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Poczet sztandarowy Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr podczas uroczystoÊci poÊwi´cenia w panewnickiej
bazylice. Od lewej: Krystian Dziuba – prezes okr´gu wodzis∏awskiego, Benedykt Oberda – prezes okr´gu mi-
ko∏owskiego, Kazimierz Bednorz – prezes okr´gu rybnickiego FOTO: FRANCISZEK BOLES¸AWSKI



– dwumiesi´cznik Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr z siedzibà w Katowicach. Zwiàzek nasz jest spadkobiercà
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych za∏o˝onego w 1910 roku. Pismo
zacz´∏o si´ ukazywaç w roku 1920. Nr 1 (403) 2013 przygotowa∏ do
druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik. Redakcja techniczna –

Grzegorz Swoboda. Korekta: Jadwiga Mandera-Wojtynek. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebi-
scytowa 17/4, tel./faks 32/259-90-39, e-mail: slaskschio@gmail.com.

Wszystkie materia∏y zamieszczone w „Âpiewaku Âlàskim” oraz dodatku nutowym „Âlàskie Zeszyty
Nutowe” pozyskiwane sà od Autorów na warunkach honorowych. Materia∏y do publikacji przyjmowa-
ne sà wy∏àcznie w formie korespondencji elektronicznej (dnajow@gmail.com) lub pocztà (dyskietka
z tekstem, zdj´ciami i wydruk).

Wiosna blisko!
– Co jest, pytam, co si´ dzieje1? Skàd Êrodki wziàç

choçby na wydawanie „Âpiewaka”..? Bez nich zaplano-
waç cokolwiek raczej trudno! Nie wiadomo jak sobie
poradzimy…

– Kochaneczku, w Panu Bogu i w Chinach nadzieja!
Ulubiony zwrot Boles∏awa Mierzejewskiego – znako-

mitego aktora i przedwojennego amanta filmowego za-
wsze w takich razach przychodzi na myÊl, niechybnie
te˝ sk∏ania do zastanowienia:

– To, ˝e w Panu Bogu nadzieja – to oczywiste. Ale
dlaczego w Chinach?

Zanim rozpoczà∏ si´ rok uprzedni zdarza∏y si´ takie
zastanawiania. Nawet doÊç cz´ste. Pot´˝ny g∏os urz´do-
wego i medialnego optymizmu skutecznie je jednak za-
g∏usza∏, rozwiewa∏ wàtpliwoÊci… JeÊli ktoÊ trwa∏ przy
nich d∏u˝ej, to i tak w koƒcu dojÊç musia∏ do odpowie-
dzi na pytanie, jakie ulubione powiedzenie mistrza sce-
ny polskiej nasun´∏o:

– W Chinach… tam to dopiero majà sposoby rozwie-
wania! Tam nadzieja nasza!

Mimo wszystko rok miniony zakoƒczy∏ si´ pozytyw-
nie. Niewielka podwy˝ka sk∏adki zwiàzkowej zwi´kszy-
∏a mo˝liwoÊci dzia∏ania i funkcjonowania Zarzàdu
G∏ównego naszego Zwiàzku. Tak˝e ˝yczliwe organa sa-
morzàdowe ró˝nych szczebli wspar∏y inicjatywy Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Oczekiwania i po-
trzeby by∏y z pewnoÊcià wi´ksze, ale – jak to mówià –
na bezrybiu i rak ryba… Âpiewaniem i graniem okazali-
Êmy wdzi´cznoÊç, a w ka˝dym razie chyba udanie prze-
˝yliÊmy zaplanowany z rozmachem rok 2012…

To pozwoli∏o wejÊç w rok 2013 z umiarkowanym
optymizmem.

Z nadziejà zrealizowania zamierzeƒ nie mniej ambit-
nych ni˝ w przesz∏ych latach zgromadziliÊmy si´
w styczniowe, sobotnie popo∏udnie w panewnickiej ba-
zylice na dorocznej Adoracji ˚∏óbka Jezusowego.
W tym roku towarzyszy∏o jej poÊwi´cenie nowego
sztandaru Êlàskiego zwiàzku Êpiewaków i muzyków.
Wpatrzeni w ten znak jednoczàcy naszà wspólnot´ s∏u-
chaliÊmy s∏ów Dobrej Nowiny i rozwa˝aƒ o Tajemnicy
Wcielenia, a na koƒcu tak˝e przes∏ania, które z wiarà
w przysz∏oÊç wyg∏osi∏ prezes Roman Warzecha.
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Trzeba mieç ufnoÊç, nie poddawaç si´ przygn´bieniu.
Wiele wskazuje na to, i˝ rok, w który weszliÊmy, nie b´-
dzie dla wielu ∏askawy. Skoƒczy∏ si´ mit „zielonej wy-
spy”. Kasa pusta. Kryzys – nic dobrego.

Co b´dzie?
Marzec – uÊmiechni´ty mi∏oÊnie szarmancko otwo-

rzy∏ drzwi wioÊnie. „W splocie spojrzeƒ”2 dostrzeg∏a to
raciborska poetka, Wanda Gizicka, przekonana, ˝e – po
zimowych ch∏odach wróci, jak zawsze – w zielonej suk-
ni… promienna, radosna – wiosna.

Z nià nadzieja.

Na kontynuacj´ – „Âpiewaka”, „Trojoka Âlàskiego”,
na…

– Jak sobie poradzimy, skàd Êrodki weêmiemy?
Wiosna blisko!
B´dzie ciekawie…

—————————
1 Zapo˝yczenie wzi´te z Pobudki – wst´pnej cz´Êci nabo˝eƒ-

stwa Gorzkich ˚ali – usprawiedliwione czasem powstawania
tego felietonu, przypadajàcym na okres Wielkiego Postu.

2 „W splocie spojrzeƒ” – tomik wierszy Wandy Gizickiej
wydany w 2010 roku w Raciborzu.

W jednym z zamieszczonych dalej
tekstów redaktor Stanis∏awa Warm-
brand wyznaje, i˝ ka˝dego roku by-
wa w Âlàskim Betlejem. Zawsze
bardzo si´ przy tym wzrusza. W tym
niezwykle silnym, uczuciowym
a zarazem religijnym prze˝ywaniu
podobna jest do wi´kszoÊci uczest-
ników dorocznych Adoracji ˚∏óbka
Jezusowego.

Âlàscy Êpiewacy i muzycy, poÊród
innych grup modlàcych si´ i kol´du-
jàcych podczas Adoracji we fran-
ciszkaƒskiej bazylice panewnickiej
wyró˝niajà si´ nie tylko liczebno-
Êcià. Mo˝liwie pi´kny, dobrze przez
nich przygotowany, wielog∏osowy
Êpiew kol´d i granie na instrumen-
tach ma za wzór pastuszków, którzy

z instrumentami pojawili si´ ponad
dwa tysiàce la temu (tak przynaj-
mniej mówià apokryfy a tak˝e teksty
niektórych kol´d i pastora∏ek)
w miejscu Narodzenia Paƒskiego,
by kol´dowaç Ma∏emu – Jezusicz-
kowi narodzonemu w szopie, gdzie
bydl´ta kl´kajà…

OdmiennoÊcià tegorocznej Ado-
racji Êlàskich Êpiewaków i muzy-
ków by∏a wi´ksza ni˝ zazwyczaj in-
tensywnoÊç prze˝yç. Sprawi∏a to
równie˝ obecnoÊç licznych pocz-
tów sztandarowych. Ustawione
wzd∏u˝ g∏ównej nawy panewnickiej
bazyliki ˝egna∏y historyczny od tej
chwili sztandar by∏ego Oddzia∏u
Âlàskiego Polskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr; wita∏y nowy, pod-

czas Adoracji poÊwi´cany sztandar
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr.

Po skoƒczonej uroczystoÊci wielu
mówi∏o o szczególnym wzruszeniu.

Jak to by∏o?
O tym w refleksyjnej relacji red.

S. Warmbrand pod tytu∏em „Przy-
bie˝eli do Betlejem chórzyÊci!”.
Dodajemy do niej fotografie wyko-
nane przez Franciszka Boles∏aw-
skiego oraz wybrane dokumenty.
Czynimy to z nadziejà utrwalenia
w naszej pami´ci tego niezwyk∏ego,
historycznego wydarzenia wpisujà-
cego si´ we wspó∏czesne dzieje Êlà-
skiego ruchu Êpiewaczego i mu-
zycznego.

andwoj

Z nowym sztandarem u Jezusowego ˚∏óbka

Jak co roku przy bocz-
nym o∏tarzu funkcjono-
wa∏o „biuro” Adoracji,
w którym jej uczestnicy
mogli odebraç pamiàt-
kowe dyplomy. Na zdj´-
ciu od lewej: wicepre-
zes Zarzàdu G∏ównego
Jacek Turalik, Urszula
Warzecha – prezeska
Towarzystwa „Modus
Vivendi”, Eleonora
S∏adkowska – kierow-
niczka biura Zarzàdu
G∏ównego, Anna Sza-
wiƒska – nieoceniona
kantorka Êpiewaczych
uroczystoÊci zarazem
dyrygentka chórów
Tow. „Modus Vivendi”
oraz prezes Zwiàzku,
Roman Warzecha. Fo
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Zaraz, na poczàtek, wyjaÊniam –
nie do Betlejem, ino do betlejki.

Co to jest betlejka?
Aaa, to stary jak Êwiat Êlàski oby-

czaj.
Skàd si´ bierze?
Przypuszczam, ˝e stàd, ˝e skoro

do Betlejem droga daleka, to prze-
myÊlni Âlàzacy sprowadzili Betle-
jem, och, przepraszam, betlejka, do
siebie, na Âlàsk.

Co to jest betlejka?
To malutkie, albo wi´ksze, albo

ca∏kiem du˝e wyobra˝enie Narodze-
nia Paƒskiego.

Gdzie?
Ano w szopie, bo tak mówi kol´-

da, „Do szopy, hej, pasterze!”.
˚e to by∏a grota, a nie szopa, ˝e

nie by∏o bydlàt? Skoro my, na Âlà-
sku, Êpiewamy, „bydl´ta kl´ka-
jà…”, to ni ma godki. Bydl´ta w be-
tlejce muszà byç.

Takiego samego zdania sà ojco-
wie franciszkanie w Katowicach –
Panewnikach.

Panewnicka betlejka jest najwi´k-
sza nie tylko na Âlàsku, ale i w Pol-
sce. Jestem przy tym Êlàskim Betle-
jem w Panewnikach ka˝dego roku,
i… ka˝dego roku mnie ono wzrusza.

