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„Za dużo gra się dziś w radio tak u nas, jak za granicą, muzyki lekkiej. Jest ona rzekomo przystęp- 

niejsza niż muzyka poważna. Ale przekonany jestem, że gdyby nadawano w tej samej proporcji i z tym 

samym uporem muzykę poważną, choćby nowoczesną, to najszersze rzesze słuchaczy rozsma-

kowałyby się w tej muzyce i umuzykalnienie społeczeństwa poszłoby zupełnie inną drogą” - mówił 

w grudniu 1934 roku Grzegorz Fitelberg dziennikarzowi miesięcznika „Muzyka”. Dopiero co porzucił 

z hukiem, wywołując zresztą mały skandal dyplomatyczny, stanowisko pierwszego dyrygenta Orkie- 

stry Symfonicznej Radia Ukraińskiego w Kijowie. Ze współpracy nic nie wyszło podobno dlatego, że 

nie pozwolono mu zatrudnić tam polskich solistów. 

W Warszawie natychmiast zaproponowano mu kierowanie Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. 

Szef działu muzycznego tej instytucji, Edmund Rudnicki, starał się o jej powołanie już od pewnego 

czasu. Własna orkiestra miała dać radiowcom możliwość dzielenia się ze słuchaczami kanonem lite- 

ratury symfonicznej, ale przede wszystkim promowania polskiej muzyki na nieosiągalną wcześniej 

skalę. 

TWARZE POBLADŁE Z EMOCJI 

Zimą 1934 roku jednak nie za bardzo było jeszcze kim kierować, w radiu grał zespół złożony 

w większości z muzyków Filharmonii Warszawskiej, angażowanych w zależności od potrzeb. Niemal 

rok zajęło Fitelbergowi kompletowanie samodzielnego zespołu i pertraktacje z filharmonią, która 

zdecydowanie nie życzyła sobie w stolicy żadnej konkurencji. 

Ostatecznie staranną selekcję przeszło 51 osób, w tym młoda skrzypaczka i kompozytorka Grażyna 

Bacewicz. 

2 października 1935 roku zespół stawił się w studiu w komplecie. Tego dnia melomani czekali przy 

radioodbiornikach na kolejną część audycji poświęconej twórczości Fryderyka Chopina, a nowa 

orkiestra po raz pierwszy miała zagrać przy włączonych mikrofonach. „Skupione, pobladłe z emocji 

twarze muzyków. Oczy wpatrzone w dyrygenta. Instrumenty jakby związane niewidzialnymi nićmi 

z pałeczką pana Fitelberga. Cała Polska słucha” - relacjonowano wydarzenie w tygodniku „Antena”. 

Koncert zgodnie uznano za wielki sukces, a niedługo później Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 

dzięki transmisjom radiowym, słuchała już cała Europa. 

Zespół grał koncerty nie tylko w radiowym studiu. W pierwszym okresie swojej działalności regu-

larnie pojawiał się też m.in. w sali warszawskiego kina Roma (potem w Teatrze Wielkim). Próby or-

ganizowano w warszawskim Konserwatorium, ale również w sali miejscowego Klubu Wioślarzy. To 

właśnie u wioślarzy muzycy ćwiczyli przed konkursem orkiestr i dyrygentów zorganizowanym z oka-

zji Wystawy Światowej w Paryżu w październiku 1937 roku. To był ich pierwszy zagraniczny występ. 

Jeśli mieli tremę, to dobrze ją ukrywali - jury nagrodziło orkiestrę i dyrygującego Fitelberga Złotymi 

Medalami.  

OSIEMDZIESIĄT LAT 
WIELKIEJ MUZYKI 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia  
jest osiemdziesięciolatką z ogromnym dorobkiem  

i bogatym doświadczeniem, cieszącą się sławą  
na świecie i chętnie podejmującą nowe wyzwania.  

I nie ma w sobie nic ze staruszki.
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NIEMIECKIE MUNDURY W STUDIU

Wracając z Francji, zespół po raz pierwszy odwiedził Katowice. W październiku otwierano tu właśnie 

gmach katowickiej rozgłośni Polskiego Radia, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Kto mógł sku-

teczniej sprawdzić jego wartość niż radiowa orkiestra?

