
Dzieje orkiestry we wspomnieniach  

najstarszych członków zespołu 
 

Wspomnienia Seweryna Szyi najstarszego klarnecisty 

 
Seweryn Szyja urodził się 22 października 1930 roku w Kaletach–Jędrysku. Pochodzi             

z rodziny wielodzietnej, ojciec był robotnikiem leśnym. W roku 1944 ukończył szkołę 

podstawową i zaraz po tym rozpoczął pracę w papierni Kaletańskich Zakładów Celulozowo-

Papierniczych, gdzie pracował do roku 1952. Zwolnił się  z pracy na własne żądanie, by 

zatrudnić się w Zakładzie Instalacyjnym Kanalizacje Sanitarną w Chorzowie. Tam zrobił 

świadectwo czeladnika, następnie po 16 latach przeszedł do Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Węglowego. Pracował również w Centrum Rehabilitacji w Reptach, wykonując tam instalację 

centralnego ogrzewania i kanalizacyjną. W roku 1981 przeszedł na rentę inwalidzką. Nie 

zrezygnował jednak z wykonywania muzyki, którą interesował się od młodych lat. Grał          

w zespole muzycznym i orkiestrze dętej, której ciągle jest członkiem. W 2009 roku obchodził 

60-lecie muzykowania. 

 Wywiad z panem Szyją przeprowadziłem 7 kwietnia 2008 roku w jego domu              

w Kaletach. Moja propozycja spotkania przyjęta została entuzjastycznie. Rozmowa upłynęła 

w przyjaznej atmosferze, co sprzyjało sentymentalnym wspomnieniom. „Swojskości” 

dodawał język, a raczej gwara, którą się posługiwaliśmy. Zdaję sobie sprawę z tego, że 

poprawna literacka polszczyzna sprawiłaby kłopot mojemu rozmówcy. Przy kawie, podanej 

w tradycyjnych szklankach z metalowymi uchwytami, rozmawiało się swobodnie, a moje 

pytania wzbudzały zainteresowanie i skłaniały do dalszych wspomnień. Wypowiedzi 

najstarszego klarnecisty w naszej orkiestrze były dość chaotyczne. Mężczyzna zapominał        

o wielu wydarzeniach, następnie wtrącał kolejne szczegóły.  

 Rodzina pana Szyi nie była związana z orkiestrą, może poza dziadkiem, który grał na 

tenorze. Przygoda z muzyką rozpoczęła się w bardzo młodym wieku, bo już  w roku 1949, 

gdy miał 19 lat. „Zywer” – bo tak jest nazywany przez środowisko – pobierał nauki 

instrumentu u Romana Okwieki. Chłopak wykazywał się dużym samozaparciem, aby nauczyć 

się grać na klarnecie. Sam musiał włożyć wiele trudu i ciężkiej pracy w swoją muzyczną 

edukację, nauczyciel miał bowiem nieco lekceważący stosunek do lekcji. Było to często 

powodem zabawnych sytuacji: 
 



W Kasynie na wierchu tam w tych pokojach. Mie wzion, łon mioł taki lont wusztu, dwie buły 

abo trzi i… no grej! Jo mu tam wygrywoł tam z tyj szkoły (…) i łon jak… jak to wszysko zezar, 

no i do dom.1 

 

 Po miesiącu intensywnej nauki Seweryn zapisał się do orkiestry i tam szlifował swoje 

umiejętności. To niezwykłe, że po tak krótkim czasie już potrafił grać, podczas gdy na naukę 

poświęca się zwykle kilka lat: 

 

Jo prziszeł na próba, toch mioł wyćwiczone na medal wszysko. Jo jak w doma niy umieli 

wyczimać, to jo w stodole, szopie, byle kaj groł. Bo to tak: łojciec, pado, lubił muzyka niy? Ale 

tata pado: pieronies, ludzie, róbcie co, bo sam idzie łogłupieć niy? (…) A tyn tam na basie, bo 

Fric go ucył na basie (brata Heńka), a łon: łup, łup. Tyn mele, a tyn łup, łup! 

  
 

 
Od lewej: Seweryn Szyja z bratem Henrykiem w mundurach orkiestry. Lato 1949 roku. 

 

 

Orkiestra grała, gra i grać będzie. Dzieje się tak między innymi dzięki takim ludziom jak 

Seweryn Szyja. To człowiek pracowity i systematyczny. Do swoich zajęć podchodzi 

niezwykle obowiązkowo. Od młodości do dzisiaj uczestniczy w niemal każdym występie 

                                                           
1 Wszystkie wypowiedzi Seweryna Szyi, Kalety 7 kwietnia 2008 r. 



orkiestry i regularnie zjawia się na próbach. Krótko mówiąc – muzyka i orkiestra dęta 

towarzyszy mu przez całe życie.  

  Formułując pytania, starałem się dowiedzieć jak najwięcej o orkiestrze z czasów, 

których nie mogę pamiętać. Pan Szyja przywoływał nazwiska byłych dyrygentów. Pierwsze 

lata spędził pod batutą Franciszka Grzebyty. Przed nim natomiast dyrygował Selinger, Holik, 

Berg. Mówił również o miejscu prób orkiestry: 

 

Naprzód były w tyj kajucie, kaj ty tam mos te skaciorze, rybiorze (…) a potem było na 

balkonie w Domu Kultury. 

 

 Święta państwowe i kościelne były okazją do zaprezentowania wyników pracy.          

W czasie, gdy orkiestra podlegała pod KZCP, muzykom powodziło się świetnie. Większa ich 

część to pracownicy zakładu i ich rodziny. Kiedy trzeba było koncertować, mieli dzień wolny 

od pracy (oczywiście w pełni płatny). Nie tylko święta były okazją do grania. Bardzo często 

orkiestra służyła pracownikom fabryki i mieszkańcom miasta. Granie na pogrzebach to już 

tradycja. Zatrudniając orkiestrę na tę smutną ceremonię, rodzina i przyjaciele oddają hołd 

zmarłej osobie. 

 Jak to zwykle bywa, orkiestra była w pełni umundurowana: 

 

W śtyrdziestym dziewiontym roku to były te mundury, kolejowe mundury i czapki rogówki, bo 

niy było co inszy (…) i to tak wykombinowali. 

