do wiary. 

Jednym ze sposobów gorliwego praktykowania wyznania jest pielgrzymowanie do świętych 

miejsc. „Muzykanci szczególnie ważną funkcję pełnili w pielgrzymkach,  w tzw. pąci. […]  

W miejscach pielgrzymkowych […] muzykanci nabywali przede wszystkim nuty pieśni 

religijnych dla kapel dętych. Np. na Górze św. Anny w miejscowej księgarni nakładczej        

F. Gielnika muzycy kupowali drukowane książeczki głosowe w wersji polskiej. […] Wartość 

tych wydawnictw polegała nie tylko na poprawnych opracowaniach instrumentacyjnych, ale 

głównie na polskojęzycznym edytorstwie. Poza tym były one przeznaczone dla pełnego           

i małego zespołu instrumentalnego13.   

Orkiestra podczas pielgrzymki wykonuje różnorodny repertuar – religijny i świecki. 

Na przykład podczas pielgrzymki do kościoła p.w. św. Trójcy w Koszęcinie Miejska 

Orkiestra z Kalet idąc przez miasto, gra pieśni Maryjne, a w dalszej drodze przez las 

wykonuje utwory marszowe.  

Zazwyczaj pielgrzymki trwają kilka dni. Podczas takich podróży ludzie łączą się         

w trudzie i w związku z tym naturalne jest to, że „pielgrzymki umacniały więzi 

międzyludzkie i to w bardzo wysokim stopniu. Kompanie, czyli grupy pielgrzymów, tworzyły 

wspólnoty ludzi przebywających ze sobą wiele dni, w czasie których łączyły ich te same cele 

i przeżycia”14.  Najważniejszym celem pieszych wypraw na Śląsku jest oczywiście Jasna 

Góra. Bardziej regionalny charakter ma jednak pielgrzymowanie na Górę Świętej Anny           

i w pełni zaspokajają potrzeby wiernych Śląska Opolskiego. W przypadku Kalet, które leżą na 

Górnym Śląsku, ruch pielgrzymkowy skierowany jest jednak w kierunku Koszęcina i znanego 

kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. Co roku liczna grupa mieszkańców wyrusza           

w drogę, a na jej czele stoi orkiestra. Odległość nie jest zbyt wielka i wierni pokonują ją         

w około dwie godziny, a po mszy i nieszporach znów pieszo wracają do domów. Muzykanci 

wtórują pielgrzymom w czasie męczącej drogi. Dzięki nim droga się nie dłuży. Do niedawna 

organizowano również pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach 

Śląskich.  

Pielgrzymka do Św. Trójcy 25 V 1997 

Zbiórka była przed kościołem o godzinie 7.30. Wymarsz był o godzinie 7.45. Szedł  z nimi ks. 

Proboszcz w obie strony. Proboszcz dał im 150 złotych. Wrócili  o godzinie 16.30. 
                                                           
13 Majchrzak J., Muzykowanie regionalne i domowe, (w:) Folklor Górnego Śląska, dz. cyt., s. 689. 
14 Pater M., Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, Wrocław, s.65. 



Maruszczyk szedł z Koszęcina, czyli z powrotem. Cichowski szedł bez basu, pomagał słabym. 

Marsze grali z zielonych książek i czerwonych. Pogoda była ładna bez opadów. Było 

słonecznie, ale bardzo zimno po nocnych mrozach. Po powrocie w kościele już nic nie grali, 

wszystko odegrał P. Cadyk. Była litania  i błogosławieństwo i podziękowanie15. 

 

 
Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1996 roku w Miotku. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Tamże. 



Matka Boska Częstochowska jest dla Ślązaków ogromnie ważna, dlatego ogromnym 

świętem było, gdy Cudowny Obraz dotarł do naszego regionu. Odbywające się obchody z tej 

okazji były niezwykle uroczyste. Nie mogło zabraknąć wówczas orkiestry. 

 

 
 Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Boronów, 24 sierpnia 1996 r. 
 
 
 
Święto św. Cecylii  
 

W Polsce kult św. Cecylii jest bardzo żywy. Jest ona patronką śpiewu i muzyki 

kościelnej. Większość chórów, orkiestr i innych zespołów muzycznych czci imię tej świętej      

w dniu 22 listopada. Miejska Orkiestra Dęta z Kalet robi to w szczególny sposób, organizując 

występy w różnych kościołach w regionie. Na tę okazję przygotowuje się szczególny 

repertuar, składający się z poważnych utworów. Wykonanie kilku wersji pieśni Ave Maria 

zawsze zachwyca zgromadzonych w kościele wiernych i wywołuje gromkie brawa.  



 
Orkiestra podczas jednego z koncertów z okazji święta św. Cecylii w Babienicy. Listopad 2006 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