Nie jest to betlejka osobna, gdzieÊ
w bocznej nawie. Panewnicka be-
tlejka wkomponowana jest w o∏tarz;
wywodzi si´ z o∏tarza i w´druje
w gór´, a˝ ku niebu…

Betlejem jest zatem niby daleko,
a jednoczeÊnie nowo narodzone
Dzieci´ otaczajà op∏otki wsi Êlà-
skiej, a skoro tak, to musi byç kokot
na dachu, i na p∏ocie, g´si przy dro-
dze… otoczenie Jezusicka maleƒ-
kiego, Maryi i Józefa starego powo-

li przechodzi w widok odleg∏ych
pól, kr´tych Êcie˝ek które dochodzà
a˝ do Beskidu Âlàskiego, który
z wie˝y franciszkaƒskiej bazyliki
widaç jak na d∏oni, a dalej, to ju˝
droga do Jeruzalem.

Je˝eli mierzyç odleg∏oÊç 33 latami
˝ycia Nowo Narodzonego…

A je˝eli przy∏o˝yç miar´ Êlàskiego
chrzeÊcijaƒstwa, o ponad sto lat star-
szego od chrztu Mieszka I? Âlàska
historia jest zgo∏a inna, nawet
w subtelnej materii wiary. A bierze
si´ to z przejÊcia Êwi´tych Cyryla
i Metodego od Krymu, przez Kijów,
i w dó∏ mapy – na PrzemyÊl, Tar-
nów, Kraków, Bujaków i przez Bra-
m´ Morawskà do O∏omuƒca, a po-
tem do Rzymu. Kiedy to by∏o? Ano
wtedy, kiedy Âlàsk by∏ cz´Êcià Paƒ-
stwa Wielkomorawskiego. Pewnie,
˝e strasznie dawno… Ale pewne
jest, ˝e to tu, na Âlàsku, od pradaw-
na, sta∏y pierwsze krzy˝e. I pierwsze
koÊcio∏y. I pewnie dlatego z ka˝de-
go zakàtka Âlàska do Betlejem za-
wsze blisko. To jest ino trocha za
Beskidami.

A my do Betlejem, do Betlejem!
Prawda, ˝e brzmi to pi´knie?!
Ale je˝eli przy corocznej, panew-

nickiej, franciszkaƒskiej betlejce na
adoracj´ ˚∏obka Jezusowego zmó-
wi∏o si´ kilkadziesiàt chórów z ca∏e-
go Âlàska, i M∏odzie˝owa Orkiestra
D´ta „Stra˝ak” Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej z Wojkowic KoÊcielnych,
to jest to wydarzenie niecodzienne!

Po prostu bazylika p´ka∏a
w szwach; chóry obsiad∏y wszystkie
∏awki, a z ambony ostro pilnowa∏ ∏a-
du, szyku i muzycznego porzàdku
dyrektor artystyczny Âlàskiego

Zwiàzku Chórów i Orkiestr –
Krzysztof Karol Kaganiec.

Bo˝e, jak to brzmia∏o!
Bogus∏aw Kaczyƒski, muzykolog,

powiedzia∏ kiedyÊ w Katowicach, ˝e
w XIX wieku muzyka wysz∏a z ko-
Êcio∏ów do sal koncertowych, a ju˝
od drugiej po∏owy wieku XX trium-
falnie do koÊcio∏ów wraca.

Dlaczego?
Nigdzie, absolutnie nigdzie, mu-

zyka nie zabrzmi tak, jak w koÊciele.
Bo wielcy kompozytorzy i nieznani
ludowi twórcy od pierwszych swo-
ich dni muzyk´, w postaci czystej,
s∏yszeli w Êwiàtyni.

Powiem tak: Âlàzacy uwielbiajà
Êpiewaç. A robià to znakomicie;
równo, bez rozciàgania nutek i sa-
mog∏osek, (wytkn´ to Wileƒszczyê-
nie, i Galicji, która zwyk∏a Êpiewaç:
Józaaapieee…). Gdyby to porów-
naç, to Êlàskie Êpiewanie jest jak pie-
rogi w knajpce u Feli, we Lwowie,
nieopodal Matki Boskiej z którego
bàdê koÊcio∏a! Palce lizaç!

Wi´c Adoracja ˚∏obka Jezusowe-
go to by∏ koncert kol´d, jakich ma∏o.
Szkoda, ˝e Radio Katowice woli na-
grywaç i transmitowaç pseudoÊlà-
skich ryczywo∏ów…

Adoracja ˚∏obka Jezusowego, co-
roczna, w bazylice ojców francisz-
kanów to równie˝ wzruszajàce na-
bo˝eƒstwo.

W tym roku, w koncelebrze z oj-
cami franciszkanami, z ojcem Ala-
nem Ruskiem na czele, odprawi∏ jà
ksiàdz arcybiskup senior Damian
Zimoƒ.

Ca∏oÊç, s∏owem, od o∏tarza, opra-
wi∏ ksiàdz profesor Antoni Reginek.

Pozwolà Paƒstwo, ˝e zacytuj´
ksi´dza profesora:

„WÊród nocnej, betlejemskiej ci-
szy, Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem.
Wszed∏ mi´dzy lud ukochany, dzie-
làc z nim trudy i znoje. Jako Êlàska
rodzina Êpiewacza i orkiestrowa,
skupiona wokó∏ panewnickiego
˝∏obka, pragniemy swoim Êpiewem,
muzykà wyraziç radoÊç z tego, ˝e je-
steÊmy wspólnotà chrzeÊcijaƒskà.
Chcemy ponownie zwiastowaç or´-
dzie zbawienia, pokoju i jednoÊci
oraz wobec Boga i ludzi dobrej woli
wyÊpiewaç pieÊƒ Nowej Nadziei”.
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Przybie˝eli do Betlejem chórzyÊci!

Panewnicka betlejka równie˝ w Roku
Wiary, imponowa∏a swoim rozma-
chem…Fo
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Nie gdzie indziej, jak przy o∏tarzu,
poÊwi´cony zosta∏ nowy sztandar
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Rzecz jasna, w obecnoÊci wie-
lu zwiàzkowych sztandarów. Wbito,
jak chce ceremonia∏, pamiàtkowe
gwoêdzie w drzewce sztandaru.

Zacytuj´, za ksi´dzem Antonim,
scenariusz uroczystoÊci:

„Mia∏a miejsce ceremonia wbija-
nia pamiàtkowych gwoêdzi, w imie-
niu wszystkich fundatorów. Czynili
to: abp Damian Zimoƒ, Roman Wa-
rzecha – prezes Zarzàdu G∏ównego
ÂZChiO. W drzewce wbito gwoê-
dzie, reprezentujàce Okr´gi: Cho-
rzowsko-Âwi´toch∏owicki, Gliwic-
ko-Zabrski, Katowicki, Miko∏owski,
Mys∏owicki, Piekarski, Raciborski,
Rudzki, Rybnicki, Tarnogórski, Wo-
dzis∏awski. Gwoêdzie poszczegól-
nych zespo∏ów: Towarzystwo Âpie-
wacze „Modus Vivendi” z Katowic-
Piotrowic, Górnicza Orkiestra D´ta
„SoÊnica” z Gliwic, Chór „Cecylia”
z Krzanowic. Gwoêdzie „indywidu-
alne” – Ryszard Buczek z Gliwic
i Piotr Wiktor Libera z Raciborza”.

Naprzeciw bazyliki jest panewnic-
ka nekropolia. Tu, snem wiecznym
Êpià obroƒcy Katowic – powstaƒcy,
harcerze; ci, co zgin´li we wrzeÊniu
1939 roku.

Blisko wejÊcia jest grób ksi´dza
Adolfa Kocurka – wieloletniego
proboszcza parafii NajÊwi´tszych
Imion Jezusa i Maryi w Brynowie.

Ksiàdz Kocurek by∏ budowni-
czym tego koÊcio∏a (na bazie przed-
wojennej Êwietlicy „Soko∏a”) –
w rekordowym tempie kilku miesi´-
cy odwil˝y 1956 roku.

Czym jeszcze ws∏awi∏ si´ ksiàdz
Kocurek?

Muzycznym, profesjonalnym
przygotowaniem i muzykalnoÊcià.

Wi´c kiedy zrasta∏a si´ nowa pa-
rafia, to – NA ROZKAZ ksi´dza
Kocurka, parafianie przychodzili do
koÊcio∏a pó∏ godziny przed Mszà;
ksiàdz stawa∏ przed o∏tarzem i dalej-
˝e, çwiczyç równe i czyste Êpiewa-
nie!

Zosta∏o to do dzisiaj.
W Brynowie… i na ca∏ym Gór-

nym Âlàsku.
Ilu tu by∏o, jest i b´dzie takich ka-

p∏anów i muzykantów, dyrygentów
i ludu Bo˝ego, dla którego Êpiew,
d´ta orkiestra, to to˝samoÊç.

A tego si´ ˝adnà miarà wyrwaç
nie da!

Stanis∏awa Warmbrand
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Adoracja ˚∏óbka Jezusowego
oraz poÊwi´cenie sztandaru 

Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
Panewniki, 19 stycznia 2013 roku

14.45 Wprowadzenie Pocztów
Sztandarowych do Bazyliki. Na cze-
le Sztandar Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO, który niosà: Witold ˚urek
– Êpiewak, dzia∏acz z Orzesza, Zbi-
gniew Stetek – Êpiewak z ¸azisk
Dolnych, Jerzy Szyma∏a – prezes
chóru „Echo” z ¸azisk Górnych.

Za sztandarem Oddzia∏u Âlàskie-
go PZChiO do Bazyliki wchodzà
poczty sztandarowe chórów:

„Gwiazda” Chorzów, „Âlàsk” Li-
piny, „S∏owik” Przyszowice, „Cecy-
lia” Paniówki, „Hejna∏” Katowice,
„Ogniwo” Katowice, „Dzwon”
Orzesze, „Echo” ¸aziska Górne,
„Harmonia” Miko∏ów, „Wanda” ¸a-
ziska Dolne, „Chopin” Bujaków,
„Jutrzenka” Ornontowice, „Polonia-
Harmonia” Piekary Âlàskie, „Cecy-
lia” Ruda Âlàska – Koch∏owice,
„Bel Canto” Chudów, „S∏owiczek”
Popielów, „Skowronek” Giera∏towi-
ce, „Cecylia” Rydu∏towy, Mickie-
wicz Rybnik-Niedobczyce, Okr´g
Tarnogórski, „Jutrzenka” Nak∏o,
„Echo” Biertu∏towy, „S∏owacki”
Radlin, „Moniuszko” Czy˝owice,
„Jadwiga” Radlin, „Polonia” Bie-
ruƒ, „Harmonia” Bieruƒ, „Lutnia”
Pszczyna, Êw. Grzegorza Panewniki.

Zwini´ty sztandar Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr wnosi
m∏odzie˝ w strojach:

Micha∏ Rubin i Justyna Zachacz
z Górniczej Orkiestry „Bytom” oraz
Magdalena Âwi´tek z M∏odzie˝o-
wej Orkiestry „Stra˝ak” z Wojkowic
KoÊcielnych.