 

 Barbórka to stałe święto, w którym uczestniczyła orkiestra. Rano zbierano się, by 

zagrać na mszy (należy dodać, że w okresie PRL orkiestra miała zakaz uświetniania 

uroczystości kościelnych, mimo tego zawsze pojawiała się na chórze w kościele św. Józefa). 

Następnie muzykanci wraz z górnikami i pocztem sztandarowym maszerowali przez miasto, 

wstępując do domów wszystkich pracowników kopalni. 

 Wśród członków zespołu przeważali mężczyźni, a próby i wyjazdy często wiązały się 

nie tylko z pracą. Były bowiem formą oderwania się od rzeczywistości i rozrywką, której 

nierzadko towarzyszył alkohol. Przede wszystkim dzięki tym nieformalnym spotkaniom przy 

piwie i wódce zacieśniły się  kontakty i rodziły przyjaźnie między członkami orkiestry. 

Należy zaznaczyć, że tego typu spotkania zawsze odbywały się po zakończeniu pracy             

i grania. Brali w nich udział tylko muzycy pełnoletni. 



 W czasie II wojny światowej, jak większość polskich instytucji, orkiestra miała 

przerwę w działalności, a instrumenty niestety uległy zniszczeniu: 

 

To był stan wojenny [wojna] to była przerwa. W fabryce instrumynta były wszyskie złożone…, 

jak Rus naciyroł, niy, wszyskie musiały być złożone w magazynie (…)  a potym wziyni, jo niy 

wiym, fto to podpolył, do dzisiej tego dnia niy wiym, magazyn podpolyli i tam kaj cworto 

maszyna była, trocha sale tam kaj papier był łogiyń pierunowy,  wszyskie  instrumynta się 

spolyły. A żeby mieli te instrumynta w chałpie, niy, to by były łocalone. 

  

 Po wojnie, już od połowy 1945 roku wznowiono działalność orkiestry w Kaletach. 

Próby niezmiennie odbywały się raz w tygodniu, a pan Seweryn chętnie o nich opowiada. 

Wspomina także występy zespołu - nie szczędzi szczegółów, przytacza ciekawe sytuacje         

i zabawne anegdoty z życia kapeli: 

 

Jo ino pamiyntom jak stary Polk łozprawioł, łon był basista, Emil Polk, jak Byrg (Berg), za 

Byrga było (…) jak grali i grali kajś koncert, bo tam kaj zawse był festyn fabryczny, to był 

gudo plac, jak godali, tam kaj tyn plac drzewny jes teraski, tam wokół był w lesie tam podium 

zrobione, tam zawse koncerty jak urocystoś fabryka jakoś miała, niy, to tam te koncerty 

robiyli. 

 

Ano z okazji piyrsy moj, z okazji ty rewolucje paździyrnikowyj, no wszyskie to tam były, 

czasami dziyń kobiyt i dwudziesty drugi lipca. Takie to świynta główne były. A potym jesce 

festyn był i taki, to było na stawie, na stawie była tako, jakby powiedzieć, buda, tak kaj były te 

się przebierali co się kompali, a na wiyrchu na dachu było rózny taki, łogrodzone było i tam 

na tym dachu my grali, ale potym to jus było niybezpieczne trocha, bo dugo stoło przed 

wojnom, potym była podium takie zrobione trocha dalij łod tego, blisko. Pamiyntom, bo jak 

było świynto jakie, to dowali z poconku, prócz piwa, zawse były dwie skrzinki gorzałki do 

orkiestry. Wto spragniony to piył, ale jo tam tys wypiył kielicha, ale nic wiyncyj. To Etom 

groł, groł, a naroz Etoma niy ma – spod  z tego, pod to by zaroz zlecioł – taki nawalony był. 

Grali my potym dożynki we Woźnikach, bo tam było tak, że tego, przeważnie grochówki 

nawarzyli, boczki take były piynć na piynć w tym, grochówyś Se naloł, mogłeś zjeś wielaś 

chciał, potym takie dwo lonty wusztu, potym było piwa, gorzoła. To pamiyntom jednego roku, 

niy pamiyntom daty, to Frica na auto wciepywali, bo tym ciynżarowym autym jeździył, Rogoc 



przewaznie jeździył. To jak wieprzków wciepywali, bo łon nieprzitomny był. Tak spragniony 

gorzały. 

 

 Nie dla korzyści majątkowych chodziło się na próby i występy, a nawet jeśli wpłynął 

jakiś grosz, to była kropla w morzu potrzeb: 

 

Wedug cyn, jak żeś cały miesiąc chodziył, to żeś zarobił dwajścia złotych, w tym łokresie jak 

ty cyny były jak tyn piniondz stoł, to ani na kwaterka niy było. To tak ino chodzili na te próby 

z zamiłowania, a te piniondze to ani pierona. Jak Wiluś niyboscyk pado, jo za Sylwestra co 

łazili, pado ino… bo ostatecnie  tam doś nazbiyrali… jo Se ani chustecki niy kupiył. Zawse 

scaskoł instrument i musioł dać do remontu, łon musioł prywatnie dać, bo jak szeł naprany, 

przewrócił sie z instrumyntym, splascył i…   

 

  Brakowało nie tylko pieniędzy. Głównym problemem był brak potrzebnych 

instrumentów. Z tego powodu orkiestra nie mogła prężnie się rozwijać. Młodzi muzykanci 

mieli wiele zapału, ale z powodu braku środków coraz częściej zniechęcali się do nauki: 

 

Niy było za dużo młodych, ze wzglyndów tych niy było, bo niy było instrumyntów. Niy było 

kupić. Chociaz może piniondze by się znoiły, ale niy sło kupić. (…) Młodzieży było w pieruny   

i każdy był chyntny z młodzieży, ale cóz kej instrumyntów niy było. 

 

Ciężkie powojenne czasy nie zachęcały do rozrywek, a tym samym do muzykowania. 

Pogrążeni w żałobie Polacy pewnie nie myśleli o zabawie, szukali  pracy, by budować nowe 

życie. Niektórym mieszkańcom Kalet pomogła w tym orkiestra. Dzięki niej otrzymali stały 

etat w fabryce papieru i mogli zapewnić byt swojej rodzinie: „po wojnie, jak umioł grać, to 

zaroz mioł robota”. 

