OD BAJTLA DO GRAJTLA,
CZYLI HISTORIA
KOTULIŃSKIEJ ORKIESTRY

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce publikację „Od bajtla do grajtla, czyli
historia kotulińskiej orkiestry”, która powstała jako efekt projektu
„Bajtle Grajtle – młoda orkiestra Kotulina” doﬁnansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Treść publikacji powstała na podstawie przeprowadzonego
wywiadu z prezesami Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kotulin –
Andrzejem Wrazidło i Ernestem Powrósło, dyrygentami –
Romualdem Krupą i Haraldem Powrósło oraz nauczycielami gry na
instrumentach dętych – Sebas anem Beierem oraz Marcinem
Wrazidło.
Publikacja przedstawia historię kotulińskiej orkiestry i jej znaczenie
dla społeczności Kotulina, dokumentuje lokalną tradycję gry na
instrumentach dętych, opisuje charakter funkcjonowania
amatorskiej orkiestry i sposoby motywowania do wspólnych
ćwiczeń. Znajdziemy w niej również zdjęcia składu orkiestry
dawniej i dziś. Broszura stanowi również podsumowanie reali‐
zowanego projektu muzycznego „Bajtle Grajtle – młoda orkiestra
Kotulina”. Zawiera ona fotograﬁe dokumentujące przebieg działań.
Zapraszamy do lektury!
PREZESI STOWARZYSZENIA
ORKIESTRA DĘTA KOTULIN
ORGANIZATOR:
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA KOTULIN
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KILKA SŁÓW O HISTORII
I TRADYCJI ORKIESTRY
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Początki Orkiestry Dętej w Kotulinie
W 1887 roku po raz pierwszy na weselu rodziny Cieślików zagrał
pierwszy skład orkiestry. Za oﬁcjalną datę powstania orkiestry
uznaje się rok 1903. Wtedy to zagrała ona z okazji konsekracji
i poświęcenia obecnego kościoła w Kotulinie. Orkiestrą dyrygował
jeden z braci Cieślików. W 1906 roku dwaj bracia Cieślikowie
z około siedmioosobową grupą przyjaciół uświetnili odpust ku
czci św. Michała Archanioła występem orkiestry dętej. Od
pierwszych wzmianek o powstaniu orkiestry dętej, czyli od roku
1903 do roku 1930, informacje historyczne są bardzo skąpe.
Wiedza opiera się na pamięci osób starszych i zasłyszanych przez
nich opowieści. Ze wszystkich źródeł wywnioskować można, że
orkiestra dęta przy paraﬁi Kotulin cały czas działała.
Andrzej Wrazidło: Od 1903 roku orkiestra działa nieprzerwanie, co
w dużej mierze może zawdzięczać kapelmistrzom, bo to oni stanowili
trzon orkiestry. Kotulińska orkiestra zawsze miała szczęście do
kapelmistrzów, osób z charyzmą umiejących przyciągnąć
i zainteresować oraz podtrzymać tradycję gry.

Około 1930 roku kapelmistrzem został Teodor Szewczyk, który
oprócz niewątpliwych talentów muzycznych, instrumentalnych
i organizacyjnych miał wielki talent pedagogiczny. Był on bardzo
wymagąjacym nauczycielem, przez co mógł stworzyć orkiestrę na
wysokim poziomie. Wykształcił całe pokolenia muzyków,
instrumentalistów, ucząc ich gry na instrumentach od 1930 do
1975 roku.
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1954 rok, Wesele Huberta Niestroja
Od lewej: Reinhold Niestrój, Edward Niestrój (dziadek obecnego dyrygenta), pan Glik,
pan Stefanines, pan Kulig, Teodor Szewczyk, Rudolf Jacek (dziadek jednego
z muzyków orkiestry), Romuald Krupa.