Starostami – Êwiadkami poÊwi´-
cenia nowego sztandaru sà seniorzy
Êlàskiego ruchu Êpiewaczego: Pawe∏
Kowol z Radlina – Êpiewak, dzia-

Poczty sztandarowe ustawi∏y si´ wzd∏u˝ nawy g∏ównej

Tytu∏owa strona okolicznoÊciowego
wydawnictwa

6
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∏acz z ponad 75-letnim cz∏onko-
stwem w Zwiàzku; Alojzy Bara –
dyrygent z Mys∏owic z 70-letnim
sta˝em w Zwiàzku; Rufin i ¸ucja
Bainczyk z Panewnik – Êpiewacy,
dzia∏acze z 65 letnim sta˝em, W∏a-
dys∏aw Zajàc z Zabrza – Êpiewak,
dzia∏acz z 60-letnim sta˝em;

W orszaku idà równie˝ chorà˝o-
wie nowego sztandaru: Benedykt
Oberda – Êpiewak, dzia∏acz z Orze-
sza, Kazimierz Bednorz – Êpiewak,
dzia∏acz z Rybnika – Niedobczyc,
Krystian Dziuba – Êpiewak dzia-
∏acz z Biertu∏tów.

Za nimi cz∏onkowie Zarzàdu
G∏ównego ÂZChiO, prezesi Zarzà-
dów Okr´gów, fundatorzy, goÊcie.

Sztandar Oddz. Âl. ustawia si´ po
lewej stronie ˚∏óbka. Sztandar do
poÊwi´cenia po prawej stronie ˚∏ób-
ka. Poczty sztandarowe ustawiajà
si´ wzd∏u˝ Êrodkowej nawy.

14.55 Przygotowanie do procesji
s∏u˝by liturgicznej.

• Intrada w wykonaniu M∏odzie-
˝owej Orkiestry D´tej „Stra˝ak”
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Woj-
kowic KoÊcielnych, którà prowadzi
kapelmistrz, Józef Marczyƒski. Po
Intradzie wspólny z towarzysze-
niem orkiestry Êpiew kol´dy WÊród
nocnej ciszy.

15.00 Rozpocz´cie Adoracji
Po homilii ks. abp. dr. D. Zimonia

uroczyste poÊwi´cenie sztandaru.
• Starostowie seniorzy rozwijajà

nowy sztandar Zwiàzku i przekazujà
go prezesowi Zarzàdu G∏ównego.

• Prezes, Roman Warzecha,
przekazuje nowy sztandar jego cho-

Starostowie seniorzy (na zdj´ciu: ¸ucja i Rufin Bain-
czykowie) rozwijajà nowy sztandar Zwiàzku i przeka-
zujà go prezesowi Zarzàdu G∏ównego

Uczestników Adoracji powita∏ i rozwa˝ania opracowane na podstawie wy-
powiedzi Benedykta XVI wyg∏osi∏ kapelan Zwiàzku, ks. prof. dr hab. Anto-
ni Reginek

Ws∏uchujàcy si´ w homili´ i treÊç rozwa˝aƒ cz∏onkowie Zarzàdu G∏ównego.
Od lewej: prezes R. Warzecha z ma∏˝onkà, Ryszard Buczek – wiceprezes d.s.
orkiestr, Jadwiga Zaremba – zast´pca sekretarza ZG, Andrzej Wójcik – se-
kretarz ZG, cz∏onek zarzàdu – Wiktor Gajda.

Prezes Roman Warzecha, udaje si´ ze sztandarem do je-
go poÊwi´cenia. Widoczni sà starostowie-seniorzy: od
lewej – W∏adys∏aw Zajàc, Alojzy Bara i ¸ucja Bainczyk.

6
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rà˝ym, którzy w pozycji salutu
przedstawiajà sztandar do poÊwi´-
cenia.

• Modlitwa i poÊwi´cenie sztan-
daru.

• Wbijanie „gwoêdzi” w kolejno-
Êci: ks. abp dr D. Zimoƒ, prezes ZG
ÂZChiO R. Warzecha, okr´g cho-
rzowsko-Êwi´toch∏owicki, okr´g
gliwicko-zabrski, okr´g katowicki,
okr´g miko∏owski, okr´g mys∏owic-
ki, okr´g piekarski, okr´g raciborski,
okr´g rybnicki, okr´g tarnogórski,
okr´g wodzis∏awski, Towarzystwo
Âpiewacze „Modus Vivendi”, Gór-
nicza Orkiestra D´ta KWK „SoÊni-
ca”, Ryszard Buczek z Gliwic, pozo-
stali fundatorzy.

• Prezentacja poÊwi´conego sztan-
daru: poczet sztandarowy przecho-
dzi ze sztandarem tam i z powrotem
wzd∏u˝ nawy; poczty sztandarowe
ustawione obok ∏awek salutujà no-
wy sztandar.

• Âpiew kol´dy Bóg si´ rodzi.
• Dalszy ciàg Adoracji rozpoczyna

Modlitwa powszechna.

Po godz. 16.00 Zakoƒczenie
Adoracji i uroczystego poÊwi´cenia
sztandaru Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr.

Orkiestra wykonuje utwory kol´-
dowe. Nast´puje wyprowadzenie
sztandarów.

Jako pierwszy wyprowadzany jest
nowy sztandar Zwiàzku. Za nim wy-
chodzà poczty sztandarowe zespo-
∏ów. Jako ostatni wyprowadzony zo-
staje sztandar dawnego Oddzia∏u
Âlàskiego PZChiO.

Kol´dowym Êpiewom towarzyszy∏a M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta „Stra-
˝ak” Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Wojkowic KoÊcielnych, grajàca pod
kierunkiem Józefa Marczyƒskiego

Pierwszy „gwóêdê” w drzewce  dopiero co poÊwi´conego sztandaru wbi∏
ksiàdz arcybiskup Zimoƒ, któremu ten przywilej nale˝a∏ si´ z urz´du. Ko-
lej na prezesa…

Adoracji Êpiewaków i muzyków Górnego Âlàska i uro-
czystoÊci poÊwi´cenia sztandaru przewodniczy∏ ks. abp
senior dr Damian Zimoƒ Modlitwa na poÊwiecenie sztandaru
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POCZTY SZTANDAROWE

Zarzàd G∏ówny ÂZChiO:
1. Sztandar Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO

Okr´g Chorzowsko-Âwi´toch∏owicki:
2. Poczet Sztandarowy „Âlàsk” Lipiny
3. Poczet Sztandarowy „Gwiazda” Chorzów

Okr´g Gliwicko-Zabrski:
4. Poczet Sztandarowy „S∏owik” Przyszowice
5. Poczet Sztandarowy „Cecylia” Paniówki

Okr´g Katowicki:
6. Poczet Sztand. „Hejna∏” Katowice-Piotrowice
7. Poczet Sztandarowy „Ogniwo” Katowice

Okr´g Miko∏owski:
8. Poczet Sztandarowy„Dzwon” Orzesze
9. Poczet Sztandarowy „Echo” ¸aziska Górne

10. Poczet Sztandarowy„Harmonia” Miko∏ów
11. Poczet Sztandarowy„Wanda” ¸aziska Górne
12. Poczet Sztandarowy„Chopin” Miko∏ów-Buja-

ków
13. Poczet Sztandarowy „Jutrzenka” Ornontowice
Okr´g Piekarski: 
14. Poczet Sztand. „Polonia-Harmonia” Piekary Âl.
Okr´g Rudzki:
15. Poczet Sztandarowy „Cecylia” Ruda Âlàska-Ko-

ch∏owice
Okr´g Rybnicki:
16. Poczet Sztandarowy „Bel Canto” Chudów
17. Poczet Sztandarowy „Skowronek” Giera∏towice
18. Poczet Sztandarowy „Cecylia” Rydu∏towy
19. Poczet Sztandarowy „Mickiewicz” Rybnik-Nie-

dobczyce
Okr´g Tarnogórski:
20. Poczet Sztandarowy Okr´gu Tarnogórskiego
21. Poczet Sztandarowy „Jutrzenka” Nak∏o
Okr´g Wodzis∏awski:
22. Poczet Sztandarowy „Echo” Biertu∏towy
23. Poczet Sztandarowy im. J. S∏owackiego Radlin
24. Poczet Sztandarowy „Moniuszko” Czy˝owice
25. Poczet Sztandarowy „Jadwiga” Radlin
Poczty Sztandarowe zespo∏ów bez okr´gów:
26. Poczet Sztandarowy „Polonia” Bieruƒ
27. Poczet Sztandarowy „Harmonia” Bieruƒ
28. Poczet Sztandarowy „Lutnia” Pszczyna
Poczty Sztandarowe zespo∏ów nie b´dàcych
cz∏onkami ÂZChiO:
29. Poczet Sztandarowy Âw. Grzegorza Katowice-

Panewniki

ZESPO¸Y

Okr´g Chorzowsko-Âwi´toch∏owicki:
1. Chór „Magnificat” Âwi´toch∏owice

Okr´g Gliwicko-Zabrski:
2. Chór „S∏owik” Przyszowice
3. Chór „Cecylia” Paniówki

Okr´g Katowicki:
4. Chór „Archikatedralny” Katowice
5. Chóry Towarzystwo Âpiewacze „Modus Viven-

di” Katowice-Piotrowice
6. Chór „Fermata” Katowice-Piotrowice 
7. Chór „Hejna∏” Katowice-Piotrowice

Okr´g Miko∏owski:
8. Chór „Dzwon” Orzesze
9. Chór „Echo” ¸aziska Górne

10. Chór „Harmonia” Miko∏ów
11. Chór „Wanda” ¸aziska Górne
12. Chór „Zorza” Wyry
13. Chór „Moniuszko” ¸aziska Górne
Okr´g Mys∏owicki:
14. Chór „Millenium” Mys∏owice
Okr´g Piekarski: 
15. Poczet Sztand. „Polonia-Harmonia” Piekary

Âlàskie
Okr´g Rudzki:
16. Chór „Cecylia” Ruda Âlàska-Koch∏owice
17. Chór „Michael” Ruda Âlàska-Orzegów
Okr´g Rybnicki:
18. Chór „Bel Canto” Chudów
19. Chór „S∏owiczek” Popielów
20. Chór „Skowronek” Giera∏towice
Okr´g Tarnogórski:
21. Chór „Jutrzenka” Nak∏o
Zespo∏y bez okr´gów:
22. Chór „Harmonia” Kobiór
23. Chór „Polonia’ Bieruƒ
24. Chór „Harmonia” Bieruƒ
25. Chór „Jutrzenka” Bojszowy
26. M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta „Stra˝ak” OSP

Wojkowice KoÊcielne
27. Chór „Lutnia” Pszczyna
Zespo∏y nie b´dàce cz∏onkami ÂZChiO:
28. Chór „Spes” Katowice-Giszowiec
29. Chór Âw. Grzegorza Katowice-Panewniki
30. Chór „Gloria” ˚ory
31. Chór „Regina Apostolorum” Rybnik

DELEGACJE ZESPO¸ÓW

Okr´g Chorzowsko-Âwi´toch∏owicki:
1. Delegacja Chorzowskiego Chóru Êw. Floriana

w Chorzowie
Okr´g Raciborski:

2. Delegacja Chóru im. J. Rogera Rudy
3. Delegacja Chóru „Cecylia” Krzanowice
4. Delegacja Chóru „Ma∏gorzata” Lyski

Uczestnicy Adoracji
˚∏óbka Jezusowego w Panewnikach
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Choràgiewki przy nutach podobne
sà proporcom, które w dniu Êwi´te-
go Wac∏awa 1422 roku, po nabo˝eƒ-
stwie odprawionym z okazji zwyci´-
stwa w kolejnej wojnie Jagie∏∏y
z Krzy˝akami, „chorà˝owie w zbroj-
nej postawie” sk∏adali królowi mó-
wiàc:

– NajjaÊniejszy królu, choràgiew t´
poruczonà wiernej mojej stra˝y, sk∏a-
dam z czcià pokornà Waszej Królew-
skiej Mi∏oÊci. Przy ∏asce i pomocy
Bo˝ej wiernie i w ca∏oÊci jà docho-
wa∏em. A jako z zaszczytem wzià∏em
jà z ràk W. Królewskiej Mi∏oÊci, tak
jà oddaj´ niepokalanà ˝adnem zbie-
gostwem i nies∏awnym czynem; ani
sàdz´, aby który z moich towarzy-
szów, walczàcych pod tym znakiem,
zginà∏ przez moj´ nieostro˝noÊç albo
niedotrzymanie pola.

