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Niniejsza praca jest poświęcona problematyce wykonawczej we współczesnych 

oryginalnych aranżacjach wybranych polskich pieśni patriotycznych w opracowaniu  

na Orkiestrę Dętą „Quantum” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Powstała  

w oparciu o pomysł nadania pieśniom patriotycznym nowego, współczesnego wymiaru, 

który wnosi niepowtarzalne wartości artystyczne i determinuje sztukę wykonawczą na 

podstawie doświadczeń Orkiestry Dętej „Quantum”. Może on stanowić źródło cennych 

informacji dotyczących problematyki wykonawczej dla wielu podobnych zespołów 

identyfikujących swoją działalność artystyczną w obrębie składów instrumentalnych 

występujących w orkiestrach dętych. 

W pracy został wyodrębniony wstęp, zakończenie oraz cztery rozdziały,  

z których każdy zawiera od trzech do dwunastu podrozdziałów. W sposób szczegółowy 

wyczerpują one temat pracy i omawiają poszczególne sfery doświadczeń objętych 

zagadnieniem.  

Wstęp podkreśla ważność podjętego tematu i wprowadza w sferę rozważań, 

które warunkują osiągnięcie celu pracy. Postawione są w nim pytania i tezy, na które 

zostały przedstawione dowody i wyjaśnione w kolejnych częściach opracowania. 

Rozdział pierwszy omawia ogólne przyczyny i potrzebę powstawania orkiestr 

dętych, a także ich rozwój na przestrzeni wieków. Skrótowo ujmuje on rozwój 

instrumentów dętych oraz zespołów instrumentalnych w tej kategorii muzyki. 

Selektywnie wskazuje na przynależność orkiestr do formacji mundurowych i szereguje 

je pod kątem składu oraz brzmienia. Wskazuje również misję orkiestr w środowiskach 

lokalnych. 

W kolejnych podrozdziałach autor zacieśnia opis do amatorskich orkiestr dętych 

działających przy ochotniczych strażach pożarnych Wielkopolski w latach 1999 – 2019. 

Analizowany okres dotyczy czasoprzestrzeni od reaktywacji Orkiestry Dętej 

„Quantum” w 1999 roku do chwili obecnej. Jest związany z rozwojem artystycznym 

tego zespołu i ogólnokrajowym rozwojem amatorskich orkiestr dętych na początku XX 

wieku. Omówione zostały kierunki rozwoju i działalności artystycznej orkiestr, ogólny 

sposób ich prowadzenia i zarządzania, wizerunek artystyczny a także działalność 

prospołeczna, jaką spełniają w swoim regionie. Przedstawia rys historyczny miasta 



 
 

Rychwał i Orkiestry Dętej „Quantum” OSP w Rychwale. Ten podrozdział omawia 

dzieje zespołu, ukazuje sposób zarządzania, finansowania i realizowania działalności 

artystycznej. 

Rozdział drugi rozprawy poświęcony został pieśni jako formie inspiracji 

artystycznej. Jego treść stanowi analiza pieśni wybranych do projektu pn. Współczesne 

rytmy historii w odniesieniu do wydarzeń historycznych. Autor pracy nawiązuje tutaj do 

wartości patriotycznych i kształtowania tożsamości narodowej, przywołuje niektóre 

wydarzenia historyczne stanowiące symbolikę patriotyzmu oraz kształtujące 

świadomość społeczną w kategoriach walki o niepodległość, uwzględniając szczególnie 

okresy powstawania wybranych utworów. Poddaje ponadto rozważaniom budowę 

pieśni oraz ich rytmikę, wykazując w nich powiązanie z elementami polskiego folkloru. 

Interpretuje funkcje pieśni, jakie spełniały i spełniają w lokalnych społecznościach, 

stawiając je w kategorii dokumentów historii oraz wskazując na prostotę pieśni  

i omawiając ich język literacki. 

W zakończeniu II rozdziału autor pracy podejmuje tematykę związaną  

ze współczesnym poglądem na adaptację pieśni patriotycznych na różne zespoły 

muzyczne oraz składy wokalne i wokalno – instrumentalne. Identyfikuje potrzeby 

społeczne oraz kierunki rozwoju muzyki i jej form, które sprzyjają adaptowaniu pieśni 

na skład orkiestry dętej. 

Trzeci rozdział charakteryzuje dyspozycyjność i organizację pracy Orkiestry 

Dętej „Quantum” do przygotowania Dzieła Artystycznego. Przedstawia strukturę 

orkiestry, jej aparat wykonawczy oraz dostępne instrumentarium wpływające  

na osiągnięcie założonego celu.  

W podrozdziałach omówiono skład zespołu oraz umiejętności indywidualne 

wykonawców. Przedstawiono system kształcenia muzyków oraz warunki lokalowe. 

Uwzględniono ważne elementy mające wpływ na pojawiające się problemy 

wykonawcze. Zaprezentowano pozycje repertuarowe oraz kierunki rozwoju Orkiestry 

Dętej „Quantum”. 

Rozdział zawiera również informacje dotyczące aranżacji pieśni w kontekście 

Dzieła Artystycznego. Zostały w nim omówione dotychczasowe formy wykonywanych 



 
 

pieśni opracowanych w tradycyjnych aranżacjach i kierunki – nowe pomysły, które 

pozwoliły osiągnąć zakładane cele. 