Była to swoista ludowa szkoła muzyczna, która sprawiła, że
w latach powojennych, czyli od około 1946 roku orkiestra dęta
Kotulin funkcjonowała w pełnej obsadzie instrumentalnej
wymaganej przez partytury dla dużych orkiestr dętych. Orkiestra
w takiej formie funkcjonowała jako orkiestra paraﬁalna w okresie
PRL‐u. Prowadzone w tym czasie były również zajęcia i próby,
odbywały się koncerty w kościele i na terenie Gromady, a później
Gminy. Orkiestra nigdzie nie była oﬁcjalnie zarejestrowana,
a tworzyła ją grupa osób rozmiłowanych w muzyce
i zgromadzonych wokół osoby kapelmistrza, Teodora Szewczyka.
W tym czasie zespół liczył około trzydziestu osób. Kapelmistrz
Teodor Szewczyk prowadził orkiestrę do 1981 roku.
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Andrzej Wrazidło: Muzycy orkiestrowi w tamtych czasach rzadko
posiadali wykształcenie muzyczne. Jeden z braci Cieślików został
wysłany do Strzelec Opolskich do szkoły przyparaﬁalnej zajmującej się
ogólnym kształceniem muzycznym. Uczono w niej gry na organach,
czytania nut, teorii muzyki, pisania aranżacji.

Orkiestra w czasach komunizmu
Od 1981 roku opiekę nad orkiestrą jako kapelmistrz przejął pan
Romuald Krupa. Orkiestra prowadziła swoją działalność
w najgorszych czasach komunizmu. Przetrwanie orkiestry, jako
zespołu działającego przy paraﬁi, było rzeczą bardzo trudną,
o czym świadczy fakt, że większość podobnych orkiestr upadła lub
czasowo zawiesiła swoją działalność.
Hart ducha kapelmistrza i członków orkiestry, będących
w większości uczniami kapelmistrza Szewczyka, sprawił, że
orkiestra przeżyła najtrudniejsze czasy w znakomitej kondycji
i w dużym dwudziestopięcioosobowym składzie.
Harald Powrósło: Podczas świąt kościelnych trzeba było oddać do
magazynu instrumenty pochodzące z orkiestr zakładowych, aby
orkiestra nie mogła zagrać. Jednak restrykcje wprowadzane przez
ówczesną władzę nie przeszkodziły w prowadzeniu orkiestry.
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1960 rok, Prymicje o. Henkla
Od lewej: p. Fikus, p. Niedziela, p. Smolarek, p. Glik, Teodor Szewczyk,
Joachim Niestrój, Hubert Majcher, Józef Palus, Romuald Krupa, Edward Niestrój,
p. Siedlaczek, ks. Henkel, Teodor Szewczyk, p. Ogórek, Henryk Niedziela, Brunon
Stańczyk, p. Dralka.

1984 rok, Orkiestra z proboszczem Reinholdem Buczkiem
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Wpływ przemian ustrojowych na orkiestrę
W czasie ważnych przemian ustrojowych w Polsce, czyli w latach
1988 – 1989, orkiestra prowadziła dynamiczną działalność.
Repertuar został rozszerzony o utwory typowo świeckie. Lata
transformacji ustrojowej w Polsce sprawiły, że orkiestra zaczęła
współpracować z Radą Sołecką, Urzędem Miasta i Gminy
w Toszku, Ochotniczą Strażą Pożarną, ze Związkiem Rolników
Niemieckich (pierwszym Przewodniczącym był mieszkaniec paraﬁi
Kotulin pan Thomas Cichoń) oraz z nowo powstałym
Stowarzyszeniem
Kulturalno
–
Społecznym
Mniejszości
Niemieckiej na Śląsku. Transformacja ustrojowa i możliwość
nawiązania kontaktów z rodzinami mieszkającymi za granicą
sprawiły, że po 1989 roku częste stały się wyjazdy naszej orkiestry
do Niemiec. Kotulińska orkiestra grała koncerty w Katedrach
w Passau, w pięknej Katedrze w München, uświetniła swoimi
występami święto Świętej Barbary (Barbarafest) w Regensburg,
w Hoxter, w Odenwald. W naszej pamięci pozostają świąteczne
koncerty i udział w targach przedświątecznych (Weihnachtsmarkt),
w miejscowościach Herford, Bad Salzufel, Darmstadt, Wiesbaden,
Wolfsburg.
W 2012 roku z prowadzenia orkiestry zrezygnował Romuald
Krupa, pozostając w jej składzie jako bibliotekarz i instrumentalista
oraz jako „dobry duch” orkiestry. Obowiązki dyrygenta przejął
Harald Powrósło, który jako pierwszy z jej członków ukończył
studia muzyczne. Był to ważny moment w historii naszej orkiestry.
Harald Powrósło, zawodowy muzyk i pedagog, pociągnął za sobą
wiele młodych osób z naszej miejscowości.
Andrzej Wrazidło: Kotulińska orkiestra jest wielopokoleniowa.
Bezpośrednim uczniem pana Teodora Szewczyka jest pan Romuald
Krupa, obecny kapelmistrz senior. Dziadkowie zaszczepili pasję
muzykowania, dzięki czemu lokalna tradycja przetrwała. Orkiestra
Kotulin to również orkiestra amatorska. Członkowie orkiestry
w przeważającej większości nie zajmują się zawodowo muzyką,
z wyjątkiem Haralda Powrósły i Marcina Wrazidły.
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Trwałość Orkiestry Dętej Kotulin
Orkiestra była jedną z wielu orkiestr działających w okolicy, jednak
większość z nich nie przetrwała próby czasu. Trwałość kotulińskiej
orkiestry oraz położenie Kotulina na styku województw śląskiego
i opolskiego sprawiają, że niektóre miejscowości z powiatu
strzeleckiego, gliwickiego, a nawet z krapkowickiego nie
wyobrażają sobie uroczystości bez oprawy muzycznej w jej
wykonaniu.