Przy nutach choràgiewki – poje-
dyncze, podwójne, potrójne – óse-
mek, szesnastek, trzydziestodwó-
jek… Oddech Êpiewaczek i Êpiewa-
ków je o˝ywia i porusza, barwi bie-
là, czerwienià, z∏otem… Ju˝ nie nu-
ty widzà, lecz… sztandary rozpi´te
na drzewcach… chwiejàce si´ u po-
wa∏y choràgwie… Dr˝y poruszone
Êpiewem powietrze, ko∏ysze w prze-
strzeni muzyczna fraza chóralnego
czterog∏osu, wpadajà w ucho s∏owa
Mieczys∏awa Romanowskiego, po-
ety-powstaƒca z 1863 roku:

Grzmià huczne dzwony 
na Kremla szczytach,
Car Êwi´tej s∏ucha ofiary,
A na wynios∏ych cerkwi sufitach
Polskie si´ chwiejà sztandary.

W dwudziestym dziewiàtym roku
dwudziestego wieku, na Wszechs∏o-
wiaƒskim Zjeêdzie Âpiewaków
w Poznaniu, us∏ysza∏a ten utwór
Êpiewajàca Europa. W osiemnasto-
tysi´cznej gromadzie chórzystów
przyby∏ych do grodu nad Wartà roz-
poznawalna by∏a liczna dru˝yna ze
Âlàska z katowickim chórem „Ogni-
wo” i dyrygentem, Stefanem Maria-
nem Stoiƒskim. Âlàzacy imponowa-
li postawà, liczebnoÊcià i przygoto-
waniem. PieÊƒ-kantata Wac∏awa
Lachmana Sztandary polskie na
Kremlu, uczyni∏a na uczestnikach
Zjazdu wielkie wra˝enie.

Proporce, choràgwie, sztandary…
Âwi´te tkaniny, kwadratowego for-
matu, które na wietrze ∏opoczàc –
Êpiewa∏y o mi∏oÊci, cz´Êciej o Êmier-
ci – pochylone nad grobami bohate-
rów.

O „zakrzep∏ej krwi w sztanda-
rach” wspomina poeta, Zbigniew
Herbert, który innym razem opowia-
da∏ o „ha∏asie b´bnów” i „barba-
rzyƒskich wrzasków” i o wrogich
sztandarach, których kolory „zmie-
niajà si´ jak las na horyzoncie od de-
likatnej ptasiej ˝ó∏ci na wiosn´ przez
zieleƒ, czerwieƒ do zimowej czer-
ni”.

W obraz wspó∏czesnej, poetyckiej
wizji wplata si´ wspomnienie zaska-
kujàcej opinii Józefa Pi∏sudskiego:

– Sztandar to rzecz dziwna, zwy-
k∏a szmata z∏otem tkana…

Nie nale˝y na tej wàt∏ej podstawie
wyciàgaç wniosku o lekcewa˝àcym
stosunku twórcy Legionów do „z∏o-
tem tkanego” kawa∏ka materii. Po-

dobnie jak dla rycerzy króla Jagie∏∏y,
tak dla niego, jak i dla wielkiej licz-
by tych, co ˝yli w Êlàskich domach
by∏a ta „rzecz dziwna” godnym sza-
cunku i mi∏oÊci, wyjàtkowym
i szczególnym znakiem – symbolem
przynale˝noÊci do tego samego naro-
du czy te˝ grupy spo∏ecznej, jakà jest
na przyk∏ad zespó∏ Êpiewaczy.

Czy trzeba podkreÊlaç, ˝e utrata
sztandaru jest zawsze bolesnym do-
Êwiadczeniem? Bardzo ∏atwo do niej
doprowadziç, na przyk∏ad w bitew-
nym zam´cie. Uprzedzajàc takie sy-
tuacje ukrywa si´ sztandar w bez-
piecznym miejscu, niekiedy niszczy
si´ go a powsta∏e fragmenty rozdzie-
la mi´dzy ˝o∏nierzy. To wa˝na
wskazówka. Kierowali si´ nià tak˝e
Êlàscy Êpiewacy, którzy – „gdy po-
top nas zalewa∏” – chronili powie-
rzone sobie sztandary, uczynili co
nale˝a∏o, by je „w ca∏oÊci docho-
waç” i w czas „po potopie” prze-
nieÊç.

Sztandar to rzecz dziwna.
Z∏otem tkany kawa∏ek materii…

Godny szacunku i mi∏oÊci, wyjàtko-
wy i szczególny znak – symbol
przynale˝noÊci do wspólnoty narodu
albo do grupy spo∏ecznej – chóru,
orkiestry…

Andrzej Wójcik

Skrót opracowany na podsta-
wie rozdzia∏u wydanej w 2012
roku ksià˝ki „CzeÊç PieÊni!
Z dziejów Êlàskiego ˝ycia mu-
zycznego i Êpiewaczego szkice
i materia∏y êród∏owe, cz´Êç
druga od 1939 do 1989 roku”.

Sztandar – rzecz dziwna

Sztandar Âlàskiego Zwiàzku Chórów I Orkiestr
(symbolika nowego weksylium)

OJCZYZNA – God∏o Polskie na czerwonym tle

ÂLÑSK – God∏o Âlàskie na niebieskim tle

MUZYKA – Lira z napisem na niebieskim tle Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr 

Katowice

OKR¢GI ÂZChiO – Herby miast lub powiatów b´dàcych siedzibami okr´gów

WIARA – Krzy˝ wpisany w struny liry – wiernoÊç tradycji chrzeÊcijaƒskiej
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Zarzàd G∏ówny 
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Roman Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Jacek Turalik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Benedykt Oberda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ryszard i Janusz Pawe∏ Buczek . . . . . . . . 1500,00
Andrzej Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Jadwiga Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Jadwiga Mandera-Wojtynek. . . . . . . . . . . 30,00
Krzysztof Karol Kaganiec . . . . . . . . . . . . 50,00
ks. Antoni Reginek. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00
Wiktor Gajda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Eleonora S∏adkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Okr´g Chorzowsko-Âwi´toch∏owicki . . . . 30,00
Chorzowski Chór Êw. Floriana Chorzów . 20,00
Chór parafii Ewangelicko-Augsburskiej
„Cantate” Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Chór „Lutnia” Chorzów . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Chór „Magnificat” Âwi´toch∏owice . . . . . 23,00
Chór „Gwiazda” Chorzów . . . . . . . . . . . . 25,00
C hor „Âlàsk” Lipiny . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

Okr´g Gliwicko-Zabrski ÂZChiO
Chór „Cecylia” Paniówki . . . . . . . . . . . . . 28,00
Górnicza Orkiestra D´ta KWK „SoÊnica” 

Gliwice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00

Okr´g Katowicki ÂZChiO . . . . . . . . . . . . . 100,00
Chór Archikatedralny par. Chrystusa 

Króla Katowice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
TÂ „Modus Vivendi” 

Katowice-Piotrowice. . . . . . . . . . . . . . . 300,00
Chór „Ogniwo” Katowice . . . . . . . . . . . . 100,00
Chór „Dei Patris” Katowice . . . . . . . . . . . 30,00
¸ucja i Rufin Bainczyk Katowice . . . . . . 100,00

Okr´g Miko∏owski ÂZChiO
Chór „Chopin” Bujaków . . . . . . . . . . . . . 100,00
Zespó∏ Wokalny „Camerton” ¸aziska 

Górne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Chór „Dzwon” Orzesze . . . . . . . . . . . . . . 39,00
Chór „Echo” ¸aziska Górne. . . . . . . . . . . 50,00
Chór „Harmonia” Miko∏ów . . . . . . . . . . . 200,00
Chór „Jutrzenka” Ornontowice . . . . . . . . 50,00
Chór „Moniuszko” ¸aziska Ârednie . . . . . 30,00
Regionalny Zespó∏ Âpiewaczy „Szarotki” 

Orzesze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

Orkiestra D´ta „Turon” Elektrowni 
¸aziska Górne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Chór „Wanda” ¸aziska Dolne . . . . . . . . . 50,00
Chór „Zorza” Wyry . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Okr´g Mys∏owicki ÂZChiO
Chór „Millenium” Mys∏owice . . . . . . . . . 22,00

Okr´g Piekarski ÂZChiO
Chór Êw. Barbary Piekary Âlàskie . . . . . . 50,00
Chór „Halka” Koz∏owa Góra . . . . . . . . . . 40,00
Âlàski Górniczy Chór 

„Polonia-Harmonia” Piekary Âl. . . . . . . 100,00

Okr´g Raciborski ÂZChiO
Piotr Wiktor Libera . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Chór im. Juliusza Rogera . . . . . . . . . . . . . 50,00
Chór „Cecylia” Krzanowice . . . . . . . . . . . 225,00
Chór „Ma∏gorzata” Lyski . . . . . . . . . . . . . 50,00

Okr´g Rybnicki ÂZChiO. . . . . . . . . . . . . . 50,00
Chór „Concerto” Boguszowice . . . . . . . . 50,00
Chór „Bel Canto” Chudów. . . . . . . . . . . . 100,00
Chór „Cecylia” Rydu∏towy . . . . . . . . . . . 50,00
Chór im. A. Mickiewicza Niedobczyce . . 50,00
Chór „Skowronek” Giera∏towice . . . . . . . 100,00
Chór „S∏owiczek” Popielów. . . . . . . . . . . 30,00
Chór „Bel Canto” Gaszowice. . . . . . . . . . 100,00

Okr´g Tarnogórski ÂZChiO
Jan Artur Duda – Repty Âlàskie . . . . . . . . 50,00

Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO . . . . . . . . . . 150,00
Chór „Echo” Biertu∏towy . . . . . . . . . . . . . 155,00
Chór „Jadwiga” Radlin . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne 

„Zofiówka” Jastrz´bie Zdrój . . . . . . . . . 100,00

Zespo∏y bez okr´gów
Chór „Polonia” Bieruƒ . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Chór „Jutrzenka” Bojszowy . . . . . . . . . . . 32,00
Chór „Lutnia” Pszczyna . . . . . . . . . . . . . . 100,00
M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta 

„Stra˝ak OSP Wojkowice KoÊcielne. . . 30,00
Chór M´ski „˚aby” Chrzanów. . . . . . . . . 30,00

Zespo∏y nie zrzeszone w ÂZChiO
Chór Êw. Grzegorza Katowice-Panewniki 100,00

FUNDATORZY SZTANDARU
ÂLÑSKIEGO ZWIÑZKU CHÓRÓW I ORKIESTR 

Wp∏aty do 18 stycznia 2013 roku
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Przes∏anie
wyg∏oszone 
19 stycznia 2013 r.
przez prezesa 
Romana Warzech´
podczas 
XXI Adoracji 
˚∏óbka Bo˝ego
Dzieciàtka

Do Êpiewaków 
i muzyków amatorów 
Górnego Âlàska

Jak co roku przybyliÊmy i dzisiaj
do Âlàskiego Asy˝u, by przy ˚∏óbku
Dobrego Dzieciàtka dzi´kowaç Pa-
nu Bogu za dary Roku 2012.