Dwa lata później wojna rozproszyła OSPR. Fitelberg zdążył jeszcze 17 września w bombardowanej 

Warszawie zorganizować muzyczną oprawę nabożeństwa transmitowanego z radiowego studia, po-

tem wyjechał z Polski. Następne lata spędził, tułając się po Europie i obu Amerykach. 

Gdy 25 marca 1945 roku orkiestra dawała swój pierwszy po przerwie koncert w studiu koncertowym 

rozgłośni katowickiej Polskiego Radia, wojna jeszcze trwała. To, że występ się odbył, i to w tym miej-

scu, to zasługa kierownika wydziału programowego radiostacji Zdzisława Hierowskiego. Miał mocne 

argumenty. W Warszawie nie było do czego wracać, wszystko leżało w gruzach. Tymczasem w Ka-

towicach czekał nietknięty wojennymi działaniami budynek (przez ostatnie lata mieściła się w nim 

szwalnia niemieckich mundurów) z nowoczesnym studiem nagraniowym.  

Zespół nie był kompletny. Witoldowi Rowickiemu, któremu powierzono zadanie kierowania orki-

estrą, udało się zebrać zaledwie 16 osób. Z koncertu na koncert skład się jednak powiększał i w końcu 

wzbogacił się o osobę, bez której trudno sobie było go wyobrazić. Do Polski wrócił Fitelberg i w maju 

1946 roku ponownie stanął na czele orkiestry. Niedługo potem została mianowana Wielką Orkiestrą 

Symfoniczną Polskiego Radia. 

Warszawa, 1937 rok, próba w Warszawskim Konserwatorium przed pierwszym wyjazdem zagranicznym do Paryża z okazji  
Światowej Wystawy Sztuki i Techniki / fot. Laboratorium fotograficzne A. Sitkowskiego, Warszawa, Szpitalna 12 / archiwum NOSPR
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PROKOFIEW, STALIN I TANCERKI 

Fitelberg zasłynął jako charyzmatyczny lider, niestrudzenie promujący nową polską muzykę, nie idą-

cy na kompromisy z władzą. Do legendy przeszła opowieść o jego reakcji na ogłoszoną w 1953 roku 

po śmierci Stalina żałobę narodową. Podobno stanął wtedy przed orkiestrą i powiedział: „Wczoraj 

umarł jeden z największych ludzi naszego wieku, człowiek o gorącym sercu i szlachetnym charakter-

ze, autor wielu znakomitych dzieł. Proszę o uczczenie minutą ciszy śmierci mojego przyjaciela Sergiu- 

usza Prokofiewa”. Wielki kompozytor rzeczywiście miał to nieszczęście umrzeć tego samego dnia co 

Stalin, w związku z czym przeprowadzenie jego pogrzebu okazało się niemal niemożliwe. 

Niedługo potem, w czerwcu 1953 roku, umarł sam Fitelberg. Kierownictwo orkiestry objął jego 

asystent, zaledwie 27-letni wtedy kompozytor i dyrygent Jan Krenz. Mimo młodego wieku poradził 

sobie na tym stanowisku doskonale i prowadził zespół z sukcesami przez następne piętnaście lat. 

W tym czasie orkiestra zyskała swoją pierwszą oficjalną siedzibę. Do tej pory, oprócz radiowego 

studia, regularnie odwiedzała też salę Filharmonii Śląskiej. Teraz w końcu symfonicy mogli zaprosić 

melomanów do siebie. W dziesiątą rocznicę obecności w Katowicach oddano im do użytku salę na 

400 osób przy ulicy Plebiscytowej 3. Miejsce znane było katowiczanom jako dawne kino Capitol, ale 

służyło w przeszłości również innym celom, od pokazów rewiowych po walki bokserskie. I tak sala, 

po której wcześniej pląsały tancerki kabaretowe, stała się Radiowym  Domem Muzyki im. Grzegorza 

Fitelberga.