 

Zdarzały się momenty, że zamiast do pracy, muzykanci szli „na granie”, które trwało dłużej 

niż codzienna „szychta”. Kto zdecydował się być członkiem orkiestry, był z nią na dobre i złe 

i nigdy nie odmawiał: 

 

Było Roz tak, ze my grali, śtafeta tysiąclecia jechała, bez te wiochy tam jechali. To my grali 

łod rana (…) do wiecora. Pieruny ani wody nom niy dali. Ło głodzie, ło chłodzie, niy, słońce 

piekło jak pierun. Pierszego maja było śniadanie dowali, kiełbasa tako była choby stary lać 



łozdeptany, to pado, łorkiestra to zezre wszysko, bułka, tam kawa, herbata, to dali. Obiad 

potym dali tys, zaś był koncert po połedniu. 

  

Tak jak różne były okazje występów, tak różnorodny dobierano repertuar:          

 

To były ślagiery z tych starszych: Królowa Eteru, Cud nad Wisłą, niektóre były bardzo 

piynkne. Walc taki Zośka był. 

  

Nie wszyscy jednak zdołali sprostać wymaganiom surowego kapelmistrza. Aby nie 

zawieść na próbie, musieli nieraz dużo ćwiczyć samodzielnie w domu: 

 

Grzebyta się niy pierdolył. Łon ci wpierdolył, co ty chuju gros, ryknął to ze stołka byś spod. 

Ci młodzi to as drzeli jak łon: co cholero jedna! To było bardzo dobre, a każdy co mioł 

zagrać, to staroł się żeby to zrobić.  

 

 Występów orkiestry można było posłuchać podczas świeckich, ale również 

kościelnych świąt. Nawet trudne czasy i zmieniająca się władza nie przeszkodziły grać na 

chwałę Boga. Bardzo zależało tutejszym księżom i parafianom na obecności orkiestry na 

świątecznych mszach i tak jest do tej pory: 

 

W kościele wszyscy grali tak jak tera. Jednego roku niy grali, Wszyskich Świyntych niy grali, 

to za Fonika, bo się Fonik skrapnoł z farorzym, z Fabianem. Może to było tak,     że farosz niy 

zaprosił, a jus na nastympny rok to jus rycoł jak lew, żebył orkiestra prziszła. 

 

Jak było teraski Wielkanoc, to piyrsze świynto, drugie świynto się grało, potym kozdo 

niedziela, az do Wniebowstąpiynio cy jakoś. A w Nowy Rok to naprani jak scury to wszysko 

sło. Bo teraski się nie gro w Nowy Rok. 

 

 Orkiestra jako główna atrakcja miasta uświetniała także uroczystości rodzinne 

mieszkańców regionu. Te prywatne występy wynagradzano przeważnie poczęstunkiem. 

Różnie to się kończyło, ale na pewno zawsze było wesoło: 

 

Pamiyntom wesele jedno, było u Miklusa wesele, tam się zyniył Miś, łon był bokserym              

z Tarnowskich Gór, tam kurde bele, tam my zagrali i takie kielichy furmańskie, grube śkło       



i wysoki tyn kielich to loło cerwono gorzoła. Jak się pierunie, niy wiym skąd my to zacli a do 

Kasyna przyszli naprani jak pierun. 

Pogrzeb łodegrali, łapówa tam dali, pincet złotych no i do baronki. Tak dugo pić, az pincet 

złotych się przypięło. My tam roz byli z Hyńkiym łoba naprani jak scury. I durch… tak to szło. 

 

Czasym to było wesoło, ale potym popsuli sami ludzie. 

 

 Trzeba przyznać, że trzeba było mieć dobrą kondycję, aby sprostać: To były czasy         

i cowiek mioł kolosalne zdrowie. 

  

Wszystkim podobało się granie orkiestry, nawet dzieciom, które po latach zasilały 

grono kapeli: Dzieci cekały, przewaznie dzieci się radowały jak orkiestra. 

 

 Nie ulega wątpliwości, że muzyka orkiestry wywoływała pozytywne emocje, tak 

wśród muzykantów, jak słuchaczy. Miło było spotkać się, porozmawiać, nawet napić. 

Wszyscy raczej zgadzali się ze sobą, starali się nie wywoływać konfliktów. Nawet jeśli  ktoś 

na początku nie potrafił dopasować się do grupy, szybko się przekonywał  i zjednywał sobie 

przyjaciół: 

 

Było takie mnij wiyncyj zrozumienie. Nojbarzij narzykali na Hanyska, był taki Hanysek 

Mazur, bo łon taki zmierzły. 

Atmosfera była tako rychtig koleżyńsko, ale Kowolik to był tyn cały chyrszt. 

  

Wspomnienie Seweryna Szyi są bardzo pogodne. Mężczyzna z uśmiechem, 

sentymentem i tęsknotą mówi o dawnym życiu rodzimej orkiestry. Aż żal, że te czasy nie 

powrócą. Co nam zostało? Jedynie dbać o to, co mamy, szanować swoją pracę, dziękować 

ludziom, którzy chętnie przychodzą na nasze koncerty. Na szczęście orkiestra do dziś cieszy 

się ogromną sławą w okolicy i wciąż się rozwija, a coraz to młodsi jej członkowie zapisują     

z dnia na dzień karty jej historii. 

 
 
 
 

 



Życiorys i notatki Stefana Lisieckiego 

                          
Zdjęcie z 1945 roku                                                  Zdjęcie z 1950 roku                                                          

 

Stefan Lisiecki – syn Antoniego i Zofii, urodził się 7 grudnia 1933 roku  w Grojcu 

gmina Boronów, powiat Lubliniec w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Ukończył 7 klas szkoły 

powszechnej w Grojcu, a w roku 1952 ukończył naukę w dziale mechanicznym trzyletnią 

Państwowa Średnia Szkołę Zawodową w specjalności ślusarz – tokarz. Do Kaletańskich 

Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach został przyjęty 2 listopada 1950 r.              

w charakterze ucznia ślusarskiego. Pracował w KZCP do emerytury do roku 1992. Zmarł 28 

lipca 1998 r. w wieku niespełna 65 lat. Odkąd sięgam pamięcią grał w orkiestrze dętej na 

trąbce i kornecie, a w zespole rozrywkowym na saksofonie altowym. Z relacji mojej mamy 

Krystyny Lisieckiej (z którą poznał się      w 1953 roku, wziął ślub 8 października 1955 roku), 

wiem, że zanim go poznała, grywał na klarnecie z bornowiokami – kolegami z Boronowa, 

miejscowości gdzie mieszkał. 

