
 Górnicza Orkiestra Dęta  
„Bytom” im. Józefa Słodczyka

100 lat tradycji i doświadczenia



 Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” — Siemianowice Śląskie — Park Tradycji 2019



O orkiestrze
W orkiestrach dętych jest jakaś siła, a w Górniczej Orkiestrze Dętej 
„Bytom” z pewnością jest ona wielka. Jako jedyny tego typu zespół 
działający w  Bytomiu jest jego wizytówką. Dba o  śląskie tradycje 
i dowodzi tego, że powinny być one kultywowane i sławione w całym 
kraju i na świecie.

Dzisiejsza Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” powstała 
100 lat temu, w  1920 r. jako orkiestra kopalni 
KWK Miechowice. Z czasem dołączali do niej muzycy 
zespołów działających do tej pory przy innych 
bytomskich kopalniach, zasilając jej szeregi znakomitymi 
muzykami. Pasja, miłość do muzyki i  regionu — 
to właśnie połączyło i  łączy do dziś cały zespół. 
Dzięki temu jego członkowie nie tylko czerpią radość 
ze wspólnego muzykowania, ale i  zarażają innych 
swoim zapałem. Dbają o  to, by tradycja górniczych 
orkiestr dętych była nie tylko żywa, ale i  aktywnie 
wpisywała się w krajobraz nowoczesnego Śląska. 
Orkiestra bierze udział w  festiwalach, 
konkursach i  przeglądach na szczeblu krajowym 
i  międzynarodowym. Nie zamyka się także na 



inne pola działania — jej muzyków można było zobaczyć i usłyszeć 
np. podczas jednej z edycji programu „Mam Talent”, w filmie Jerzego 
Domaradzkiego „Piąta pora roku”,  czy w nagraniu spotu dla potrzeb 
konkursu Junior Eurovision 2019 . 
Orkiestra przez wszystkie lata swojego istnienia odnosiła wiele 
sukcesów i zdobyła szereg nagród. Najważniejsze z nich to :
• Złoty Medal na Światowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Hamar 

w Norwegii w 1984 r.
• I miejsce na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Wemding  

w Niemczech w 1995 r. 
• I miejsce i Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu 

i Konkursie Orkiestr „Golden Sardana” w Barcelonie w 2018 r.
• IV miejsce i Złoty Medal na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 

Dętych w Bösel w Niemczech w 2019 r.
Orkiestra została także odznaczona  w 2004 r.  Medalem Prezydenta 
Miasta Bytomia za rozpowszechnianie kultury muzycznej w  kraju 
i poza granicami oraz w 2005 r.  Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym 
przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.
W  2018 r. wieloletni kapelmistrz Orkiestry Józef Słodczyk został 
uhonorowany Medalem „Zasłużony Kulturze  Gloria Artis”.  
W 2019 r. Orkiestra została nazwana jego imieniem.



O repertuarze
Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” posiada w  swoim repertuarze 
zarówno tradycyjne śląskie pieśni i marsze, jak i muzykę filmową 
i  poważną. Szeroka oferta utworów pozwala na dobranie 
odpowiedniego programu stosownie do okazji. Orkiestrę można 
usłyszeć podczas koncertów kolęd z  początkiem roku, na wielu 
festiwalach — również zagranicznych, czy podczas obchodów 
Barbórki. Orkiestra ma także w  ofercie liczne aranżacje utworów 
rozrywkowych, dzięki czemu jest częstym gościem festynów 
i koncertów plenerowych, które zawsze spotykają się z pozytywnym 
odzewem publiczności. Nie obce są jej też sale koncertowe.
Orkiestra dęta to nie tylko koncerty — to również przemarsze 
i parady. Mimo amatorskiego charakteru zespołu Górnicza Orkiestra 
Dęta „Bytom” kładzie nacisk na to, by jej występy były nie tylko miłe 
dla ucha, ale i dla oka. Dlatego też niezwykle ważnym jest dla niej 
profesjonalne podejście zarówno do brzmienia, jak i do prezencji. 
Właściwe i godne podejście do parady, które prezentuje Orkiestra, 
dodają wydarzeniom uroczystego charakteru. 

Repertuar  
koncertowy:
• tradycyjne marsze

• pieśni śląskie

• muzyka sakralna

• oprawa uroczystości  

     kościelnych i państwowych

• muzyka filmowa

• muzyka rozrywkowa

• arie operowe i operetkowe

• współpraca z solistami

• muzyka świąteczna, kolędy

…i wiele więcej! 





O kapelmistrzu

Dariusz Kasperek — muzyk klarnecista, pedagog. Ukończył Akademię 
Muzyczną w  Katowicach. Jako muzyk współpracuje z  Filharmonią 
Śląską, Teatrem Rozrywki i Teatrem Nowym w Zabrzu. Współzałożyciel 
i  członek zespołu kameralnego Maes-Trio. Koncertował w  Europie, 
Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Nagrał kilkanaście płyt. Jest 
jedynym klarnecistą w Polsce, który otrzymał Złotą Płytę za nagrania 
partii solowych w albumie Canzonetta z  Kałudi Kałudowem. Został 
uhonorowany Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wyróżnieniami 
Prezydentów Miast — Zabrza i Rudy Śląskiej za aktywną działalność 
pedagogiczną i propagowanie kultury muzycznej. 
Od 2018 roku pełni funkcję kapelmistrza Górniczej Orkiestry Dętej 
„Bytom”. W 2019 r. otrzymał II nagrodę i Srebrny Medal w kategorii 
„Dyrygent” na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bösel 
w Niemczech.





O jubileuszu

Obchody 100-lecia Orkiestry Dętej „Bytom”, noszącej dziś imię 
Józefa Słodczyka, to czas wyjątkowy nie tylko dla członków, ale także 
dla sympatyków zespołu. Na świętowanie składają się koncerty 
w  każdym miesiącu 2020 roku, a  uroczystą galę 16 października 
w  sercu muzycznym Bytomia, miejscu wyjątkowym, magicznym 

i dostojnym — w Operze Śląskiej —  z pewnością 
można nazwać ukoronowaniem jubileuszu. 100 
lat to dla nas dopiero początek pięknej drogi. 
Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który nas 
ukształtował, w  którym mogliśmy być wierni 
tradycji i  nabraliśmy doświadczenia, z  którym 
wkroczymy w nowy wiek działalności Orkiestry. 
Szczęść Boże!
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