Katowice 1947 rok, Orkiestra pod dyrekcją Witolda Rowickiego w dużym studio Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach (pierwsza 
powojenna siedziba Orkiestry) / fot. autor nieznany / reprodukcja Jan Zegalski / archiwum NOSPR
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ORKIESTRA WYJEŻDŻA DO WARSZAWY. PRAWIE

Kolejne lata zespół spędził jednak nie tylko w swoim nowym domu, ale również intensywnie podróżu-

jąc. W 1961 roku zagrał swój pierwszy koncert w La Scali, rok później  w sierpniu wykonał w Edyn-

burgu utwory Dymitra Szostakowicza w obecności kompozytora, a jesienią rejestrował w Londynie 

koncert dla BBC. Od stycznia do kwietnia 1963 roku Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 

odbyła najdłuższą jak dotąd podróż w swojej historii, odwiedzając ZSRR, Mongolię, Chiny, Japonię, 

Hongkong, Nową Zelandię i Australię. 

Orkiestra dała się poznać na świecie, co zaowocowało współpracą ze światowej sławy artystami. 

W lutym 1960 roku z WOSPR zagrał pianista Artur Rubinstein, a w czerwcu skrzypek Isaac Stern.  

Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Fitelberga orkiestra chętnie podejmowała się prawykonań 

utworów polskich twórców. Swoje dzieła powierzyli jej m.in. Witold Lutosławski i Henryk Mikołaj 

Górecki. Krenz uhonorował też swojego poprzednika, powołując Konkurs Kompozytorski jego  

imienia. 

Gdy w 1967 roku Jan Krenz przenosił się do Warszawy, pojawił się pomysł, żeby orkiestra przepro- 

wadziła się razem z nim. Na szczęście dla nas, również wskutek oporu muzyków, WOSPR została 

w Katowicach. Krenz do dzisiaj jest honorowym dyrygentem orkiestry.

Nowym kierownikiem został po nim Bohdan Wodiczko. Szef radiowej orkiestry bardzo mocno pos- 

tawił na telewizję. Jej nazwę rozwinięto, była teraz Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 

i Telewizji. Po nim orkiestrą kierowali znakomici artyści, z których jednak żaden nie zagrzał tu miejsca 

na dłużej: Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, Stanisław Wisłocki, Jacek Kaspszyk. 

W końcu, we wrześniu 1983 roku, batuta trafiła w ręce Antoniego Wita -na następnych siedemnaście 

lat. 

PREZENT OD PARTII

WOSPR nie pracowała już wtedy przy ul. Plebiscytowej. W 1980 roku oddano do jej użytku salę 

Ośrodka  Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Specjalistycznych przy placu Dzierżyńskiego (dzisiejsze 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego). Gmach z reprezen- 

tacyjną salą na tysiąc miejsc, o którego wspaniałościach plotkowało się od dawna, miał służyć partyj-

nym zjazdom, ale zbudowano go nieco za późno. Podobno zaniepokojona strajkami władza wolała nie 

Katowice, orkiestra pod dyrekcją Kazimierza Korda w sali na ulicy Plebiscytowej / fot. Jan Zegalski / archiwum NOSPR
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drażnić społeczeństwa eksponowaniem zbytków, w jakie opływa.

Niezależnie od tego, jaka była motywacja darczyńców, orkiestra w końcu zyskała siedzibę, w której 

mogła gościć swoją publiczność. Trzeba było tylko okiełznać dość niezwykłą, bo odwróconą, akustykę 

tego miejsca. Salę zbudowano bowiem tak, by odgłosy z widowni niosły się w stronę sceny, a dygni-

tarze w pełni mogli się rozkoszować grzmiącymi oklaskami. Jednak podczas koncertu skutkowało to 

tym, że muzycy nie słyszeli siebie nawzajem, prowadziła ich tylko batuta dyrygenta. „Chociaż muzycy 

często żartowali, że im również sprawia to przyjemność, jednak ze względu na złą akustykę męczyli 

się, a melomani nie słyszeli w pełni brzmienia orkiestry, powstawała bariera - my muzycy tu, na es-

tradzie, a publiczność tam. Jakby dźwięk dobiegał z oddali, nie było tego, o co chodzi podczas kon-

certów, że muzyka nas zalewa, wnika w nas, uderza” - mówiła w wydanej niedawno książce „Dotknąć 

muzyki” obecna dyrektor NOSPR Joanna Wnuk-Nazarowa. 