Andrzej Wrazidło: Szczęściem i motorem do rozwoju i rozkwitu naszej
orkiestry od samego jej początku byli jej dyrygenci, którzy swoją
charyzmą, umiejętnościami instrumentalnymi i zdolnościami
pedagogicznymi przyczyniali się do stałego rozwoju naszego zespołu
oraz sprawiali, że panowała ciepła, serdeczna i prawie rodzinna
atmosfera.
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Jak zachowano tradycję gry w orkiestrze
Dawniej instrumenty były przekazywane z dziada pradziada. Nie
było tak dużego dostępu do nowych instrumentów, jak obecnie.
Dzięki kopalniom, hutom i innym orkiestrom przyzakładowym
tradycja orkiestr dętych na Śląsku przetrwała. Pan Krupa był
kapelmistrzem w „Hucie Łabędy”, dzięki czemu orkiestra miała
łatwiejszy dostęp do nut. Kiedyś nuty były ręcznie przepisywane,
co było bardzo czasochłonne i pracochłonne. Do dziś w zbiorach
muzycznych orkiestry można znaleźć ręcznie przepisywane
książeczki z nutami. Wszystko było spisywane ze słuchu, czyli ktoś,
kto grał na trąbce, musiał znać się na stroju innych instrumentów
oraz posiadać umiejętność transponowania zapisu nutowego dla
poszczególnych instrumentów.

Stroje orkiestrowe
Stroje pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero podczas
dyrygentury pana Romualda Krupy. Zrodził się wtedy pomysł, aby
orkiestra wyglądała jednolicie. Było trudno pozyskać środki
zewnętrzne na orkiestrowe stroje. Pierwsze stroje to kamizelki
w kolorze seledynowym, potem kamizelki czarne.
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Utworzenie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kotulin dało
możliwość pozyskania środków na zakup marynarek w kolorze
wiśniowym w stylu bawarskim. Dodatkowo orkiestra posiada tez
kurtki ciemnoczerwone i T‐Shirty. Z okazji 110‐lecia Orkiestry
zakupiono specjalnie koszulki nawiązujące do obchodzonej
rocznicy.
Harald Powrósło: Orkiestra Kotulin coraz częściej wyjeżdża na
koncerty. Po samym kolorze stroju można poznać, skąd dana orkiestra
pochodzi. Czerwony to Kotulin. Kolor to znak rozpoznawczy podczas
fes wali.