W 2013 rok wst´pujemy ze s∏o-
wami wdzi´cznoÊci za spe∏nionà
obietnic´ ˝ycia z Bogiem.

To radosne przes∏anie g∏osimy
pieÊnià i muzykà w dniu poÊwi´ce-
nia sztandaru Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. Sztandar dziÊ
poÊwi´cony b´dzie naszym prze-
wodnikiem w dziele budowania
pi´kniejszego ˝ycia – radoÊniejsze-
go, rozÊpiewanego ˝ycia z Bogiem.

Dzi´kujemy za Bo˝e dary otrzy-
mane w postaci imprez zorganizo-
wanych w roku 2012 przez zespo-
∏y zrzeszone w Âlàskim Zwiàzku
Chórów i Orkiestr, za owoce
uczestnictwa w wielkich przedsi´-
wzi´ciach Êpiewaczo-muzycznych
takich, jak m.in.:

Adoracja Chórów i Orkiestr
Górnego Âlàska przy ˚∏óbku Jezu-
sowym w Panewnikach • IV Festi-
wal PieÊni Eucharystycznej „O,
Salutaris Hostia” w Katowicach-
Piotrowicach • Âwi´to Âlàskiej Pie-
Êni Chóralnej „Trojok Âlàski”
z Mi´dzynarodowà Nagrodà Prezy-
denta Miasta Katowice im. Stani-
s∏awa Moniuszki w Katowicach •
Pielgrzymka Chórów i Orkiestr do
Matki Boskiej Piekarskiej • Kon-
cert Laureatów PieÊni Maryjnej
„Magnificat-2011” w Piekarach
Âlàskich • GórnoÊlàskie Prezenta-
cje Chórów i Orkiestr w Skansenie
w Chorzowie • Zjazd Konfraterni
Najstarszych Chórów i Orkiestr
w Rybniku oraz mo˝liwoÊç konty-

nuacji dzia∏alnoÊci wydawniczej
„Âpiewaka Âlàskiego” z wk∏adkà
„Âlàskich Zeszytów Nutowych” •
za drugà cz´Êç ksià˝ki „CzeÊç Pie-
Êni” Z dziejów Êlàskiego ˝ycia mu-
zycznego i Êpiewaczego, szkice
i materia∏y êród∏owe – lata 1939–
1989”.

Prosimy Bo˝e Dzieci´ o wspiera-
nie nas w roku 2013 w celu powo-
dzenia w realizacji zaplanowa-
nych przedsi´wzi´ç, spoÊród któ-
rych do najwa˝niejszych nale˝à:

Mi´dzynarodowa Nagroda Pre-
zydenta Miasta Katowice im. Sta-
nis∏awa Moniuszki z warsztatami
i koncertami, 18 maja w Katowi-
cach • Mi´dzynarodowy Festiwal
PieÊni Maryjnej „Magnificat –
2013”, eliminacje 11 maja w ¸azi-
skach Dolnych, 25 maja w Pszo-
wie, 8 czerwca w Tarnowskich Gó-
rach • Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chó-
ralnej „Trojok Âlàski”, 2 czerwca
w Czeskim Cieszynie • Walny
Zjazd Sprawozdawczy Delegatów
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, 9 czerwca w Katowicach •
GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów
i Orkiestr, 8 wrzeÊnia w GórnoÊlà-
skim Parku Etnograficznym
„Skansen” w Chorzowie • Fina∏
Mi´dzynarodowego Festiwalu Pie-
Êni Maryjnej „Magnificat-2013”,
14 wrzeÊnia w Piekarach Âlàskich
• Mi´dzynarodowy Zjazd Konfra-
terni Najstarszych Polskich Chó-
rów i Orkiestr, 5 paêdziernika

w Rybniku Niedobczycach • wyda-
nie kwartalnika „Âpiewak Âlàski”
z wk∏adkà „Âlàskich Zeszytów Nu-
towych” • przedsi´wzi´cia organi-
zacyjne Okr´gów, Chórów i Or-
kiestr Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr.

Podczas dzisiejszej Adoracji
prosimy Bo˝e Dzieci´ o zdrowie,
o si∏y duchowe i fizyczne, potrzeb-
ne ka˝demu w codziennym byto-
waniu, by pod Sztandarem Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr byç zjednoczonym w naszej
Êpiewaczo-muzycznej misji, która
z ∏aski Boga zosta∏a nam powie-
rzona.

Wspierajmy si´!
Naszym dzia∏aniem Êpiewem

i muzykà wychwalajmy Bo˝e
Dzieci´!

Za Zarzàd ÂZChiO

Andrzej Wójcik 
– sekretarz

ks. pra∏. prof. Antoni Reginek 
– kapelan

Jadwiga Mandera-Wojtynek
– skarbnik

Krzysztof Karol Kaganiec
– dyrektor artystyczny

Eleonora S∏adkowska
– kierownik biura

Roman Warzecha
– prezes

Jak co roku przybyliÊmy i dzisiaj do Âlàskiego Asy˝u… – takimi s∏owami
prezes Warzecha zwróci∏ si´ do uczestników Adoracji wyg∏aszajàc Prze-
s∏anie noworoczne Zarzàdu G∏ównego
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Piàtego stycznia 2013 roku w ko-
Êciele p.w. Êw. Jadwigi w Katowi-
cach-Szopienicach odby∏ si´ Nowo-
roczny Koncert Kol´d zorganizowa-
ny przez Zarzàd Okr´gu Katowic-
kiego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. W koncercie wzi´∏y
udzia∏ trzy chóry Okr´gu:

1. Chór Mieszany „S∏owiczek”
Katowice-Kostuchna, dyr. El˝bieta
Kudala;

2. Chór Mieszany Towarzystwa
Âpiewaczego „Modus Vivendi“ Ka-
towice-Piotrowice, dyr. Anna Sza-
wiƒska;

3. Chór Mieszany „Ogniwo” Ka-
towice, dyr. Adrian Lewandowski.

Rz´siÊcie oÊwietlony i podgrze-
wany pod∏ogowo koÊció∏, pi´knie
podÊwietlone neogotyckie prezbite-
rium, Êliczna szopka betlejemska,
ca∏e wype∏nione s∏uchaczami wn´-
trze Êwiàtyni przyczyni∏o si´ do wy-
tworzenia mi∏ego i ciep∏ego nastro-
ju, który udzieli∏ si´ Êpiewakom.

Chóry, dyrygentów, organizato-
rów i s∏uchaczy przywita∏ w imieniu
ks. proboszcza Grzegorza Krzàka∏y
(który by∏ na „kol´dzie") ks. wikary
Marian Kus. Uczyni∏ to w sposób
ciep∏y i serdeczny. Po s∏owach skie-
rowanych do chórów, dyrygentów,
organizatorów koncertu i s∏uchaczy,
oddal g∏os prezesowi okr´gu kato-
wickiego ÂZChiO, Zdzis∏awowi
Czenczkowi, który podjà∏ si´ popro-
wadzenia koncertu.

Jako pierwszy wystàpi∏ Chór Mie-
szany „S∏owiczek”, który wykona∏
szeÊç kol´d. Nast´pnie z dziesi´cio-
ma kol´dami wystàpi∏ Chór Miesza-
ny TÂ „Modus Vivendi“. PoÊród
propozycji piotrowickiego chóru
szczególnà uwag´ zwróci∏o pi´kne
wykonanie Ko∏ysanki Marii Panny
z solowym udzia∏em obdarzonej
pi´knym g∏osem dyrygentki zespo-
∏u. Jako trzeci w kolejnoÊci wystàpi∏
Chór Mieszany „Ogniwo” z Kato-
wic, który swój kunszt wykonawczy

zaprezentowa∏ wykonaniem szeÊciu
kol´d.

Na zakoƒczenie po∏àczone chóry
wraz z s∏uchaczami pod batutà Ad-
riana Lewandowskiego wykona∏y
kol´d´ Cicha Noc.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e chóry kol´-
dujàce w szopienickiej Êwiàtyni wy-
kaza∏y si´ wysokim poziomem wyko-
nawczym, tote˝ zas∏u˝y∏y sobie na
d∏ugotrwa∏e, rz´siste brawa. Koncert
w którym wzi´∏a udzia∏ ponad setka
Êpiewaczek i Êpiewaków przebieg∏
nader sprawnie. Za pi´kny Êpiew chó-
rzystów, organizatorom i s∏uchaczom
podzi´kowa∏ ks. proboszcz Grzegorz
Krzàka∏a, który po zakoƒczeniu swej
pos∏ugi duszpasterskiej, od wyst´pu
drugiego móg∏ byç Êwiadkiem ca∏ego
wydarzenia. Mi∏emu gospodarzowi
szopienickiej parafii zrewan˝owa∏ si´
prezes okr´gu, Z. Czenczek, podzi´-
kowaniem za umo˝liwienie chórom
kol´dowego wyst´pu.

Zdzis∏aw Czenczek

Noworoczny koncert kol´d

Kol´duje Chór Mieszany TÂ „Modus Vivendi”. Dyry-
guje Anna Szawiƒska

Pod kierunkiem Adriana Lewandowskiego Êpiewa ka-
towicki chór „Ogniwo”

Chórem Mieszanym „S∏owiczek” z Kostuchny dyrygo-
wa∏a El˝bieta Kudala

Koncertujàcy chórzyÊci w prezbiterium szopienickiego
koÊcio∏a Êw. Jadwigi
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W Âwi´to Trzech Króli

Cz∏onkowie Chóru M´skiego
„Echo” od poczàtku 2013 roku, jak
zawsze w tej porze, „ci´˝ko praco-
wali”. Zacz´∏o si´ 6 stycznia,
w Âwi´to Trzech Króli, mszà Êw.,
a po niej Koncertem Kol´d w ko-
Êciele pw. Trójcy PrzenajÊwi´tszej
w Rybniku-Popielowie. W koncer-
cie udzia∏ wzi´∏y trzy chóry, dwa
mieszane – „Harmonia” Jejkowice
i „S∏owiczek” Popielów oraz Chór
M´ski „Echo”– Biertu∏towy. Ka˝dy
zespó∏ zaprezentowa∏ pi´ç kol´d lub
pastora∏ek. Na zakoƒczenie wyst´-
pów, po∏àczone chóry Êpiewa∏y lu-
bianà przez wszystkich, kol´d´ Ci-
cha noc, Êwi´ta noc.