Katowice, 19.02.1982, koncert pod dyrekcją Witolda Rowickiego w sali Ośrodka Doskonalenia  
Kadr Kierowniczych i Specjalistycznych przy placu Dzierżyńskiego / fot. Jan Zegalski / archiwum NOSPR

MUZYKA NA KOPALNIANYM PLACU

Gdy w 1999 roku ziściło się marzenie Wita i orkiestra została „Narodową” , Joanna Wnuk-Nazaro-

wa była ministrem kultury. Dyrektorem naczelnym i programowym katowickiego zespołu została 

w 2000 roku. Rok później, w roli kierownika artystycznego, dołączył do niej Gabriel Chmura, zwy-

cięzca Konkursu im. Herberta von Karajana w 1971 roku. W 2009 roku zastąpił go Jacek Kaspszyk, 

a w 2012 Alexander Liebreich.

Ten ostatni jest pierwszym, któremu przyszło pracować w nowej siedzibie NOSPR. Impuls do 

wzniesienia nowego gmachu dał przewodniczący Rady Programowej NOSPR Krzysztof Penderecki, 

który przekonał innych członków rady - Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego - oraz ów-

czesnego prezydenta Katowic Piotra Uszoka.

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt budynku, który miał stanąć na dawnym placu 

drzewnym kopalni Katowice rozstrzygnięto w grudniu 2008 roku. Jury przyznało zwycięstwo katow-
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ickiej pracowni Konior Studio. Całkowity koszt nowej siedziby, pierwszej powstałej specjalnie z myślą 

o NOSPR, wyniósł 265 mln zł, z czego połowa pochodziła z funduszy Unii Europejskiej, a połowa 

z budżetu miasta.

Podczas koncertu inauguracyjnego w październiku 2014 roku z NOSPR zagrał znakomity pianista 

Krystian Zimerman. Jego przyjaźń z katowickimi symfonikami zaczęła się już dawno. To oni akom-

paniowali mu i pozostałym uczestnikom podczas Konkursu Chopinowskiego w 1975 roku, który 

Zimerman wygrał. 

NOWE WYZWANIA

Z NOSPR w czasie jej długiej historii współpracowało zresztą wielu wspaniałych artystów, m.in. Mar-

tha Argerich, Leonard Bernstein, James Conlon, Placido Domingo, Nicolai Gedda, Barbara Hendricks, 

Kurt Masur, Garrick Ohlsson, Kun Woo Paik, Mścisław Rostropowicz czy Stanisław Skrowaczewski. 

Prawykonania swoich dzieł powierzali orkiestrze najwięksi polscy kompozytorzy współcześni - 

oprócz wspomnianych już Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego także m.in. 

Krzysztof Penderecki i Wojciech Kilar. 

NOSPR grała niemal w każdym zakątku świata i odbierała najbardziej prestiżowe nagrody muzy-

czne z Diapason d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle Académie du Disque, Cannes Classical 

Award, Midem Classical Award na czele. Ma w dorobku ponad 200 wydawnictw płytowych.

W 2014 roku symfonicy zagrali z jednym z najlepszych polskich bluesmenów Irkiem Dudkiem podc-

zas festiwalu Rawa Blues, rok później urodziny świętowali, grając z katowickim raperem Miuoshem 

i Radzimirem „Jimkiem” Dębskim jako dyrygentem, a potem podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka 

z legendą sceny techno Jeffem Millsem. Osiemdziesięcioletnia NOSPR nie boi się nowych wyzwań.

Iwona Sobczyk

Katowice, 1.10.2014, nowa Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia /  
fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta


