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Marek Witkowski

Słynne marki
Dynacord

TYTUŁEM WSTĘPU
Wielu z pionierów, którzy inicjowali roz-

wój przemysłu pro audio, zwyczajnie nie 
wytrzymywało tempa rosnącej szybko 
konkurencji, a początek ich końca prze-
biegał zwykle według niemal identycz-
nego scenariusza. Z czasem okazywało 
się, że prowadzenie działalności na zasa-
dzie warsztatu lub nawet zatrudniającej 

Po wakacyjnej przerwie powracam do rozpoczętej serii opi-
sującej historyczne, legendarne marki sprzętu oraz postacie, 
które tworzyły fundament dla kształtującej się branży na-
głośnieniowej. Niestety – wiele wskazuje na to, że ten mate-
riał będzie jednym z ostatnich (o ile nie ostatnim) dotyczą-
cych tej właśnie tematyki. 

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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słynne mArki

kilkanaście osób manufaktury jest nie-
rentowne, gdyż koszty wytworzenia poje-
dynczego produktu są wysokie, a możliwa 
do wyprodukowania liczba egzemplarzy 
w skali roku mocno ograniczona. Oprócz 
konieczności stawiania czoła rodzimej 
konkurencji, w pewnym momencie na 
rynku pojawił się jeszcze jeden, znacznie 
groźniejszy i bardzo bezwzględny prze-
ciwnik. Zalewająca Stany i Europę – ni-
czym tsunami – fala taniego sprzętu po-
chodzącego z krajów azjatyckich stała się 
przysłowiowym „gwoździem do trumny” 
dla niejednej europejskiej marki, nie tylko 
w branży pro audio. 

Jak wspominałem w poprzednich od-
cinkach, założyciele owych legendar-
nych marek byli w większości entuzja-
stami, a nie rekinami biznesu. W sferze 
zagadnień dotyczących elektroniki czy 
akustyki byli bezsprzecznie mistrzami, 
artystami czy wręcz wizjonerami, wyprze-
dającymi o całe dekady lata, w których 
działali. Niestety, wymienione cechy nie 
wystarczały, by zrozumieć regułę, którą 
do dziś niezmiennie rządzi się brutalny 
świat biznesu. Reguła ta – choć z pozoru 
prosta („Dostosuj się i przetrwaj albo... 
giń”) – bardzo często pozostawała jednak 
w drastycznej sprzeczności z etyką i ele-
mentarnymi zasadami „fair play”. Dlate-
go wielu idealistom, żyjącym we własnym 
świecie elektronowych lamp, rezystorów 
i głośników, tak trudno było się w nowej 
rzeczywistości odnaleźć.

Takim oto sposobem niektóre z  le-
gendarnych produktów trafiły – niemal 
z dnia na dzień – do lamusa branżowej hi-
storii. Kilka innych, zanim się tam zna-
lazły, przeszło jeszcze przez „czyściec” 
różnych korporacyjnych machin, które 
będąc zainteresowane promowaniem 
innych marek z własnego portfela oraz 

szybkim zyskiem powoli odstawiły je na 
boczny tor, nie zważając na sentymen-
talne aspekty historyczne oraz tradycję. 

Wspomniałem, że być może jest to ostat-
ni odcinek z tej serii, co wynika głównie 
z  braku legalnych materiałów źródło-
wych. W internecie funkcjonują w więk-
szości bardzo ogólnikowe informacje. 
Na stronach korporacji – o ile w ogóle 
są tam zamieszczane jakiekolwiek mate-
riały historyczne – są to równie lakonicz-
ne wzmianki, jak w Wikipedii. Kierowa-
ne do korporacyjnych specjalistów od PR 
maile pozostają najczęściej bez odpowie-
dzi. Tak było na przykład w przypadku 
EAW. Niekiedy odpowiedzią jest wska-
zaniem lików, z których kompletnie nic 
nie wynika, gdyż dotyczą one najczęściej 
tylko nowych produktów. 