 
Orszak ślubny moich rodziców Krystyny Myrcik i Stefana Lisieckiego z 8 października1955 r.  w drodze do 
kościoła, gdzie przygrywała orkiestra dęta z Kalet. Fotografia ze zbiorów rodzinnych. 



Mama jednak nie pamięta, kto go uczył i kiedy zaczął grać. Jednak całe ich wspólne życie 

było związane z ciężką pracą i muzyką. Dzięki zarobionym pieniądzom m.in. z grania, 

wybudowali wspólnie dom i wychowali trójkę dzieci. Przekazała mi zdjęcia z tego okresu 

1950-1952 i na tej podstawie zacząłem dopytać w Boronowie wśród ciotek i znajomych,         

o muzykantów z którymi widać go na tych zdjęciach. 

 

 
Stefan Lisiecki (drugi od lewej) wraz z kolegami z boronowskiej kapeli. Rok 1950. 

 

 

 
Fotografia muzykantów Boronowskich wykonana na polach przed Jasną Górą. W środku  w pierwszym rzędzie 
leży Stefan Lisiecki. Rok 1951.  
 



 
Orkiestra z Boronowa po koncercie w 1951 roku. 

 

 
Procesja boronowska pod Jasną Górą, fot. z 1955 r. pochodzi ze zbiorów Krystyny Lisieckiej. Pierwszy              
w drugim szeregu Stefan Lisiecki. 
 

  Chciałem uzyskać jak najwięcej informacji na temat, jak doszło do pierwszych kontaktów 

ojca z muzyką. Po kilku dniach dotarłem do żyjącego kolegi Alfreda Irka (ur. 17 lutego 1929 

r.) jedynego muzykanta, który żyje i wiele pamięta. Krótka rozmowa telefoniczna 

uświadomiła mi, jak cenne informacje mogę uzyskać od pana Alfreda. Nie mówiąc mu           

o niczym, 17 lutego 2009 r., w dniu jego 80 urodzin, pojechałem wraz z innymi muzykantami 

z naszej orkiestry do miejscowości Oleksiki, gdzie obecnie mieszka. Zrobiliśmy mu 

niesamowitą niespodziankę. Przed domem w centrum lasu, gdzie znajdują się 3 domy, 

zagraliśmy marsza, a gdy pojawił się w drzwiach – Sto lat. Jednak nie było widać 

zaskoczenia. Jak mi później powiedział: Jo to cuł, bo jakżeś się mie spytał, kiedy żech się 

urodziył, zaroz żech się kapnął, że coś wynokwis. Na nic się zdały moje tłumaczenia, że 

niezbędne mi są dane osób relacjonujących zdarzenia lub historie do zapisu i nie było to 

zamierzone.          



Zostaliśmy zaproszeni do środka i w rodzinnej atmosferze przy kawie, torcie urodzinowym 

miło spędziliśmy czas, wspominając stare dobre czasy. Według pana Alfreda Irka, mój ojciec 

zaczął uczyć się jako młody chłopak u Wilhelma Thomalki, który był muzykiem 

wywodzącym się z niemieckiego wojska, potrafił grać na wszystkim, postanowił stworzyć 

orkiestrę. To właśnie Wilhelm Thomalka wyuczył wszystkich młodych chłopaków2.    

Kiedy w 1950 roku ojciec jako uczeń został przyjęty do pracy w KZCP, poszedł do orkiestry, 

którą wówczas dyrygował Franciszek Grzebyta. Jednak ze względu na nadmiar klarnecistów 

przekwalifikował się na trębacza. Uczył go tego grania Leon Breguła, były muzyk orkiestry 

wojskowej, zwany przez wszystkich „Śpicaty”.  

Pan Alfred Irek twierdzi, że jak ojciec przyjechał do Boronowa w 1952 r., żeby zagrać            

z orkiestrą, to grał już na trąbce. Przeszedł wszystkie szczeble wtajemniczenia tego 

instrumentu, począwszy od drugiego głosu na trąbce, aż do pierwszego głosu na kornecie, 

najważniejszym głosie sekcji melodycznej w orkiestrach dętych. Grał na tym instrumencie do 

końca swego życia. Najważniejszym etapem w jego życiu muzycznym było objęcie funkcji 

kapelmistrza orkiestry kościelnej. Prawdopodobnie był to rok 1976. Pierwszy zapis               

w odnalezionym notesie ojca to data 18 kwietnia 1976 r. – Zmartwychwstanie Pańskie.         

W swym notatniku ojciec zapisywał m.in., z jakiej okazji odbyło się granie, który                   

z muzykantów uczestniczył w uroczystości, co było grane, jaka była pogoda w tym dniu,         

a czasami suma pieniędzy jaką podzielił między grających. 

8 stycznia 1978 r. napisał: 

Msza św. za inwestycja i warsztaty naprawcze z Asystą 

Msza św. była grana bez intrady najpierw pieśń 170. Przystąpmy do szopy później Pokropisz 

95 na gloria 161 Tryumfy na ofiarę Mędrcy świata 179 grane było że msza św. od modlitwy 

wiernych na Komunia 159 W żłobie leży później 37 Wieczna Miłość i na koniec 176 Bracia 

patrzcie jeno zapłata 400 zł po 22 zł 

Wymienił też 18 grających:  

Obłończyk F., Szeja S., Borek P., Lisiecki M., Mazur A., Sosna M., Rogoc A., Lisiecki S., 

Grunt F., Watoła M., Szeja H., Kolano W., Knop H., Borecki A., Dziuk E., Gatys R., Piecuch 

S., Cichowski P3. 

 

 

 

                                                           
2 Rozmowa z Alfredem Irkiem (ur. 17 lutego 1929 r.), 17 lutego 2009 r.    
3 Dziennik Stefana Lisieckiego. 



Zmartwychwstanie Pańskie 6.00 26.III.1978 r. 

Procesja 3 x dookoła kościoła 2 pieśni Chrystus Zmartwychwstał Wesoły na dzień zaraz          

w kościele było Tedem bez orkiestry bo się nie zdążyło później było nr 7 Przed tak wielkim Nr 

58 Królowo niebieska i msza św. bez orkiestry ponieważ nie było tenora na ofiarowanie było 

51 Alleluja później 9 Cóż ci Jezu damy i 14 jezu Hostii utajony i 32 witaj Boże utajony             

i koniec.  