Ostatni, IV rozdział niemniejszego opracowania odnosi się do analizy formalnej 

wybranych pieśni na głos z akompaniamentem Orkiestry Dętej „Quantum” Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rychwale. Szczegółowo prezentuje on zmiany stylistyczne 

zastosowane w pieśniach wybranych do projektu Współczesne rytmy historii  

i charakteryzuje wybrane utwory jako materiał kulturotwórczy, umożliwiający 

przeprowadzenie innowacji artystycznej.  

W tym rozdziale zostały poruszone problemy dotyczące wykonawstwa  

i możliwości technicznych muzyków w zakresie intonacji i umiejętności kształtowania 

dźwięku, ale również techniki dyrygenckie, które właściwie odczytane przez 

wykonawców mogły przyczynić się do możliwie precyzyjnego zinterpretowania dzieła 

oraz jego wykonania przez Orkiestrę Dętą „Quantum” w Rychwale. 

W zakończeniu dysertacji podsumowano opracowane materiały, biorąc pod 

uwagę wszystkie zakładane i poruszane w pracy zagadnienia. Wysunięto uogólnienia, 

które dają odpowiedź na postawioną we wstępie tezę. Zaprezentowano opinie 

wykonawców i odbiorców koncertu, które świadczą o zasadności realizacji tematycznej 

niniejszego opracowania. 
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This work is devoted to performance issues in contemporary original 

arrangements of selected Polish patriotic songs prepared for the “Quantum” Brass 

Band by the Volunteer Fire Brigade in Rychwal. It is based on the idea of giving the 

patriotic songs a new, contemporary dimension that brings unique artistic values and 

determines performance art based on the experience of the “Quantum” Brass Band.  

It can be a source of valuable information on performance issues for many similar bands 

identifying their artistic activities within instrumental ensembles appearing in brass 

bands.  

The paper contains introduction, ending and four chapters, each containing three 

to twelve subsections. They exhaust a topic in detail and discuss the areas of experience 

covered by the issue.  

The beginning underlines the importance of the subject and leads to the 

considerations which determine the achievement of the work. It presents questions and 

theses for which the evidence is presented and explained in the subsequent parts  

of the study.  

Chapter one discusses general causes and needs to have brass orchestras created 

and their development through the ages. It briefly describes the wind instruments  

and instrumental bands’ development in this music category. It indicates the 

membership of orchestras in uniformed formations and ranks them in terms of sound 

and composition. It also underlines the mission of orchestras in local environments. 

In the following subsections the author narrows the description to amateur brass 

bands meeting at the volunteer fire brigades of Greater Poland in the years 1999-2019. 

This period relates to the spacetime since the reactivation of the “Quantum” Brass Band 

in 1999 to the present. It is associated with both the band’s artistic development and the 

nationwide development of amateur wind bands at the beginning of the 20
th

 century. 

This part of paper describes the ways of development and artistic activity of orchestras, 

the general way of conducting and managing them and artistic image and pro-social 

activity they perform in their region. It also presents the historical outline  

of the “Quantum” Brass Orchestra of Volunteer Fire Brigade in Rychwal and the town 



 
 

of Rychwal itself. This subsection discusses the history of the band, the way  

of managing and financing it and implementing artistic activities. 

Chapter two is devoted to songs as a form of artistic inspiration. It contains the 

analysis of songs chosen to the project entitled “Contemporary rhythms of history”  

in relation to historical events. The author, taking into account the periods of selected 

compositions, refers here to patriotic values and to shaping national identity by recalling 

some historical events that are symbolism of patriotism and that shape public awareness 

in terms of the struggle for independence. Additionally, he contemplates  

the constructions and rhythms of songs, demonstrating their connection with elements 

of Polish folklore. He interprets the functions that songs fulfill in local communities, 

treating them as documents of history, and pointing to the simplicity of songs and 

discussing their literary language.  

In the end of the second chapter author discusses topics related  

to the contemporary view on the adaptation of patriotic songs, various musical bands, 

vocal and vocal-instrumental compositions. He identifies social needs and directions  

of development of music and its forms that foster adapting the songs to the composition 

of brass bands. 

The third chapter characterizes the availability and work organization  

of the “Quantum” Brass Band to prepare the Artistic Work. It presents the orchestra 

structure, all the performers and available instruments affecting the achievement of the 

assumed goal.  

The subsections discuss the composition of the team and individual skills  

of the performers. They present the system of training the musicians and house 

conditions. Important elements affecting appearing performing issues are also taken into 

account. In addition, repertoire and development directions of the “Quantum” Brass 

Band are presented here.  

The chapter is also about the arrangement of the songs in term of the Artistic 

Work. It discusses the traditional arrangements of the songs and new ideas that helped 

to achieve the assumed goals. 



 
 

The last, fourth chapter of this study refers to the formal analysis of selected 

songs with the accompaniment of the “Quantum” Brass Band of the Volunteer Fire 

Brigade in Rychwal. It presents in detail the stylistic changes used in the songs selected 

for the “Contemporary Rhythms of History” project and characterizes the selected 

works as culture-forming material, enabling artistic innovation.  

This chapter deals with problems concerning the performance and technical 

capabilities of musicians in the field of intonation and sound shaping skills, but also 

conductor techniques, which, when properly read by performers, could contribute to the 

most precise interpretation of the work and its performance by the “Quantum” Brass 

Band in Rychwal.  

At the end of the dissertation the developed materials are summarized, taking 

into consideration all the assumed and raised issues. The author makes  

the generalizations which give an answer to the presented in the introduction thesis.  

He presents the opinions of the performers and recipients of the concert. All of them 

prove the legitimacy of the thematic implementation of the paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


