
Nazwa instytucji: Filharmonia Zabrzańska     

Miasto / województwo: Zabrze / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.zabrze.pl/     

Organizator: Miasto Zabrze     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu powstała wiosną 1950 r. jako 
Filharmonia Górnicza Związku Zawodowego Górników. Początkowo 
zasadniczym celem działalności nowo powstałego zespołu symfonicznego było 
propagowanie i popularyzacja muzyki – w najszerszym tego słowa znaczeniu-
wśród klasy robotniczej śląskich zakładów pracy. Z biegiem czasu profil 
zespołu zaczął się zmieniać w kierunku programów typu filharmonicznego, 
który to styl pracy orkiestra obecnie reprezentuje w stopniu wysoce 
profesjonalnym. Potwierdzeniem tego faktu są programy koncertów, ale 
przede wszystkim nazwiska artystów krajowych i zagranicznych. Orkiestra 
nagrała kilka płyt CD, oraz zarejestrowała szereg archiwalnych programów dla 
TVP z udziałem najwybitniejszych artystów polskich estrad.Filharmonia 
Zabrzańska w przeszłości została uhonorowana m.in.: Nagrodą Kulturalną 
Prezydenta Zabrza, Złotym laurem Umiejętności, Nagrodą Światowej Fundacji 
„Zdrowie, Rozum, Serce” –Lider Promocji Kultury Polskiej( druga orkiestra po 
Filharmonii Narodowej), nagrodą „Ambasador Zabrza”, Złotą odznaką 
„Zasłużony dla województwa śląskiego”. 
Repertuar orkiestry preferuje utwory klasycyzmu i romantyzmu, chętnie 
sięgamy także po dzieła współczesne-szczególnie kompozytorów szkoły 
śląskiej. W stałych cyklach prezentowane są estradowe wykonania oper i 
operetek. Mamy stale w repertuarze kilka różnych programów z muzyką 
popularną, filmową, jazzową, musicalową, dixielandową i rozrywkową. W 
sezonie artystycznym zespół przygotowuje około 20 programów 
symfonicznych,5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych, oraz 10 osobnych 
programów w cyklicznej akcji dla dzieci i młodzieży. Obecnie koncertujemy 
średnio 10 razy w miesiącu w siedzibie orkiestry jak i na estradach całego  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 



KONCERTY SZKOLNE Koncerty szkolne mają uczulać młodego człowieka na piękno muzyki jako 
jednej ze sztuk pięknych. W przystepny sposób przybliża i  tłumaczy się istotę 
gry na instrumentach, pokazuje specyfikę pracy artysty muzyka w orkiestrze 
symfonicznej, w końcu stara się zachęcić do słuchania muzyki w jak 
najszerszym tego słowa znaczeniu. 

szkoły 
podstawowe 

7 zł Iwona 
Kamińska 

40 w sezonie  

MUZYCZNY KONKURS Z 
NAGRODAMI 

Najlepsi zdaniem nauczycieli uczniowie mają  jedyną w swoim rodzaju okazję 
poprowadzenia od pulpitu prawdziwej orkiestry symfonicznej! 

szkoły 
podstawowe    

7 zł Iwona 
Kamińska 

 4 w sezonie  

KONCERTY PRZEDSZKOLNE podzielone na dwa tematy: w pierwszej części roku szkolnego prezentujemy 
orkiestrę i jej instrumenty, w drugiej gramy muzykę z filmów dla dzieci lub 
bajkę muzyczną S. Prokofiewa "Piotruś i wilk". 

przedszkola 7 zł Iwona 
Kamińska 

10 w sezonie  

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