Wymienił 14 grających: 

Obłończyk F., Szeja S., Borek P., Lisiecki M., Mazur A., Sosna M., Tomaszewski J., Lisiecki 

S., Szeja Z., Knop H., Dziuk E., Gatys R., Piecuch S., Cichowski P.   

 
Oryginalne strony zapisanego notesu Stefana Lisieckiego z 8.01.1978 r. i 26.03.1978 r.   
 

7.I.1979. Niedziela 

Graliśmy msza św. za warsztat Elektryczny i Energetyczny bez łapówy darmo bez Intrady         

i bez mszy św 

Obłończyk F., Lisiecki M., Borek P., Sosna M., Ducki Z., Szyja Z., Lisiecki S., Knop H., Szeja 

H., Knop E., Gatys R., Piecuch S., Cichowski P. 

Graliśmy Cicha noc, pokropisz na gloria Gdy się Chrystus rodzi i 2x Przybieżeli do Betlejem 

na ofiarowanie Mędrcy Świata na Komunia Wesoła nowina i cuda nad cudami i na 

koniec…… to gwiazda 

 

 

 



9.III. 1979 piątek 

Przywitanie Biskupa Kurpasa na wizytacjo i Bierzmowanie 

Szeja S., Lisiecki M., Szeja L., Sosna M., Tomaszewski J., Ducki Z., Szeja Z., Lisiecki S., Knop 

H., Bronce J., Szeja H., Knop E., Gatys R., Dziuk E., Cichowski P.    

Graliśmy na przywitanie Intrada Marsz Nr I później pieśń Pod twój płaszcz dwa razy i koniec. 

 

  
Oryginalne strony zapisanego notesu Stefana Lisieckiego z 7.01.1979 r. i 9.03.1979 r. 
 
 
 
 
Zmartwychwstanie Pańskie  
15.IV.1979 r. 
Obłonczek F., Szeja S., Lisiecki M., Sosna M., Tomaszewski J., Ducki Z., Szeja Z., Knop H., 
Lisiecki S., Piecuch St., Gatys R., Dziuk E., Cichowski P. 
 
3x dookoła Kościoła pieśń grana była Chrystus martwych wstał 56 2 runda 3 runda Wesoły 
nam dzień później by Przed tak wielkim bez orkiestry nie zdążyło się i zaraz była msza św. 
graliśmy Intrada 7a i pieśń Wysławiajmy na ofiarowanie Alleluja bez mszy św. 
 
Odpust par. 6.V.1979 r. 
Szeja S., Lisiecki M., Sosna M., Tomaszewski J. Ducki Z. Lisiecki S. Szeja Z., Knop H. 
Cichowski J. Knop E., Dziuk E., Gatys R. Piecuch ST. Cichowski P. 
 



Najpierw była Intrada Słowik później pieśń 92 W tej Świątyni na ofiarowanie 73 Szczęśliwy 
kto sobie później 5 Ojcze nasz i 7 Baranku Boży na komunia 5 Pójdź do Jezusa i 16 Jezusa 
ukrytego procesja 1 twoja cześć 31 Ciebie Boże i 3x Święty Józefie4.  
 
 

  
Oryginalne strony zapisanego notesu Stefana Lisieckiego z 15.04.1979 r. i 6.05.1979 r. 
 
 
W święto Bożego Ciała 11 czerwca 1998 r. mój ojciec napisał: 

 

Msza św. była tradycyjnie o godz. 8.00 rano po mszy był wymarsz do procesji od pieśni Nr 1    

i tak aż do samego końca według starego planu bo nic nowego jeszcze nie wprowadził 

chociaż to się nie podoba proboszczowi ale jak do tych czas nic nowego niema orkiestra 

ściśle z organistą trzyma się starego planu bo nic nowego jeszcze nie wprowadził chociaż to 

się nie podoba proboszczowi ale jak do tych czas nic nowego nie ma orkiestra ściśle                

z organistą trzyma się starego planu. Ja poraz pierwszy już nie grałem choroba nie pozwala 

ale byłem na procesji z rowerem pogoda była bardzo ładna, słoneczna i bardzo ciepło prawie 

że upalnie bez wiatru proboszcz w kościele wszystkim podziękował i orkiestrze i to byłoby 

wszystko5. 

 
                                                           
4 Tamże. 
5 Tamże. 



To był ostatni wpis Stefana Lisieckiego. Pamiętam jak z wielkim trudem, ale z wielką 

determinacją przyszedł rozdać muzykantom nuty. Towarzyszył orkiestrze do samego końca 

podczas procesji Bożego Ciała, pomimo że cierpiał na nieuleczalna chorobę. Widziałem, jak 

było mu przykro, że nie może nam pomóc, był prawie przez pięćdziesiąt lat niezastąpionym 

muzykantem, najpierw w Boronowie, potem przez wszystkie lata  w Kaletach. Do 

dzisiejszego dnia gramy z nut, które sam napisał. Poświęcił niezliczoną ilość godzin, siedząc 

w kuchni nad książkami, pisząc muzykantom nuty kościelne, by mieli z czego grać. Miał dar 

do pisania nut. Czytelne, wyraźne, pisane stalówką i czarnym tuszem. Nie dostał za to od 

nikogo ani grosza. Nie uskarżał się i nikogo nie prosił, nawet proboszcza o pomoc. Sam 

zakupił zeszyty nutowe, dał je oprawić do drukarni, a potem eksperymentował, by nawet 

podczas deszczu nuty się nie rozpłynęły. Nikt od tego czasu nie podjął się przepisania tych 

książek, chociaż niektóre wymagają renowacji. Boże Ciało zawsze kojarzyć mi się będzie       

z ostatnią drogą mojego ojca z orkiestrą, ale cieszę się, że  procesja odbywa się nadal pod 

dyktando orkiestry. Plan narzucony przez ojca podczas procesji Bożego Ciała jest 

niezmieniony. Wierzę, że w to święto ojciec jest nadal z orkiestrą.           

 
 

Kilka osobistych refleksji 
 

Muzyka gościła w naszym domu, odkąd sięgam pamięcią, za sprawą  nieżyjącego już 

ojca Stefana, który grał w orkiestrze na trąbce i kornecie, a w zespole rozrywkowym na 

saksofonie altowym. Zawsze fascynowało mnie, jak można wydobyć tak piękne dźwięki         

z instrumentu, który ma tylko trzy klapki, jak się zwykle mówi o wentylach. Jeszcze większe 

zdziwienie było gdy ojciec kupił saksofon, a tam mnóstwo klapek i zupełnie inna technika 

grania. Ojciec widział moje zainteresowanie. Podobało mi się, gdy orkiestra maszerowała 

przez nasze miasto wieczorem 30 kwietnia, dzień przed pierwszym maja podczas tzw. 

capstrzyku przy pochodniach niesionych przez harcerzy. Byłem dumny, że mój tata idzie       

w pierwszym szeregu i gra, a dzieci z mojej uliczki mi zazdrościły. Gdy ojciec założył zespół, 

próby odbywały się w naszym domu. Kuchnia zamieniała się w salę prób. Koledzy ojca 

(muzykanci) przyprowadzali swoich chłopców i wtedy był dopiero raj, nie było na nas siły.             

W kuchni huk od bębna i innych instrumentów, a my w przedpokoju i pozostałych 

pomieszczeniach rozrabialiśmy. Mama z siostrą zawsze gdzieś wychodziły, a ja                       

z młodszym bratem i kolegami przewracaliśmy dom do góry nogami. Muzykanci swoje, a my 

swoje. Po powrocie mama dostawała szału i niejednokrotnie kończyło się laniem, ale jak 



zbliżała się kolejna próba to już obmyślaliśmy, co znowu zbroić. To był mój pierwszy kontakt 

z żywą muzyką, który odniósł niebagatelne znaczenie w moim dalszym życiu, które 

związałem do dzisiaj z tym środowiskiem.  

Mając osiem lat, jeszcze przed I Komunią Świętą, ojciec zaprowadził mnie do  

Alfonsa Mazura, prawej ręki ówczesnego kapelmistrza Romana Okwieki, by ten ocenił, czy 

nadawałbym się do rozpoczęcia nauki na klarnecie. Syn Pana Alfonsa - Konrad uczył się już 

w średniej szkole muzycznej w Bytomiu gry na tym instrumencie i to on miał być moim 

pierwszym nauczycielem. Pamiętam jak przyniósł w futerale klarnet, pokazał mi, jak się go 

składa, jak się trzyma,  kazał palcami pozamykać dziurki  i dotknąć wszystkich przycisków. 

Gdy zobaczył, że wykonałem jego polecenie bezbłędnie, powiedział: Stefan, twój synek mo 

tak długie palce jak złodziej, do se rada, przygotujymy tyn klarnet i po wakacjach zaczynomy 

go szkolić. Ucył go bydzie mój Konrad.  

Byłem zachwycony i szczęśliwy, że będę tak jak tata grał w orkiestrze, nie zdając 

sobie sprawy, ile czeka mnie pracy i wyrzeczeń. Już pierwsze lekcje, które odbywały się dwa 

razy w tygodniu pokazały mi, że nie będzie łatwo. Z biegiem czasu uzmysłowiłem sobie, jaki 

byłem głupi. Dzieci grają w dwa ognie, koledzy kopią piłkę, grają w podchody, a ja muszę 

„żympolić” na tej fujarze. Próbowałem różnych sposobów, by zakończyć tę przygodę              

z klarnetem, ale niestety nie udało się. Wszyscy     w rodzinie sprzysięgli się przeciwko mnie. 

Nawet babcia chowała mi trampki, a potem buty, abym tylko siedział w domu i ćwiczył.  

Po dwóch latach nauki u Konrada Mazura, który stwierdził, że już niczego więcej mnie nie 

nauczy,  przejął mnie pan Roman Okwieka – kapelmistrz zakładowej orkiestry dętej. Jego 

podejście i umiejętności wychowawcze sprawiły, że odzyskałem chęć do dalszej gry. 

Chodziłem na jego zajęcia do biurowca, jak się mówiło na budynek dyrekcji KZCP                

w Kaletach. Pan Okwieka był wówczas kierownikiem działu rachuby. Na portierni już mnie 

znali, więc bez przeszkód przechodziłem do „świata wyższych sfer”, bo w tych czasach bez 

specjalnej przepustki nie można było wejść do zakładu, a co dopiero do biurowca. Kiedyś 

zatrzymał mnie sam dyrektor naczelny, bardzo mnie przestraszył, myślałem, że zemdleję. Co 

tu robi to dziecko? – pytał, zanim portier coś próbował wytłumaczyć. Powiedziałem, że uczy 

mnie Pan Okwieka, a ja właśnie do niego idę. Pogłaskał mnie po głowie, z uśmiechem na 

twarzy, ale wielkim zdumieniem zaprowadził do biura kapelmistrza. Od tej pory czułem się 

jak gwiazdor wśród biurokratów, nie przypuszczając, że za kilka lat będę tam pracował.  

Obok biura Pana Okwieki było pomieszczenie, gdzie mogłem się przygotować do 

lekcji,  a tam zawsze czekała na mnie ciepła herbatka. Kapelmistrz przez swą posturę sprawiał 

groźnego człowieka, a w rzeczywistości był to ciepły i serdeczny mężczyzna. Po kilku 



lekcjach stwierdził, że jestem należycie przygotowany, by spróbować swych sił na próbach     

z całą orkiestrą. To było piękne, ale tylko przez chwilę, bo jak się okazało, pomimo prawie 

trzyletniej nauki, nie potrafiłem nic zagrać. Nuty, które położono na pulpicie przede mną, 

były jakieś inne. Dużo przerw, brak ciągłości i do tego wszyscy mnie zagłuszali, nie 

słyszałem, co gram i co najdziwniejsze, nie wiedziałem, w którym miejscu jesteśmy. Grałem 

trzeci klarnet, a przede mną jeszcze drugi, no i pierwszy, najważniejszy. Grałem razem z 

braćmi Sylwkiem i Piotrkiem Borkiem. Byli starsi ode mnie. Pamiętam jak się zgubiłem w 

nutach i zapytałem Sylwka, w którym miejscu jesteśmy, usłyszałem odpowiedź: jo som niy 

wiym.  