Próby Orkiestry
Próby odbywają się minimum raz w tygodniu, w zależności od
potrzeb. Trzeba ćwiczyć dużo w domu i pracować nad stresem.
Harald Powrósło: Czasami, ktoś ćwiczy bardzo długo, a podczas
koncertu nie potraﬁ poradzić sobie z emocjami.
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O ORKIESTRZE SŁOWAMI
LOKALNYCH MUZYKÓW
Harald Powrósło: Grać może każdy, natomiast od kapelmistrza zależy
w którym głosie zagra dana osoba – jak sobie radzi, jak umie grać.
Jeżeli jest potrzebny pierwszy trębacz, to wiadomo, że ktoś kto dopiero
uczy się grać, nie obejmie tego stanowiska. Nie obsadzę go w głosie
pierwszym czy w drugim, bo wiem, że sobie nie poradzi. Rolą
kapelmistrza jest tak obsadzić głosy, by orkiestra dobrze brzmiała.
Dodatkowo w każdej grupie głosów jest potrzebny lider, czyli osoba,
która prowadzi daną grupę instrumentalną. Poza tym, jeśli się czyta
nowe nuty, lider ciągnie za sobą swoją grupę. Ostatnio liderowanie
w niektórych grupach trochę kuleje, ale to jest orkiestra amatorska
i nie można nikogo zmusić, żeby grał, przychodził na próby. To ma być
pasja i chęci. Jeśli ktoś chce, to przychodzi, jeśli nie chce, nie
przychodzi.
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Marcin Wrazidło: Granie w orkiestrze jest traktowane przez
wszystkich jej członków jako hobby. Swój wolny czas poświęcają oni
na uczestniczenie w próbach i organizowanych koncertach.
W obecnych czasach coraz trudniej jest zrezygnować z codziennych
zajęć, obowiązków, imprez rodzinnych na rzecz udziału w życiu
orkiestry. Z opowiadań najstarszych członków, którzy już nie grają,
albo których nie ma już z nami, wiem, że dawniej gra w orkiestrze była
dla nich na pierwszym miejscu. Jeśli ktoś miał rodzinny „fajer”
w niedzielę, ale wybiła godzina piętnasta, brał „szaket”, instrument
i ruszał, aby grać. To było zawsze duże wyrzeczenie i poświęcenie ze
strony całej rodziny. Warto o tym pamiętać, bo dzięki temu orkiestra
funkcjonowała. Z reguły ważne imprezy odbywają się w czasie
wolnym, zarezerwowanym dla rodziny.
Andrzej Wrazidło: Trzeba też zwrócić uwagę na to, że te wyrzeczenia
zaczynają się w życiu każdego członka orkiestry wcześniej. Nikt się
muzykiem nie rodzi. Trzeba poświęcić wiele czasu na to, żeby nauczyć
się grać i zostać muzykiem. Jest nawet taki żart: „Jeden mężczyzna
idzie przez Opole i pyta się drugiego, jak można traﬁć do ﬁlharmonii,
a tamten odpowiada, że trzeba ćwiczyć, dużo ćwiczyć”. Kiedy inne
dzieci grają w „bala”, bawią się, biegają, to dzieci ze szkoły muzycznej
muszą ćwiczyć. Tego wymaga instrument. Jeśli chce się osiągnąć
wysoki poziom gry, trzeba bardzo dużo ćwiczyć, pokonując kolejne
etapy szkół muzycznych – szkoła podstawowa, średnia, studia.
Ponadto trzeba pamiętać, że ludzie rodzą się z różnymi talentami.
Niektórym nauka przychodzi łatwo, inni potrzebują więcej czasu i dużo
samozaparcia. Poza tym ta nauka się nigdy nie kończy. Harald jest tyle