Szczerze mówiąc, dziwi mnie takie po-
dejście, bo zawsze wydawało mi się oczy-
wistym, że specjalistom od PR powinno 
na kontaktach z mediami zależeć. Wy-
tłumaczyłem sobie, że być może w hie-
rarchicznie zorganizowanych struktu-
rach wielu korporacji panuje głęboko 
zakamuflowana obawa, że „wszystko, 
co robisz lub mówisz może być w odpo-
wiednim momencie wykorzystane prze-
ciwko tobie”. Jeśli nic nie robisz, a sło-
wem dysponujesz oszczędnie, to nikt 
nie postawi zarzutu, że coś zrobiłeś źle 
lub niezgodnie z odgórnie przyjętym 
założeniem.

PRZEJDŹMY DO MERITUM 
Producent, który jest tematem dzisiej-

szego materiału – jak to kiedyś o nim na-
pisałem – mógłby się stać bohaterem sce-
nariusza do nakręcenia niezłego filmu. 
Jego historia jest spektakularna, bły-
skotliwa, w sam raz na miarę produk-
cji pod znakiem „made in Hollywood”. 

Kilkakrotnie przy różnych okazjach 
opisywałem już w przeszłości dzieje tej 
marki, a choć nie tylko ja sięgałem po ten 
temat, to uważam, że można o niej nadal 
wiele ciekawych rzeczy powiedzieć. 

Producent, o którym mowa funkcjonu-
je na rynku już od ponad 70 lat, na prze-
strzeni których budował i umacniał swoją 
niepodważalną dziś reputację. Dzięki niej 
zyskał też liczne grono wiernych klien-
tów, które pomimo szerokiej oferty „po-
dobnego” sprzętu, dostarczanego przez 
innych producentów, wciąż się jednak po-
większa. Wyjaśnijmy tu od razu, że stwier-
dzenie „podobny sprzęt” ma w tym przy-
padku znaczenie kluczowe. Dynacord 
– bo o tej właśnie marce mowa – nigdy 

Produkty firmy „Funktechnik und Geratebau Ing.” sprzedawane były pod nazwą „Dynaphon“.

Konstrukcje z lat 50. mają niewiele 
wspólnego z dzisiejszymi produktami 
– oferowana przez wzmacniacz KV6 moc 
jest śmieszna w porównaniu z dzisiejszymi 
możliwościami sprzętu.
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nie prowadził brutalnej, ekspansywnej 
polityki marketingowej. Najlepszą rekla-
mę stanowiła akustyczna jakość oferowa-
nego sprzętu, prostota jego obsługi oraz 
solidność wykonania pod względem me-
chanicznym, gwarantująca produktom 
długą, bezawaryjną żywotność. Cechy te, 
niczym magnez, przyciągały uwagę klien-
tów. Ci, którzy zdecydowali się na wybór 
jednego z produktów, najczęściej wraca-
li po kolejne, niejednokrotnie rekomen-
dując je innym.

Na przestrzeni 70 lat praktycznie nic 
się pod tym względem nie zmieniło. Pro-
ducent działa spokojnie w obranym od 
dawna sektorze rynku, systematycz-
nie dostarczając klientom swoje kolejne 
produkty, i – jak zawsze – są to produk-
ty najwyższej jakości, bazujące na naj-
nowocześniejszych technologiach oraz 
rozwiązaniach konstrukcyjnych, wy-
chodzących naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego rynku. Tu, pomimo upły-
wu czasu, nie zdewaluowała się wartość 
określenia „niemiecki produkt”, które 
od ponad 70 lat uważane jest (nie tylko 
w Europie) za synonim najwyższych prze-
mysłowych standardów w każdej niemal 
branży.

Realizując pomysł napisania cyklu ar-
tykułów na temat słynnych producentów 
sprzętu przyjąłem założenie, że będzie on 
utrzymany w konwencji wspominkowo-
-historycznej, bez zbytniego zagłębiania 
się w omawianie produktów, a zwłaszcza 
produktów nowych. Przejdźmy zatem do 

HISTORII
Trwał rok 1945. Europa – zwłaszcza jej 

zachodnia część – powoli wracała do nor-
malnego rytmu życia, a wraz z nią rów-
nież Niemcy próbowały otrząsnąć się 
z wojennego koszmaru. 