Zaczęło mi się podobać, bo widziałem, jak starsi, a nawet starzy muzykanci żyją tą 

muzyką. Dla nich próba orkiestry to była świętość. Podchodzili do niej wyjątkowo poważnie, 

ale z poczuciem humoru i z radością. Muszę powiedzieć, że to, co się czasami działo na tych 

próbach,  przypominało występ najlepszego kabaretu.  

Czułem się wśród tych ludzi jak maleńki element wielkiej machiny, która ma za zadanie 

stworzyć coś, co będzie służyło innym ludziom. Ta machina to muzyka, która będzie smucić   

i wzruszać, a z drugiej strony przynosić radość. Mam tutaj na myśli uczestnictwo orkiestry     

w pogrzebach i koncertach. Pamiętam, jak grałem na pogrzebach, idąc gdzieś w trzecim 

szeregu. Ludzie często wtedy mówili: zobacz, jaki mały muzykant i gro, a na koncertach 

ludzie przychodzili blisko orkiestry popatrzeć na tego małego.  

Wówczas nie było takiego zainteresowania wśród dzieci i młodzieży graniem   w 

orkiestrze. Jednak coś się ruszyło, bo utworzono sekcję werblistów, do której zwerbowałem 

chłopców  z mojej klasy. Mirek Watoła pozostał do dziś, grając na trąbce, później na perkusji, 

a obecnie na tenorze. 

Kolejnymi członkami rodziny po tacie i mnie, którzy przyszli do orkiestry po 

dwuletniej nauce na trąbce był brat Krzysztof, kuzyn Paweł (też na trąbce) i mąż siostry 

Teresy – Janek, który gra na tubie. Do dzisiaj są oni w zespole, poza Pawłem, mocnymi 

filarami.  

Piękne i niezapomniane były chwile, kiedy mama lub tata mieli urodziny. Gdy 

wszyscy goście byli już po kawie i kilku toastach, wyjmowaliśmy instrumenty. Zaczynaliśmy 

od tradycyjnego „Sto lat”, a kończyliśmy polką lub marszem. Widziałem wielką radość w 

oczach mamy i taty,  byli bardzo dumni, że potrafimy grać. Ale tylko tata wiedział, jak trudno 

jest osiągnąć przyzwoity poziom, grając na instrumencie dętym. Dlatego niejednokrotnie 

łezka zakręciła mu się w oku widząc, że osiągnął swój cel.  



To był okres, kiedy kapelmistrzem orkiestry został Pan Alfons Mazur – człowiek 

bardzo ambitny, potrafił grać na różnych instrumentach, począwszy od waltorni, klarnecie, 

saksofonach, a skończywszy na trąbce i kornecie. Był taki przykry moment w jego życiu, 

kiedy stracił palce w fabryce, a grał wtedy na klarnecie. Co oznaczają wszystkie palce dla 

klarnecisty, to wiedzą tylko ci, którzy muzyką zajmują się na co dzień. Pamiętam, jak kiedyś 

był u nas w domu u ojca i jak mu dziękował za to, że jako jedyny pomógł mu w tych ciężkich 

chwilach, udzielając mu wskazówek i instruktażu, jak ma grać na trąbce. Pan Mazur grał w 

czasach Okwieki na pierwszym kornecie, grał leciutko, z polotem, a co najważniejsze – 

czysto i dynamicznie, mając przy tym piękną barwę. Rewolucji nie było, ale starał się 

dwukrotnie za swej kadencji o nowe umundurowanie, zakup instrumentów, a przede 

wszystkim o wszechstronny dobór repertuaru. Zauważył nawet, że gram na dobrym poziomie 

i awansowałem  z trzeciego na pierwszy klarnet. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, gdyż 

pan Mazur był krytycznie nastawiony do tak zwanego „dziadostwa”,  jak sam określał tych, 

którzy stali w miejscu.  

Zacząłem myśleć wówczas o średniej szkole muzycznej, gdyż akurat kończyłem ósmą 

klasę szkoły podstawowej. Niestety ojciec zakazał mi podjąć naukę w tym zawodzie. Nie 

chciał słyszeć o zawodzie muzyka i przestrzegał mnie przed czyhającymi 

niebezpieczeństwami w tym zawodzie. Częste wyjazdy, próby rano, koncerty i przedstawienia 

wieczorem, świątki piątki i niedziele poza domem. Nie mówiąc o alkoholu i innych uciechach 

życia artystycznego. Nie mogłem się sprzeciwić, ale jak się okazało, za parę lat mimo 

wszystko siedzę w tym po uszy, tylko, że musiałem to zrobić okrężną drogą.  

Wracając do prób i koncertów za czasów kapelmistrza Alfonsa Mazura, muszę 

przyznać, że było wtedy kilku młodych dobrze zapowiadających się ludzi,  którzy do dzisiaj 

grają w orkiestrze. Są i że potrafią w trudnych chwilach udźwignąć ciężar różnych 

przeciwności. Wspomnę kilka zabawnych sytuacji z  tego okresu.  

Próby odbywały się w każdą środę, potem ze względu na puchary w piłce nożnej, 

przeniesiono na poniedziałki. Trwają zajęcia, pan Mazur zdenerwowany, bo ludzi jak na 

lekarstwo, tym bardziej ani jednego basisty. Gramy. W  pewnym momencie wchodzi basista, 

trochę podchmielony, nie bardzo wie, co się dzieje i gdzie jest. Orkiestra gra. Ten siada, 

czegoś szuka. Nie wie, gdzie są nuty. W tym momencie kapelmistrz nie wytrzymuje, 

przerywa granie i czeka. Minuta, dwie, a basista ciągle czegoś szuka. Pan Mazur wrzeszczy: 

piorunie cego ty szukos, gromy! A on na to: Panie Mazur grejcie jo wos dogonia. Innym 

razem jesteśmy na pogrzebie w Kuczowie, dzielnicy Kalet.  Kapelmistrz zawsze idzie  przed 

orkiestrą. Niestety tym razem nie ma bębnisty. Kapelmistrz ratuje sytuację i sam podejmuje 



się, by zagrać na bębnie. W tym momencie przyjeżdża ówczesny proboszcz Antosz i ze 

zdziwieniem spogląda na orkiestrę, pytając: Kaj jest Fonik? (tak mówili przyjaciele na pana 

Alfonsa). Patrzy,  a kapelmistrz z tyłu z bębnem – ksiądz rzekł bez namysłu przy domu 

pogrzebowym: Fonik, ale cie dzisiej wypierdolyli. W tym momencie cała orkiestra w śmiech. 

Ale to taki śmiech, że ludzie stojący na podwórku domu pogrzebowego byli w szoku. 

Proboszcz, żeby trochę złagodzić sytuację, powiedział: Chopy! przeklinanie to niy jest grzych, 

to świadczy tylko o złym wychowaniu, a jo jest źle wychowany. I poszedł odprawić ceremonie 

pogrzebową. 

Nadszedł rok 1983 – stan wojenny, a ja dostałem bilet do wojska. Myślałem, że 

jednostka, do której mnie kierują, ma swoją orkiestrę. Niestety tam jej nie było. 

Zmarnowałem dwa lata, grając tylko wtedy, kiedy przyjeżdżałem do domu na przepustkę lub 

urlop. Wróciłem 1 kwietnia 1985 r. do domu. Nie zapomnę, jak 1 maja orkiestra o godzinie 

6.00 wyjeżdżała odkrytym Starem na miasto, grając tzw. pobudkę informującą mieszkańców 

o święcie pracy. Maj, który do tej pory wszystkim kojarzył się z zielenią, kwiatami i ciepłem, 

wszystkich zaskoczył. Rankiem, kiedy wychodziliśmy z ojcem, bratem i szwagrem na granie, 

przywitała nas zima. Pobudka na samochodzie została odegrana. Jechaliśmy w różne miejsca 

Kalet grając marsze, ale do pochodu już nie doszło, gdyż miasto pokryte było śniegiem.        

W tym dniu zawsze po pobudce o 8.00 jedliśmy wspólne śniadanie, po czym 

przygotowywaliśmy się do barwnego przemarszu. Potem wspaniały wspólny obiad i po 

odebraniu prowiantu, graliśmy koncert. Niestety ten dzień, który był zawsze 

podporządkowany orkiestrze od wczesnego rana do późnego wieczora, skończył się bardzo 

szybko. Pamiętam, że nikt z nas nie potrafił sobie znaleźć miejsca. Pomimo ogromnego 

wysiłku, jaki trzeba było w tym dniu włożyć, wszyscy byli niezadowoleni.  

1985 rok był dla mnie, jak się okazało, przełomowym w „karierze”,  jaką było mi dane 

zrobić w tej orkiestrze. Dokładnie nie pamiętam, czy był to dzień 9 maja, Dzień Zwycięstwa, 

czy 22 lipca, święto Manifestu Lipcowego. Pan Alfons Mazur przed wyjściem z sali prób, 

poinformował wszystkich, że we wrześniu rozpoczyna się w Katowicach kurs I stopnia dla 

dyrygentów chórów i orkiestr. Ale kto myślał wtedy     o kursach dyrygenckich, kto byłby taki 

„głupi”, by próbować swych sił w prowadzeniu orkiestry? Każdy to zlekceważył. Oprócz 

mnie. Rozpoczynamy koncert na stadionie, słuchaczy brak, za to mnóstwo ludzi w kolejce po 

artykuły żywnościowe, które rzuciło GSS Społem! Na strzelnicy odbywa się strzelanie, które 

budzi spore zainteresowanie, większe niż orkiestra. Paru młodych muzykantów, w tym ja, też 

chciałoby postrzelać. Gdy tylko nastąpiła przerwa, jak charty pobiegliśmy na strzelnicę. 

Zanim przyszła nasza kolejka, orkiestra już grała. Pamiętam, leżałem strzelając do tarczy, nie 



bacząc na konsekwencje, jakie mnie czekają. Pozostali  pobiegli, a ja dokończyłem strzelanie. 

Gdy wróciłem przed pulpit do orkiestry, usłyszałem: Za dzisiejszy koncert niy mos ani grosza! 

Zrobiło mi się głupio. Po koncercie podszedłem do kapelmistrza, przeprosiłem  i poprosiłem   

o druczek zgłoszeniowy na kurs dyrygentów. Kapelmistrz się ucieszył, że nareszcie będzie 

miał kogoś młodego do pomocy. Zapomniał tym samym o moim wybryku i w ten sposób 

znalazłem się na liście płac za ten koncert, ale przysporzyłem sobie kłopotów, o których nie 

miałem wówczas zielonego pojęcia.  

Kurs trwał rok, ale zakres wiedzy, jaki należało posiąść był ogromny. Teoria i 

praktyka non stop, zakończone egzaminami. Orkiestra, kiedy uczęszczałem na sobotnio - 

niedzielne zajęcia grała dalej, ale sytuacja ekonomiczna dawała się nam we znaki. 

  Ludzie z orkiestry, którzy do tej pory pracowali w KZCP, zaczęli odchodzić do 

przedsiębiorstw, które lepiej płaciły, poza tym związki branżowe, patronujące do tej pory 

orkiestrze, nie potrafiły sprostać wymaganiom. Granie graniem, próby próbami, lecz nic poza 

tym. Pan Mazur widząc, że należy coś zrobić, by ratować tę orkiestrę, która była całym jego 

życiem, zaproponował wycieczkę dla członków orkiestry i ich rodzin. Niestety na trzy dni 

przed wyjazdem okazało się, że wycieczki nie ma, bo związki zawodowe zapomniały. Tego 

było za wiele i pan Mazur złożył rezygnację.       

1 czerwca 1986 roku zostałem siódmym kapelmistrzem orkiestry, która działa do dziś. 

Nie mam pojęcia, ilu ludzi przewinęło się przez tę grupę, szkoda, że nikt do tej pory nie 

próbował przynajmniej w kilku słowach zapisać ważnych faktów, rozpoczynając od 1927 

roku, kiedy to orkiestra została powołana do życia. Może takie zapiski były, lecz przez 

zawirowania wojenne zostały zniszczone.  Myślę jednak, że te skromne moje wspomnienia 

przybliżą młodzieży uczestniczącej w zajęciach orkiestry, że jest warto w niej być, bo to oni 

będą tworzyć dalszą jej historię. Wierzę głęboko, że pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, 

Miejska Orkiestra Dęta z Kalet doczeka jubileuszu 100-lecia.                  

 

 

 

 