lat po studiach, ale musi codziennie ćwiczyć, by utrzymać formę.
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Skład orkiestry
Harald Powrósło: Zapisanych mam 47 osób, natomiast czynnych jest
35, 36 osób.
Romuald Krupa: Wcześniej było 28, 25. Kiedy umierali członkowie
orkiestry, musiałem dołączyć kilka osób z orkiestry Łabędy.
Harald Powrósło: Najmłodsza osoba ma obecnie 13 lat.
Andrzej Wrazidło: Najstarszym czynnym członkiem orkiestry jest pan
Krupa. Jest kapelmistrzem seniorem.
Harald Powrósło: Skład orkiestry jest uzależniony od obsady
utworów, które gramy. Wszystkie głosy muszą być obsadzone. Jakie
instrumenty występują w orkiestrze? Dęte drewniane, blaszane
i instrumenty perkusyjne (m. in. klarnet, ﬂet,sakasofon altowy
i tenorowy,tuba,tenor, puzon, trąbka, waltornia).
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Repertuar
Harald Powrósło: Repertuar jest dostosowywany do danego występu.
Zdarza się, że dostosowuje się go do obsady, jaką mamy na próbach.
Często chciałoby się zagrać coś trudniejszego, ale nie ma
odpowiedniego składu. Gramy wszystko, od muzyki folkowej, poprzez
muzykę ﬁlmową, czasami z elementami jazzu. Ostatnio czytamy utwór,
w którym rytmy są bardziej egzotyczne.
Andrzej Wrazidło: Poza tym mamy taki żelazny repertuar, który jest
potrzebny na różnego rodzaju uroczystości, czyli muzykę kościelną –
bo gramy dużo podczas uroczystości kościelnych, ale również z okazji
uroczystości państwowych, wówczas mamy repertuar patriotyczny –
hymn narodowy, marsze. To mamy zawsze na podorędziu.
Harald Powrósło: Czasami mamy repertuar narzucony. Jeśli jedziemy
na konkurs muzyki mniejszościowej np. niemieckiej, to mamy coś
z repertuaru muzyki niemieckiej. Czasami wymagany jest utwór
koncertowy plus marsz, plus poleczka, walczyk – jakiś utwór
swobodniejszy. Bywa, że utwór jest narzucony i wszystkie orkiestry
muszą wykonać jeden utwór. Oceniany jest sposób wykonania tego
utworu.
Andrzej Wrazidło: Bardzo ważny jest dyrygent, który układa koncert
tak, by miał on odpowiednią dramaturgię. Kolejność utworów, dążenie
do efektownego ﬁnału, przygotowanie utworu na tzw. bis, by
pozostawić jak najlepsze wrażenie. Jest dobrze, gdy kapelmistrz umie
opowiedzieć coś o twórcy etc. Zdarza się słyszeć dobre kapele, ale
nieme. Ich koncerty brzmią ładnie, ale byłyby o wiele ciekawsze, gdyby
były jeszcze okraszone słowem. Harald jest w tym dobry.
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Harald Powrósło: Zależy jakiego rodzaju jest to koncert, ale jeśli ludzie
siedzą i słuchają, warto powiedzieć parę słów. Jeśli chodzą
z kiełbaskami i robią zamieszanie, to dobiera się tzw. repertuar
kotletowy. Robimy tło, ale nie przeszkadzamy w jedzeniu.
Andrzej Wrazidło: W czasie koncertu najbardziej niezręczna jest cisza,
więc jeśli trzeba poprzekładać nuty w przerwach między utworami,
dobrze jest, jeśli ktoś ten czas wypełni słowem.