W powojennych Niemczech brakowało 
praktycznie wszystkiego. Jednak powoli 
zaczynały pojawiać się pierwsze sympto-
my powrotu do życia, a wraz z nimi roz-
maite formy rzemieślniczej działalności, 
dostarczając ludności przedmioty co-
dziennego użytku.

Jednym z przykładów takiej właśnie 
działalności był utworzony we wrze-
śniu 1945 roku, w  małej Bawarskiej 
miejscowości Pilstig warsztat zajmują-
cy się techniką transmisji radiowej. Za-
łożył go – jako rodzinną firmę – inżynier 
Werner Pinternagel. Firma została zare-
jestrowana pod nazwą „Feinmechanik 
und Funktechnik”. 

Początkowo jej działalność ograniczała 
się jedynie do naprawy starych odbiorni-
ków radiowych. Jednak z czasem przystą-
piono także do konstruowania własnych 
produktów. Pomimo rysujących się ko-
rzystnie perspektyw dla warsztatu o tym 
profilu działalności sfera zainteresowań 
właściciela zdominowana była przez 
wzmacniacze. 

W 1947 roku Pinternagel przystąpił 
do realizacji swoich marzeń. Przeniósł 
firmę do Landau, zmieniając jej nazwę na 
„Funktechnik und Geratebau Ing.” Mając 
na uwadze rozszerzenie zakres działal-
ności zatrudnił też czterech nowych 

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

W 1959 opuścił fabrykę „Echocord” – niezrównanej jakości efekt typu echo/pogłos.

Lata 60. przyniosły następne, entuzjastycznie przyjmowane przez rynek produkty – 
„Eminent I i II”, miksery z wbudowanym wzmacniaczem o mocy 40 W…

…czy wzmacniacz instrumentalny „Bass-King”.
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pracowników, no i przystąpił do konstru-
owania wzmacniaczy. 

PIERWSZE PRODUKTY 
nie miały ściśle sprecyzowanego 

przeznaczenia. Były to urządzenia uni-
wersalne, dostosowane do współpracy 
z mikrofonami o wysokiej impedancji, od-
biornikami radiowymi oraz krystaliczny-
mi wkładkami gramofonowymi. Z czasem 
zaczęto koncentrować uwagę na opraco-
waniu wzmacniacza z przeznaczeniem 
dla tak zwanych kinoteatrów. Pochodzą-
ca z tego okresu konstrukcja (model KI) 
oferowała zawrotne w owym czasie 25 
W mocy wyjściowej. 

Produkty firmy „Funktechnik und 
Geratebau Ing.” sprzedawane były pod 
nazwą „Dynaphon“. Dynacord – jako 
marka handlowa – pojawił się jednak 
dość wcześnie, bo już w roku 1948. Była 
ona wynikiem zmiany nazwy firmy na 
„Dynacord Ing. W. Pinternagel”. Słowo 
„Dynacord” utworzone zostało w wyni-
ku kombinacji dwóch innych wyrazów 
„Dyna…” (od dynamika) oraz „…cord” 
(oznaczającego tworzenie połączenia 
z muzyką). 

Rok 1948 stał się przełomowym w dzie-
jach firmy, gdyż od tego właśnie okresu 
odnotowano systematyczny wzrost liczby 
odbiorców produkowanych przez firmę 

urządzeń. Poszerzono też po raz kolejny 
ofertę produktów – tym razem o wzmac-
niacze do instrumentów. Wiele z nich cie-
szyło się niesłabnącą popularnością przez 
następnych 10-15 lat. 

Podczas zorganizowanej w 1950 roku 
w Dusseldorfie – pierwszej od zakoń-
czenia wojny – wystawy Dynacord był 
już jednym z jej poważnych wystawców. 
Udział w wystawie przyczynił się do jesz-
cze większego wzrostu zainteresowa-
nia nowatorskimi – jak na tamte czasy 
– projektami. Posypały się licznie kolej-
ne zamówienia, również zagraniczne, 
w wyniku których już w 1953 roku przy-
stąpiono do realizacji pierwszych kon-
traktów eksportowych.

Konstrukcje z tamtych lat mają niewie-
le wspólnego z dzisiejszymi produktami. 
Oferowane przez wzmacniacze KV6 (6 W) 
i KV12 (15 W) moce to wielkości, które 
są śmieszne w porównaniu z dzisiejszy-
mi możliwościami sprzętu. Jednak tego 
typu porównań – jak wiemy – nie wolno 
dokonywać. W swoim czasie były to bar-
dzo nowoczesne urządzenia. 

PRZEPROWADZKA
Tak więc od 1953 roku popularność 

marki Dynacord szybko rosła, również 
poza granicami Niemiec, ale najlepszy 
okres miał jednak dopiero nastąpić. Wraz 
ze wzrostem popytu na produkowany 
sprzęt powstała potrzeba zatrudnienia 
coraz większej liczby pracowników, a tym 
samym rozbudowy zakładu. Z tego powo-
du firma została przeniesiona do Strau-
bing (Bawaria) – miasta, które jest jej sie-
dzibą do dziś.

Następne lata zaowocowały wprowa-
dzeniem na rynek kolejnych nowator-
skich produktów. W 1959 opuścił fabry-
kę „Echocord” – niezrównanej jakości 
efekt typu echo/pogłos. Lata 60. przy-
niosły również następne, entuzjastycz-
nie przyjmowane przez rynek produkty. 
„Eminent I i II”– miksery z wbudowa-
nym wzmacniaczem o mocy 40 W (1962), 
wzmacniacz instrumentalny „Bass-King” 
(1963) oraz „Echocord-Mini”, który pro-
dukowany był aż do 1980 roku. Po nich 
przyszły kolejne amplimiksery – „ Gigant 
II i  III”, instrumentalny „Favorit II” 

słynne mArki

Później pojawiły się kolejne amplimiksery – „Gigant II i III”…

…a także „Echocord-Super”.

Dzięki kontaktom uzyskanym w Polsce 
Dynacord trafił do kilku republik 
ówczesnego Związku Radzieckiego, 
w których np. wygrał przetargi na 
wykonanie wszystkich instalacji 
elektroakustycznych dla potrzeb Igrzysk 
Olimpijskich w Moskwie.



66  Live Sound & Installation   wrzesień 2015

o  zawrotnej mocy 110 W. Był jeszcze 
„Echocord-Super”, a także cała gama es-
tradowych zestawów głośnikowych, jak 
S100, DT85, Mosquito i wiele innych.

EDUKACJA
Dynacord jako pierwszy dostrzegł 

też sens prowadzenia masowej edukacji 
klientów. W roku 1962 ukazała się nakła-
dem firmy broszura zatytułowana „Ein 
Weltbegriff von Guten Ton”, w której pro-
ducent wyjaśniał istotę uzyskania po-
prawnego brzmienia, zwracając się w niej 
do artystów z pozycji eksperta posiadają-
cego odpowiednią wiedzę i doświadcze-
nie w dziedzinie wykorzystania do tego 
celu specjalistycznej elektroniki. Propo-
nował także odpowiedni sprzęt wspoma-
gający i urozmaicający brzmienie, a nie 
były to propozycje z gatunku dzisiejszych 
„zabiegów” marketingowych. Będąc pre-
kursorem Dynacord miał w dziedzinie 
sprzętu elektroakustycznego faktycznie 
poważne osiągnięcia. 

Z produktów i doświadczenia tego pro-
ducenta korzystali już między innymi 
tacy artyści jak Tom Jones, James Last 
i jego orkiestra, Freddy Quinn, Charles 
Aznavour oraz wielu innych, których na-
zwiska elektryzowały w owym czasie pu-
bliczność niemal na całym świecie.

Dynacord chętnie pokazywał swoje pro-
dukty podczas wielu wystaw oraz tar-
gów branżowych, stając się ich stałym, 
poważnym uczestnikiem. Obficie sypa-
ły się też nagrody i medale honorujące 
kolejne udane produkty – z czasem kon-
struowane już z wykorzystaniem techno-
logii cyfrowej. 

Z okresu tego pochodzą między innymi 
DRS78 (stereo reverb) i DRP20 (32-bito-
wy procesor), a także ADD One – elektro-
niczny zestaw perkusyjny, wykorzysty-
wany chętnie do dziś w wielu studiach 
nagraniowych na świecie.

PRZEKSZTAŁCENIA I ROSZADY
Na przestrzeni kolejnych dekad zmie-

niał się kilkakrotnie status firmy. Od 
maleńkiego warsztatu, a następnie ro-
dzinnej manufaktury, po spółkę kilku 
właścicieli. W 1990 roku Dynacord stał 
się częścią struktur grupy „Mark IV In-
dustries GmbH”, a następnie – w wyni-
ku dalszych jej przekształceń – struktu-
ry „EVI AUDIO GmbH”, co miało miejsce 
w 1997 roku. Na tym przekształceniu się 
jednak nie skończyło... 

Pomimo opisanych zmian produkty 
opuszczające fabrykę w Straubing zawsze 

były i są niezmiennie sprzedawane pod 
nazwą „Dynacord”, a warto w tym mo-
mencie też wspomnieć, że mają one od-
biorców obsługiwanych przez ponad 120 
dystrybutorów na świecie. 

Okres EVI Audio był bardzo dobrym 
okresem w dziejach Dynacorda. Był to 
między innymi początek ery systemów 
koncertowych, konkurujących z dużym 
powodzeniem z  flagowymi produkta-
mi wielu innych utytułowanych produ-
centów. Z tego właśnie okresu pochodzi 
na przykład unikatowy system ALPHA, 
przeznaczony do instalacji klubowych. 
Jego użytkownikami do dziś jest wiele 
renomowanych klubów i modnych dysko-
tek na świecie. W tym okresie miał rów-
nież swoją premierę System XA, który 
wyposażono w specjalnie zaprojektowa-
ny wzmacniacz XA-2600. Był on wyko-
nany w technologii „Linear-Precision”, 

miał wbudowany procesor aktywnie 
dzielący pasmo i dostarczał moc rzędu 
2.600 W RMS. 

Lata 90. to jednak nie tylko Systemy 
XA oraz Alpha. Zaowocowały one rów-
nież wieloma innymi projektami zespo-
łów głośnikowych dużej mocy, jak na 
przykład V-System. Seria “V” składa-
ła się z tubowych konstrukcji wykona-
nych z najwyższej jakości komponentów, 
a przeznaczona była do nagłaśniania du-
żych plenerowych imprez oraz hal. Sys-
tem generował potężne poziomy SPL, 
charakteryzując się jednocześnie nie-
skazitelnym brzmieniem, co wynika-
ło z niskiej zawartości generowanych 
przez jego komponenty zniekształ-
ceń. Był on wykorzystywany między in-
nymi podczas edycji festiwalu Roskil-
de, Love Parade w Berlinie i Zurychu, 
a także podczas tras koncertowych grup 

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Lata 70. to między innymi DRS78 – stereo reverb… 

…a także ADD One – elektroniczny zestaw perkusyjny, wykorzystywany chętnie do dziś 
w wielu studiach nagraniowych na świecie.
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Status Quo, Scorpions oraz wielu innych 
wykonawców.

ROK 1998 
stał się kolejną znaczącą datą w dziejach 
Dynacorda, ale i  nie tylko jego. Przy-
niósł on bowiem połączenie sił EVI Audio 
z amerykańskim gigantem Telex Com-
munications. W wyniku fuzji utworzona 
została korporacja, której filary stanowi-
ły stare, utytułowane marki branży pro 
audio, takie jak Midas, Klark Teknik czy 
Electro-Voice. Posunięcie to było począt-
kiem swego rodzaju renesansu w historii 
tworzących tę korporację producentów. 

Podczas targów muzycznych we Frank-
furcie w 2002 roku Dynacord zaprezen-
tował system COBRA – pierwszy kom-
paktowy system wyrównany liniowo, 
charakteryzujący się wysoką efektyw-
nością, łatwością montażu i – tradycyj-
nie już – świetnym brzmieniem. Produkt 
ten zaprojektowano pod kątem potrzeb 
małych i średnich instalacji nagłośnie-
niowych. Rok później, również podczas 
targów we Frankfurcie, Dynacord zapre-
zentował kolejny, rozbudowany system, 
noszący nazwę Cobra-4. Był on odpowie-
dzią producenta na duże zainteresowanie 
ze strony rynku poprzednim produktem 
oraz pochlebne opinie użytkowników, 
które uzyskał ten produkt. Cobra znaj-
duje się w ofercie do dziś, a producent – 
pewny jakości tego produktu – udziela 

klientom aż 60 miesięcznej gwarancji na 
zespoły głośnikowe.

Podczas targów we Frankfurcie w 2006 
roku Dynacord wprowadził do oferty swo-
ich produktów serię cyfrowych wzmac-
niaczy POWER-H. Są to końcówki mocy 
pracujące w klasie H, z opcją wyposaże-
nia w dwukanałowe moduły ze zintegro-
wanym procesorem DSP, wykorzystują-
cym filtry typu FIR oraz z możliwością 
zdalnego sterowania za pomocą platfor-
my IRIS-Net. 

Do dziś zastanawia mnie fakt, że 
wzmacniacze te nie znalazły się w maso-
wej sprzedaży, pozostając jedynie wyposa-
żeniem systemów Dynacorda. Być może 
ze względu na ich niezrównaną jakość sta-
nowiłyby one zbyt dużą konkurencję dla 
wzmacniaczy innej marki, znajdującej się 
w portfelu korporacji. Są to jednak tylko 
moje domysły, a choć wydają się one bar-
dzo prawdopodobne, to niestety pozosta-
ną nadal jedynie moimi, niepotwierdzo-
nymi spekulacjami.... 

W styczniu 2007 roku należące do kor-
poracji Telex Communications marki 
RTS, Electro-Voice, Dynacord, Midas, 
Klark Teknik oraz Telex „zasiliły” struk-
turę Bosch Communications Systems, na-
leżącą do Bosch Security Systems.

Dynacord postrzegany był zawsze jako 
synonim połączenia wieloletniej tradycji, 
opartej na bogatym doświadczeniu, wie-
dzy i nowoczesności. Dynacord to fabryka 
w Straubing, prowadząca produkcję opar-
tą na rodzimej myśli technicznej i pro-
jektach własnych inżynierów-konstruk-
torów, którzy w umiejętny sposób łączą 
korzyści płynące z bogatego doświadcze-
nia zgromadzonego przez ich poprzedni-
ków z własnymi, bardzo nowatorskimi 
rozwiązaniami. 

Tak jak miało to miejsce w przeszło-
ści, w fabryce nadal wykonywane są na-
rzędzia (np. wykrojniki do pras), dzięki 
czemu możliwe jest odtworzenie wielu 
z tych modeli, które już dawno zostały 
wycofane z seryjnej produkcji. 

Dynacord korzysta oczywiście z pomo-
cy kooperantów. Są to głównie dostawcy 
części elektronicznych. Jednak wszyst-
kie podzespoły, obudowy zespołów gło-
śnikowych oraz transformatory zasilaczy 
do wzmacniaczy projektowane i wykony-
wane są we własnym zakresie. 

Do wykonania transformatorów przy-
kłada się tu szczególną wagę, gdyż są one 
wyposażane w specjalny czujnik, który 
umożliwia stałą kontrolę procesów pracy 
transformatora. Fabryka posiada linię 

produkcyjną – jedną z najnowocześniej-
szych w branży elektronicznej – gdzie 
cały proces technologiczny dostosowany 
jest do rygorystycznych zaleceń dyrekty-
wy ROHS (przepis regulujący zawartość 
substancji niebezpiecznych w sprzęcie 
elektronicznym). 

Z racji wykorzystania zaawansowanych 
technologii, przestrzegania wielu rygo-
rystycznych norm oraz prowadzenia kil-
kupoziomowej, drobiazgowej kontroli 
jakości opuszczające fabrykę produkty 
plasują się na najwyższym poziomie.

Kontynuując rozpoczętą w latach 60. 
tradycję edukacyjną Dynacord systema-
tycznie organizuje prezentacje nowych 
produktów, adresując je do regional-
nych dystrybutorów, a także prowadzi 
systematycznie specjalistyczne szkole-
nia dla użytkowników produkowanych 
systemów.

W historię marki wpleciony jest rów-
nież polski wątek. Dynacord oficjalnie 
zaistniał w naszym kraju w 1974 roku. 
Stanął wtedy obok innych firm do mię-
dzynarodowego przetargu ogłoszone-
go przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

Podczas targów muzycznych 
we Frankfurcie w 2002 roku Dynacord 
zaprezentował system COBRA – pierwszy 
kompaktowy system wyrównany 
liniowo, charakteryzujący się wysoką 
efektywnością, łatwością montażu 
i świetnym brzmieniem.

W 2006 roku, również we Frankfurcie, 
Dynacord wprowadził do oferty swoich 
produktów serię cyfrowych wzmacniaczy 
POWER-H.
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Konkurentami Dynacorda byli wówczas 
HH, Peavey oraz JBL. Dynacord wygrał 
przetarg, zostawiając w pobitym polu 
pozostałych oferentów, stając się tym 
samym generalnym dostawcą sprzętu na-
głośnieniowego dla wszystkich jedno-
stek podległych MKiSz. W sprzęt marki 
Dyna cord zaopatrywały się w  latach 
1974-1991 domy kultury, teatry, ekspor-
towe zespoły pieśni i tańca (MAZOWSZE 
i ŚLĄSK), zespoły artystyczne WP oraz 
oddziały państwowego przedsiębiorstwa 
„Estrada”. 

Na pochodzący z tamtego okresu sprzęt 
– w znacznej części sprawny technicznie 
– można trafić jeszcze w wielu miejscach 
kraju do dnia dzisiejszego.

Dzięki kontaktom uzyskanym w Polsce 
Dynacord trafił też do kilku republik ów-
czesnego Związku Radzieckiego, w któ-
rych np. wygrał przetargi na wykonanie 
wszystkich instalacji elektroakustycz-
nych dla potrzeb Igrzysk Olimpijskich 
w Moskwie, a także obsługi uroczystości 
związanych z pielgrzymką Jana Pawła II 
w Gruzji. Od 1977 roku rozpoczęła też 
w Polsce działalność firma Dynacord–Se-
rvice, założona przez nieżyjącego już dziś 
Tomka Żebrowskiego. Zapewniała ona 
użytkownikom sprzętu tej marki pełną 

obsługę serwisową oraz wsparcie tech-
niczne. Firma ta została z czasem prze-
kształcona w działający na rynku do dziś 
Tommex, który od 1992 roku jest w Pol-
sce generalnym importerem sprzętu 
marki Dynacord.

Oprócz mobilnego sprzętu estradowe-
go powstało w kraju szereg instalacji sta-
cjonarnych z zastosowaniem produktów 
Dynacorda. Przykładem najpoważniej-
szych z nich są Hala Stulecia we Wrocła-
wiu, Port Lotniczy Okęcie, hotel WESTIN 
w Warszawie, Teatr Narodowy czy War-
szawskie Metro.

Dynacord to marka, która przede 
wszystkim zapadła w pamięci wielu zna-
komitych artystów na świecie jako syno-
nim solidnie wykonanego, niezawodne-
go sprzętu o bardzo dobrym brzmieniu. 
Od siebie dodam, że marka wyjątkowo 
szczęśliwa, gdyż pomimo kilku poważ-
nych przekształceń w  swojej historii 
 Dynacord zachował własną tożsamość 
oraz utrzymuje obraną przed laty polity-
kę wobec klientów. Innymi słowy, osią-
gnął to, czego niejednokrotnie nie udało 
się obronić wielu szanowanym w prze-
szłości producentom, którzy wpadli 
w tryby różnych korporacji.  

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Dynacord to fabryka w Straubing, prowadząca produkcję opartą na rodzimej myśli 
technicznej i projektach własnych inżynierów-konstruktorów

Kontynuując rozpoczętą w latach 60. tradycję edukacyjną Dynacord prowadzi 
systematycznie specjalistyczne szkolenia dla użytkowników produkowanych systemów.