Odczucia muzyków
Ernest Powrósło: Mieliśmy taki jeden koncert w Niemczech, gdzie
zapewne do tej pory nas pamiętają. W trakcie grania jeden z naszych
muzyków wstał, poprosił panią burmistrz do tańca i zatańczyli przed
orkiestrą. Niezapomniane chwile.

Sebas an Beier: Swoją ścieżkę muzyczną rozpocząłem od gry na
fortepianie w szkole muzycznej. Po trzech latach przeniosłem się do
pana Haralda Powrósły na lekcje gry na tubie. Miałem wtedy 13 lat.
Im więcej gram, tym bardziej odczuwam stres związany z
wystąpieniem na scenie, ponieważ zwracam uwagę na więcej rzeczy.
Mimo wygrania wielu konkursów muzycznych, zawsze czuję stres, bo
jest on potrzebny do podjęcia działania.
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Andrzej Wrazidło: Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Ludzie
zrzeszeni wokół orkiestry są oddanymi sobie przyjaciółmi. Jeśli wiem,
że ktoś z orkiestry może mi w jakiejś sprawie pomóc, jestem pewien, że
tę pomoc otrzymam. Chociażby z tego powodu warto wejść w to
środowisko.
Harald Powrósło: Nie da się pracować nad muzyką, jeśli jest w zespole
niezgoda lub jakieś złośliwości. To jest niewykonalne. Zazwyczaj osoba,
która ma jakieś pretensje, przestaje przychodzić na próby, przestaje
grać. Jeśli osoba jest konﬂiktowa, zazwyczaj z grania w orkiestrze nic
nie wychodzi.
Andrzej Wrazidło: Ci, którzy zostają, tworzą naprawdę zgraną grupę.
Coraz więcej dziewcząt zaczyna grać na instrumentach, które były
zarezerwowane dla mężczyzn: tuba, puzon. Tuba była kiedyś typowo
męskim instrumentem. Już nie jest.
Harald Powrósło: W amerykańskich orkiestrach wyciąga się właśnie
puzony do przodu. Dziewczyny idą zawsze w pierwszych rzędach, co
wygląda bardzo efektownie. Orkiestra stoi dla wszystkich otworem.
Dla chłopców i dziewcząt. Trzeba chcieć i posiadać podstawowe
umiejętności w grze na instrumencie.
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MŁODA ORKIESTRA KOTULINA
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W Kotulinie istnieje ponad stuletnia tradycja gry w orkiestrze
dętej. Widzimy potrzebę zorganizowania działań związanych
z upowszechnianiem dorobku orkiestry poprzez edukację
muzyczną dzieci i rodzin. Realizowane w 2018 i 2019 r.
przedsięwzięcia muzyczne „Trąbka, puzon tuba – orkiestrowy
Kotulin” oraz „Ostre zadęcie, czyli orkiestrowy Kotulin”
doﬁnansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pokazały, że w Kotulinie jest duże zainteresowanie
nauką gry na instrumentach dętych i muzycznymi zajęciami.
Naszym celem jest po pierwsze podtrzymanie tradycji orkiestr
dętych na Górnym Śląsku i wykształcenie nowego pokolenia, które
podtrzyma tradycję wsi, po drugie propagowanie świadomych
postawy wobec tożsamości kulturowej i dorobku poprzednich
pokoleń.
Obecne zadanie „Bajtle Grajtle – młoda orkiestra Kotulina” jest
kontynuacją rozpoczętej w 2018 roku edukacji muzycznej dzieci
w wieku 6‐12 lat. W obecnej edycji skierowaliśmy ofertę
edukacyjną do nowej grupy ‐ rodzin z dziećmi w wieku 3‐5 lat.
W ramach zadania odbyły się lekcje gry na instrumentach dętych
prowadzonych w dwóch sekcjach basowej i trąbkowej przez
Marcina Wrazidłę i Sebas ana Beiera, rodzinne warsztaty
„Wspólny rytm” prowadzone przez Agnieszkę Behnke‐Tomczyk
i Katarzynę Prawdę, wycieczka do Filharmonii Śląskiej
w Katowicach na niedzielny koncert oraz spotkanie „Orkiestra
widziana oczami dziecka” w formie wywiadów przeprowadzonych
z prezesami Stowarzyszenia – Andrzejem Wrazidło i Ernestem
Powrósło, dyrygentami – Romualdem Krupą i Haraldem Powrósło
oraz nauczycielami gry na instrumentach. W ramach zadania
gościła w Kotulinie Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A. Projekt
zakończył się koncertem Orkiestry Dętej Kotulin połączony
z występem młodej orkiestry Kotulina „Bajtli Grajtli”.
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BAJTLE GRAJTLE NA LEKCJACH GRY
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RODZINNE MUZYKOWANIE
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ORKIESTRA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA
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NIEDZIELA W FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
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ORKIESTRA DĘTA GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

35

36

BAJTLE GRAJTLE NA SCENIE MUZYCZNEJ
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WYDAWCA
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA KOTULIN

OPRACOWANIE WYWIADU
AGNIESZKA BEHNKE‐TOMCZYK, KATARZYNA PRAWDA

GRAFIKA
OLGA BUGAŁA‐KAMIŃSKA

Partnerzy:
SZKOŁA
PODSTAWOWA W
KOTULINIE