Wyst´p naszego zespo∏u podoba∏
si´ licznie zebranym s∏uchaczom.
Âwiadczy∏a o tym równie˝ bardzo
pozytywna ocena obecnego na kon-
cercie dyrektora Filharmonii Ryb-
nickiej p. Antoniego Smo∏ki.

…u Êw. Ducha

Dwudziestego stycznia w wodzi-
s∏awskim koÊciele pw. Êw. Ducha
odby∏o si´ radosne kol´dowanie przy
Bo˝ym ˚∏óbku. Organizatorem tego
„rodzinnego” koncertu kol´d od
dwunastu lat jest ks. proboszcz Grze-
gorz Uszok. W dziele tym wspierajà
go paƒstwo B. i A. Czechowie, a tak-
˝e wspania∏a m∏odzie˝ i dzieci z pa-
rafialnej Scholi „Âwi´te Duszki”.

Od szeÊciu lat na zaproszenie ks.
Grzegorza udzia∏ w tej uroczej, mi-
∏ej i sympatycznej imprezie bierze
udzia∏ Chór M´ski „Echo”, który
w tym roku, przed koncertem, Êpie-
wa∏ podczas mszy Êwi´tej: Bracia
patrzcie jeno, Cicha noc oraz Sanc-
tus i Benedictus.

Adoracj´ Bo˝ej Dzieciny rozpo-
czà∏ Êpiew chór Chóru M´skiego
„Echo”. Wykonaa∏ nast´pujàce ko-
l´dy: Tryumfy, Anio∏ pasterzom mó-
wi∏, Gdy Êliczna Panna, Pasterka
Ojca oraz pastora∏k´ Z Ma∏o∏àki ju-
hasi.

Druga cz´Êç adoracji nale˝a∏a do
m∏odzie˝y i dzieci, wspomaganych
przez licznie zebranych wiernych.
Wspólne Êpiewanie przepi´knych
polskich kol´d od lat jest w tym pa-
rafialnym, przytulnym koÊció∏ku.

g∏ównà atrakcjà „kol´dowego spo-
tkania”.

…u Êw. Herberta

Kolejne, ju˝ XIX Wodzis∏awskie
Spotkania Kol´dowe odby∏y si´ 26
stycznia, jak zwykle w koÊciele pw.
Êw. Herberta w Wodzis∏awiu Âlà-
skim. Uczestnictwo w imprezie za-
deklarowa∏o szeÊç zespo∏ów Êpiewa-
czych, z okr´gów bielskiego, ryb-
nickiego i wodzis∏awskiego. Wystà-
pi∏o tylko pi´ç chórów:

– zespo∏y mieszane: „Cantata” –
parafii Êw. Herberta (poza konkur-
sem), „Lira” Rydu∏towy-Or∏owiec,
„Moniuszko” Czy˝owice, „Echo”
Zebrzydowice oraz Chór M´ski
„Echo” Biertu∏towy.

Spotkania mia∏y charakter konkur-
su tote˝ jury w sk∏adzie: ks. prof. An-

toni Reginek – przewodniczàcy, mgr
Kazimierz Niedziela (Rybnik), mgr
Eryk Okoƒ (Racibórz) oraz Romuald
Tomczyk – sekretarz, postanowi∏o
wyró˝niç cztery uczestniczàce chóry:

– pierwsze miejsce „wyÊpiewa∏o
sobie” „Echo” Zebrzydowice, za
nim uplasowa∏o si´ „Echo” Biertu∏-
towy, a tak˝e chóry „Moniuszko”
i „Lira”.

W drugiej cz´Êci Spotkaƒ z prawie
godzinnym koncertem wystàpili so-
liÊci oraz orkiestra Stowarzyszenia
Muzyczno-Kulturalnego „Zofiów-
ka” przy KWK „Borynia-Zofiów-
ka”. Organizatorami XIX Wodzi-
s∏awskich Spotkaƒ Kol´dowych by-
li: Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO
przy wydatnej pomocy Wodzis∏aw-
skiego Centrum Kultury i parafii Êw.
Herberta w Wodzis∏awiu Âlàskim.

Krystian Dziuba

Chór M´ski „Echo” Biertu∏towy pod kier. Tymoteusza Kubicy Êpiewa∏
w koÊciele Âwi´tego Ducha w Wodzis∏awiu

Styczniowe kol´dowanie
Chóru M´skiego „Echo” Biertu∏towy

W koÊciele Êw. Herberta z prawie godzinnym koncertem wystàpi∏a
Orkiestra D´ta Stowarzyszenia „Zofiówka”
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Orzeski „Dzwon” kol´dowa∏ w… Gocza∏kowicach

Tymi s∏owami przy dêwi´kach Il-
lumination Secret Garden, wykony-
wanego na skrzypcach przez Karoli-
n´ Zuber (studentk´… geografii
Uniwersytetu Âlàskiego), rozpocz´-
∏a si´ podró˝ przez cudownà krain´
kol´d i pastora∏ek. W bajkowej sce-
nerii, jakà wytworzyli gospodarze
kol´dowania przy choince, paƒstwo
Kapiasowie (w∏aÊciciele ogrodnic-
twa w Gocza∏kowicach Zdroju), s∏u-
chacze mogli pos∏uchaç kol´d w wy-
konaniu chóru „Dzwon” z Orzesza.
Âpiew prowadzi∏a Martyna Rim.

Koncert zosta∏ podzielony na trzy
cz´Êci: pierwsza zawiera∏a kol´dy
polskie, druga kol´dy ukraiƒskie,
mo∏dawskà, francuskà i t´ najs∏yn-
niejszà – Stille nacht; trzecia czeÊç
zosta∏a poÊwi´cona pastora∏kom.
Nietypowa by∏a forma prezentacji
wykonywanych utworów: chór nie
Êpiewa∏ na scenie, lecz w sali ka-
wiarnianej, zaÊ zaproszeni goÊcie
siedzieli przy stolikach. Poza Êpie-
wem s∏uchali deklamacji poezji bo-
˝onarodzeniowej. Interpretowa∏y jà
uczennice Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Ornontowicach –
Agnieszka Malcherczyk i Sylwia
Zajusz. W programie znalaz∏o si´
równie˝ miejsce dla gry skrzypco-
wej wspomnianej ju˝ Karoliny oraz
opowieÊci przybli˝ajàcej histori´

znanych kol´d, pastora∏ek, a tak˝e
piosenek o tematyce Êwiàtecznej.

Jak przyzna∏a gospodyni czecho-
wickiego kol´dowania orzeskiego
chóru, pani El˝bieta Kapias, spotka-
nie to by∏o „ucztà dla ducha” przy-
gotowujàcà wszystkich do zbli˝ajà-
cych si´ Êwiàt.

Nale˝y dodaç, ˝e na zakoƒczenie
pani El˝bieta i chór zaprosili s∏ucha-
czy do wspólnego Êpiewania kol´dy
Gdy si´ Chrystus rodzi, pastora∏ki
Dziecino s∏odka oraz pieÊni Witaj
nam (na melodi´ Jingle bells).

Recytatorki Agnieszka Malcherczyk i Sylwia Zajusz Podzi´kowanie El˝biety Kapias

Wspólne kol´dowanie

Solo Karoliny Zuber

Jest taka noc, na którà cz∏owiek czeka i za którà t´skni.
Jest taki wyjàtkowy wieczór w roku, 
gdy wszyscy obecni gromadzà si´ przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasnà spory, znika nienawiÊç…
Wieczór, gdy ∏amiemy op∏atek, sk∏adamy ˝yczenia…
To noc wyjàtkowa… Jedyna… Niepowtarzalna…
Noc Bo˝ego Narodzenia…
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Tradycyjnie ju˝ w drugà niedziel´
po Nowym Roku, a by∏o to 13 stycz-
nia, w najwi´kszej neogotyckiej
Êwiàtyni ewangelickiej diecezji ka-
towickiej w Chorzowie, spotka∏o si´
pi´ç zespo∏ów na ekumenicznym
koncercie kol´d, Wykonawców
i licznie przyby∏ych s∏uchaczy powi-
ta∏ gospodarz parafii, ksiàdz pro-
boszcz Bogus∏aw Cichy.

Kameralny zespó∏ wokalny „Fal-
start” z parafii ewangelickiej pod
kierunkiem Jana Stebla, wykona∏
mi´dzy innymi Czas radoÊci, weso-
∏oÊci – wed∏ug czeskiej melodii
z XII wieku w t∏umaczeniu tekstu
ks. Jerzego Heczki i Mizerna cicha,
stajenka licha – z poetyckim tek-
stem Teofila Lenartowicza w mu-
zycznym opracowaniu Jana Galla.
Chór „Seraf” z parafii NajÊwi´tsze-
go Serca Pana Jezusa w Chorzowie,
który przygotowa∏ Marian Sobisz,
zaÊpiewa∏ m.in. Franciszka Makla-
kiewicza Kol´d´ krakowskà oraz
Stanis∏awa G∏owackiego Jadà od
Wschodu. Chór „Gwiazda” pod dy-
rekcjà Danuty Domaƒskiej-Garczar-
czyk zaprezentowa∏ mi´dzy innymi
Józefa Âwidra Judzkà krain´ oraz
Stanis∏awa Kusztyby Gore gwiazda.
Ewangelicki chór „Cantate” z Cho-
rzowa pod kierunkiem Agnieszki
Dobrakowskiej wykona∏ mi´dzy in-
nymi Franciszka Rylinga U ˝∏óbka
i Jana Poloczka O Józefie, czego
chcecie.

Po raz pierwszy w naszym mie-
Êcie zaprezentowa∏ si´ zespó∏ instru-
mentalny „Dzwonki” z parafii
ewangelickiej ze Skoczowa.

Pod kierunkiem Doroty Pod˝or-
skiej wykona∏ mi´dzy innymi Ci-
chà noc, Miasteczko ma∏e Betle-
jem i Dzwoƒ˝e, dzwoƒ. Ich instru-
menty to metalowe rury, wielkoÊci
od pó∏ metra do kilku centyme-
trów, do których przymocowane sà
pa∏ki, podobne jakie majà perkusi-
Êci. To one po ko∏ysaniu r´kà ude-
rzajà w nie i powodujà mi∏y
dêwi´k, podobny do marimby, lub
dzwonów orkiestrowych. Rozpi´-
toÊç skali, to cztery oktawy. Wspa-
nia∏a „anielska muzyka”. Instru-
menty, na których gra zespól
„Dzwonki” produkowane sà
w Ameryce. Nagrane przez sko-
czowski zespól p∏yty CD ch´tnie
nabywali s∏uchacze koncertu.

W czasie spotkania kol´dowego
zast´pca prezesa okr´gu chorzow-
sko-Êwi´toch∏owickiego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, Janusz
KaraÊ, wr´czy∏ Z∏ote Odznaki Ho-
norowe cz∏onkom „Cantate” – Rucie
Raabe i Jerzemu CieÊlarowi. W eku-
menicznym spotkaniu s∏owem
o muzyce s∏u˝y∏a Ewa Bocek-Orzy-
szek, która powiedzia∏a mi´dzy in-
nymi:

– Nazwa kol´da pochodzi od ∏a-
ciƒskiego calendae, co oznacza∏o
w kalendarzu juliaƒskim pierwszy
dzieƒ miesiàca, szczególnie uroczy-
Êcie obchodzony w styczniu, kiedy
to obdarowywano si´ prezentami.
S∏owo to zyska∏o dzisiejsze znacze-
nie dopiero w XVII wieku. Du˝à ro-
l´ w rozwoju kol´d odegra∏y zakony
˝ebracze franciszkanów i bernardy-
nów wraz zaprowadzeniem przez
nich zwyczajem urzàdzania szopek
i jase∏ek.

Na zakoƒczenie koncertu obecni
w koÊciele zaÊpiewali kol´d´ M´dr-
cy Êwiata monarchowie, a na orga-
nach gra∏ Henryk Orzyszek, który
wykona∏ tak˝e Józefa Furmanika
Fug´ a-moll, na temat kol´dy Paste-
rze mili, coÊcie widzieli.

Po koncercie pastor Bogus∏aw Ci-
chy podzi´kowa∏ wykonawcom
i s∏uchaczom, odmówi∏ modlitw´
i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa. Nast´p-
nie spotkano si´ na pocz´stunku
w sali parafialnej, gdzie wspomina-
no koncerty z lat ubieg∏ych.

Henryk Orzyszek

Kol´dy u ewangelików

zespó∏ instrumentalny „Dzwonki” z parafii ewangelickiej ze Skoczowa

Pamiàtkowa fotografia wykonawców koncertu kol´d w koÊciele ks. M. Lutra
w Chorzowie. Foto: Ilona Cichy



Okres Bo˝ego Narodzenia – to
czas kol´dowania przy wspania-
∏ym ˚∏óbku Bo˝ej Dzieciny, albo
zwyczajnie – przy rozÊwietlonej
choince.

Chóry okr´gu chorzowsko-
Êwi´toch∏owickiego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr takim
w∏aÊnie kol´dowaniem, zorgani-
zowanym po raz szósty, rozpocz´-
∏y nowy rok 2013. Kol´dowe wy-
st´py odbywa∏y si´ zarówno
w koÊcio∏ach, jak i w Domach
kultury. Cieszy∏y si´ one wielkim
powodzeniem wÊród s∏uchaczy,
którzy wykonawcom za pi´kny
Êpiew dzi´kowali zawsze d∏ugo-
trwa∏ymi brawami. Na kol´dowe
wieczory w Domach Kultury
ch´tnie przychodzà seniorzy, któ-
rych nie trzeba zach´caç do w∏à-
czania si´ do wspólnego Êpiewu.
Jest ju˝ tradycjà, ˝e spotkaniom
tym towarzyszy tak˝e pocz´stu-
nek. To skromne „biesiadowanie”
jednoczy uczestników owych spo-
tkaƒ, jest te˝ znakiem przynale˝-
noÊci do Êpiewaczo-muzycznej
spo∏ecznoÊci.

W tym roku koncerty kol´d
okr´gu chorzowsko-Êwi´toch∏o-
wickiego odby∏y si´:

– w koÊciele p.w. NSPJ w Cho-
rzowie Batorym (chór mieszany
„Seraf”, chór mieszany „Gwiaz-
da”, chór mieszany archikatedry
w Katowicach, orkiestra d´ta Âlà-
skich Tramwajów);

– w koÊciele MB Ró˝aƒcowej
w Chropaczowie (chór mieszany
„Magnificat”, chór mieszany
„Lutnia”, chór mieszany „Canta-
te”);

– w koÊciele parafii ewangelic-
ko-augsburskiej (chór mieszany
„Cantate”, chór mieszany „Gwiaz-
da”, chór mieszany „Seraf”);

– w Domu Kultury „Batory”
(chóry mieszane „Gwiazda”, „Lut-
nia”, „Magnificat”, „Seraf”, cho-
rzowski chór Êw. Floriana, chór
m´ski „Âlàsk”).

Dyrygentami wymienionych
zespo∏ów sà: Marian Sobisz, Da-
nuta Domaƒska-Garczarczyk,
Krzysztof K. Kaganiec, Irena
Kanclerz, ¸ukasz Szmigel,
Agnieszka Musio∏, Maria S∏owik-
Tudzierz, Cecylia Knopp, Ry-
szard Chojnacki.

Genowefa Stachowiak
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W chropaczowskim koÊciele MB Ró˝aƒcowej 6 stycznia 2013 kol´dy Êpie-
wa∏ chór „Magnificat”

Chór „Cantate” podczas koncertu kol´d 13 stycznia 2013 roku w koÊciele
parafii ewangelicko-augsburskiej w Chorzowie

Chór m´ski „Âlàsk” kol´dowa∏ 17 stycznia 2013 roku w Domu Kultury
„Batory”

Chorzowsko-Êwi´toch∏owickie kol´dowanie
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Jak nam przypomnia∏ red.
Krzysztof Kosiƒski z Radia
Plus Âlàsk – „…w bie˝àcym
roku (2012 – AW) mija do-
k∏adnie 100 lat od za∏o˝enia
Polskiego Chóru „Wanda”,
który mia∏ swoja siedzib´
w kamienicy przy ul. gen. Le
Ronda 56, gdzie obecnie mam
przyjemnoÊç zamieszkiwaç.
Powstanie tego chóru upami´t-
nia tablica pamiàtkowa na
frontowej Êcianie budynku”.

Autor listu poda∏ kilka bar-
dzo ciekawych szczegó∏ów do-
tyczàcych historii Êpiewacze-
go zespo∏u z Dàbrówki Ma∏ej.
Oto one:

„Z opowieÊci starszych lu-
dzi, mieszkaƒców tej kamieni-
cy (w tym ju˝ nie˝yjàcych)
wynika, ˝e chór by∏ oÊrodkiem
kultywowania tradycji i kultu-
ry polskiej na tym terenie. Pró-
by chóru (w mieszkaniu na
parterze) zawsze odbywa∏y si´
„w asyÊcie” niemieckiej policji
stojàcej na ulicy. Kamienica
i jej podwórko by∏y te˝ miej-
scem historycznych zgroma-
dzeƒ miejscowej ludnoÊci tu˝ po
I wojnie Êwiatowej, w okresie plebi-
scytowym ze schodów stajni stojà-
cej niegdyÊ na podwórzu przema-
wia∏ na wiecach Wojciech Korfanty.
Jak mi opowiadano, gromadzi∏y si´
wtedy tysiàce ludzi na podwórzu
i ∏àkach tu˝ opodal.

Tablica pamiàtkowa zosta∏a na-
szym indywidualnym wysi∏kiem
nieco odnowiona kilka lat temu (lite-
ry by∏y ju˝ wyblak∏e, cz´Êciowo te˝
kruszy∏a si´ p∏yta cementowa, mo-
cujàca tablic´ do muru).

Na marginesie pragn´ zauwa˝yç,
˝e pomieszczenie, w którym chór
odbywa∏ próby jest obecnie w∏aÊnie
cz´Êcià mojego mieszkania. Moja
teÊciowa (86 lat) mieszka w tej ka-
mienicy od urodzenia i to z jej mi´-
dzy innymi opowieÊci znam histo-
ri´ owego chóru oraz zgromadzeƒ
z okresu kampanii plebiscytowej.
Zapewne sà jakieÊ inne êród∏a hi-
storyczne dokumentujàce te fakty,

ale nie uda∏o mi si´ do nich do-
trzeç”.

Dzi´kujàc redaktorowi Kosiƒskie-
mu za zainteresowanie nas ciekawà
przesz∏oÊcià chóru „Wanda” obiecu-
jemy w niedalekiej przysz∏oÊci roz-
winàç temat dziejów kultury mu-
zycznej Dàbrówki Ma∏ej, a zw∏asz-
cza roli, jakà w tym wzgl´dzie od-
grywa∏ ogród ober˝ysty Hamburge-
ra, w którym w 1882 roku odby∏o si´
pierwsze na terenie dzisiejszych Ka-
towic polskie przedstawienie
„Dzwonka Êw. Jadwigi” Karola
Miarki. Du˝o wczeÊniej w owym
ogrodzie spotykali si´ Êlàscy amato-
rzy polskiego Êpiewu piel´gnujàcy t´
swojà pasj´ mi´dzy innymi w Kó∏ku
Katolickim ks. R. Lubeckiego1.

W∏aÊnie to „kó∏ko” (a mo˝e ca∏-
kiem inne, bo we wspó∏czesnej wy-
darzeniu relacji tego nie zaznaczono)
wybra∏o si´ razu pewnego na wy-
cieczk´ do Ma∏ej Dàbrówki. Z jego
cz∏onków nie wszyscy „stan´li do

marszu”. Szeregi wycieczko-
wiczów powi´kszy∏ jednak
„m∏ody a pe∏en ˝ycia i ducha”
zwiàzek z Siemianowic. „Wnet
przyszliÊmy do Dàbrówki, bo
nam przygrywa∏a s∏awna kape-
la p. Raschdorfa z Katowic” –
napisa∏ autor relacji, zwracajàc
przy tym uwag´, ˝e przyby∏ych
powita∏ „pi´kny napis”:

Witaj polski narodzie
U Hamburgera w ogrodzie!

Nie podoba∏o si´ to pilnujà-
cemu porzàdku ˝andarmowi,
który zdar∏ napis mówiàc, „˝e
tu nie chce Polaków”. „Cho-
cia˝ polski naród zosta∏ roz-
darty na papierze, to jednak nie
umar∏ i wszed∏ do ogrodu we-
so∏ego, Êpiewa∏, strzela∏, kr´-
gle kula∏” – stwierdzi∏ redaktor
pisma „Katolik” odnotowujàc
tak˝e, ˝e - „Muzyka odgrywa-
∏a koncertowe sztuczki, cz∏on-
kowie „zwiàzkowi” ze Szopie-
nic, Siemianowic, Król.[ew-
skiej] Huty Êpiewali pieÊni
pi´kne […] Zrobiono i polone-
za w ogrodzie”2.

Przypomnijmy na koniec, ˝e chór
„Wanda” za∏o˝ony w 1912 roku
przez Jana P∏onk´ liczy∏ wówczas
pi´çdziesiàt pi´ç osób.

Andrzej Wójcik
————————
1 Ks. Rudolf Lubecki (1844–1891) –

syn organisty i nauczyciela z Wis∏y
Ma∏ej, po ukoƒczeniu gimnazjum
w Gliwicach odbywa∏ studia na Uni-
wersytecie Wroc∏awskim, gdzie
w 1865 wraz z Konstantym Damrotem
za∏o˝y∏ Towarzystwo Polskich Górno-
Êlàzaków. Po przyj´ciu w 1869 roku
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich pracowa∏ w Bi-
skupicach i Bieƒkowicach, a od 1871
roku w Katowicach. Zyska∏ uznanie
jako Êwietny mówca i aktywny publi-
cysta. Swoje wystàpienia koƒczy∏ za-
zwyczaj ludowym Êpiewem. W 1869
utworzy∏ w Katowicach Kó∏ko Kato-
lickie. Tu tak˝e w 1878 wyda∏ anoni-
mowo Êpiewniczek pod tytu∏em „Pie-
Êni zabawne dla kó∏ek weso∏ych pol-
skich GórnoÊlàzaków”.

2 „Katolik”, 1882, nr 60, s. 3.

Dla ciebie Êpiewamy o Polsko

„Wanda” z Dàbrówki Ma∏ej mia∏aby sto lat…



50 lat min´∏o
Zak∏adowa Orkiestra D´ta Kopalni „Jas-Mos”

z Jastrz´bia obchodzi∏a w piàtek, 11 stycznia br.
uroczystoÊç swego pi´çdziesi´ciolecia. Zespól po-
wsta∏ w 1963 roku, czyli niemal równo z datà uru-
chomienia pierwszej kopalni w mieÊcie – KWK „Ja-
strz´bie” (1962), a jej dyrygentem zosta∏ Antoni
Szewczyk. Du˝y wk∏ad w powstanie orkiestry majà
tak˝e Pawe∏ Niezgoda, Alojzy Piechaczek i Alojzy
Rduch, który w póêniejszym okresie zosta∏ kolej-
nym jej dyrygentem.

Od roku 1978 batut´ pierwszego dyrygenta orkie-
stry dzier˝y dr hab. Stanis∏aw Âmietana, jednocze-
Ênie piastujàcy stanowisko dyrektora Paƒstwowej
Szko∏y Muzycznej I i II stopnia w Jastrz´biu-Zdro-
ju. W 1995 roku, kiedy obie kopalnie: „Jastrz´bie”
i „Moszczenica” ponownie zosta∏y po∏àczone w je-
den organizm, Stanis∏aw Âmietana stanà∏ na czele
wspólnej orkiestry.

W latach osiemdziesiàtych cz∏onkowie Zak∏ado-
wej Orkiestry D´tej KWK „Jas-Mos” za∏o˝yli big-
band kierowany przez brata obecnego dyrygenta -
Janusza Âmietan´. Zespó∏ ten akompaniowa∏ wielo-
krotnie znanym gwiazdom polskiej estrady, jak
choçby Zbigniewowi Wodeckiemu, Bogus∏awowi
Mecowi, Ewie Bem.

Muzycy Orkiestry D´tej koncertowali w 1980 na
spotkaniu Lecha Wa∏´sy z komisjà zak∏adowà
NSZZ „SolidarnoÊç”. Uczestniczyli równie˝ w po-
grzebie kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w 1981
roku. Dwukrotnie wyst´powali tak˝e przed papie-
˝em Janem Paw∏em II (1987 i 2002).

Wysoki poziom wykonawczy orkiestry potwier-
dza ogromna iloÊç zdobytych nagród i wyró˝nieƒ,
krajowych oraz zagranicznych.

Z orkiestrà w okresie jej istnienia wspó∏pracowa-
∏o wielu znanych kompozytorów, wÊród nich mi´-
dzy innymi Wojciech Kilar, Józef Âwider, Józef
Szwed, Józef Podobiƒski, Ryszard Dudek oraz Be-
nedykt Konowalski.

W tej chwili Zak∏adowà orkiestr´ D´tà KWK „Jas
Mos” tworzy pi´çdziesi´ciu muzyków, pracowni-
ków oraz emerytów. Obecny repertuar zespo∏u ró˝-
ni si´ od tego z lat szeÊçdziesiàtych czy siedemdzie-
siàtych, kiedy grano wi´cej utworów muzyki kla-
sycznej; dziÊ dominuje muzyka popularna.

W jubileuszowej gali z okazji pi´çdziesi´ciolecia
uczestniczy∏ mi´dzy innymi prezes Âlàskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr, Roman Warzecha, który wy-
ró˝niajàcych si´ muzyków i dzia∏aczy orkiestry ude-
korowa∏ zwiàzkowymi odznakami honorowymi.

andwoj
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Santarello 
przeÊpiewa∏o
dziesi´ç lat

Zespó∏ Kameralny Santarello – powsta∏ w 2002 roku
z potrzeby rozwoju zainteresowaƒ muzycznych grupy
przyjació∏. Wspó∏za∏o˝ycielkà i dyrygentkà chóru od
poczàtku jest Iwona Baƒska.

Przez dziewi´ç lat istnienia zespo∏u, przewin´∏o si´
przez jego szeregi wiele wartoÊciowych osób, które mi-
mo i˝, z ró˝nych wzgl´dów opuÊci∏y zespó∏, wnios∏y
jednak bardzo du˝o do jego rozwoju i pozostawi∏y krzt´
w∏asnej pozytywnej energii w ka˝dym z nas. Warto przy
sposobnoÊci wspomnieç o Danusi Krzywoƒ – jednej
z inicjatorek powstania zespo∏u.

Przez pierwsze lata istnienia zespó∏ Santarello ekspe-
rymentowa∏ repertuarowo z nadziejà na odnalezienie
w∏aÊciwego brzmienia oraz zapoznania si´ z ewentual-
nymi potencja∏ami poszczególnych chórzystów. Istot-
nym by∏o znalezienie odpowiedniego miejsca do reali-
zacji planów. Od samego poczàtku pomocnà d∏oƒ poda-
∏a Pani Basia Baƒska – Dyrektor Zespo∏u PieÊni i Taƒca
Tysiàclatki, z którego wywodzà si´ mi´dzy innymi
pierwsi cz∏onkowie Santarello. Dzi´ki temu próby mo-
g∏y zawsze odbywaç si´ w ró˝nych, ale wygodnych
miejscach. Ostatecznie zespó∏ szkoli swój warsztat
w murach MDK na Osiedlu Tysiàclecia w Katowicach.

Chór jest cz∏onkiem Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr i prowadzi bogatà dzia∏alnoÊç koncertowà. Bra∏
udzia∏ mi´dzy innymi w Ogólnopolskich Dniach Chó-
ralnej Muzyki Sakralnej im. G.G. Gorczyckiego w By-
tomiu, I Kongresie Muzyki Liturgicznej Archidiecezji
Katowickiej oraz Mi´dzynarodowych Gliwickich Spo-
tkaniach Chóralnych.

Jubileusz 10-lecia ju˝ za nami. Dzi´kujemy wszyst-
kim, którzy zaszczycili nas swojà obecnoÊcià podczas
obchodów Decyzjà Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr Zespo∏owi Kameralnemu
Santarello z Katowic przyznano z okazji dziesi´ciolecia
Bràzowà Odznak´ Honorowà I Stopnia. W ten sposób
wyra˝one zosta∏o uznanie za naszà dzia∏alnoÊç spo∏ecz-
nà, organizacyjnà i artystycznà w amatorskim ruchu mu-
zycznym.

Odznak´ wr´czy∏ podczas jubileuszowego koncertu
prezes ÂZChiO, Roman Warzecha. (IB)

Chór „Santarello” w dniu swego dziesi´ciolecia
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Walne Zebranie
Sprawozdawcze 
Chóru M´skiego

„Echo” Biertu∏towy

Rok 2013 dla chóru „Echo” jest
rokiem Jubileuszu 85-lecia. Na so-
botnie popo∏udnie 9 lutego, do-
k∏adnie w rocznic´ powo∏ania do

˝ycia naszego chóru (sta∏o si´ to 9
lutego 1928 roku), zwo∏ane zosta∏o
doroczne Walne Zebranie Spra-
wozdawcze. Po  zebraniu zacz´∏y
si´ d∏ugotrwa∏e rozmowy i wspo-
mnienia o za∏o˝ycielach chóru,
o nie˝yjàcych ju˝ Êpiewakach
„Echa” i o czynnych cz∏onkach ze-
spo∏u. Wspomnieniom towarzy-
szy∏y wspólne Êpiewy  i skromny
pocz´stunek z toastem za nasze

zdrowie oraz za pomyÊlnà przy-
sz∏oÊç zespo∏u.

Obchody jubileuszowe wyzna-
czono na dzieƒ 16 czerwca 2013 ro-
ku. Rozpocznie je msza Êw. o godz.
9.30 w koÊciele parafialnym p.w.
WNMP Biertu∏towy. Tego samego
dnia w Miejskim OÊrodku Kultury
w Radlinie odb´dzie si´ równie˝
uroczysty Koncert Jubileuszowy.

Krystian Dziuba

Hej˝e ha, hej˝e ha, zanuçmy piosnk´ o Rudach…

S∏owa i muzyka tego czarowne-
go walczyka skomponowanego
przez Romana Masarczyka cz´sto
brzmià w rudzkich lasach. Dzieje
si´ to za sprawà Chóru im. Juliu-
sza Rogera z Rud, który od wielu
dekad rozwija Êpiewaczà pasj´.
Niechaj s∏owa opowiadajàce o hi-
storii chóru oraz ciekawej postaci
Pani Dyrygent, dr hab. Krystyny
Lubos b´dà zach´tà do odwiedze-
nia przepi´knego miejsca na Ziemi
Raciborskiej.

Wed∏ug posiadanych dokumen-
tów i przekazów ustnych w 1875 ro-
ku powsta∏ w Rudach chór m´ski
„Liedertafel”. Wkrótce rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç tak˝e mieszany chór ko-
Êcielny Cecylia, w którym równie˝
dzia∏ali cz∏onkowie chóru m´skiego.

Po wojnie swojà dzia∏alnoÊç roz-
pocz´∏o Towarzystwo Âpiewu
„Chopin”, którego pierwszym dyry-
gentem zosta∏ Jan Weso∏owski.

W 1956 r. decyzjà Ministerstwa
Kultury i Sztuki nadano zespo∏owi

jako jedynemu w kraju imi´ Juliusza
Rogera.

Patron chóru, lekarz Juliusz Ro-
ger, by∏ wielkà postacià, dzia∏ajàcà
w XIX wieku na terenie Rud, Rybni-
ka i okolic. Poza swoimi g∏ównymi
zaj´ciami zajmowa∏ si´ gromadze-
niem i promowaniem ludowych pie-
Êni, które wyda∏ w tomie „PieÊni Lu-
du Polskiego w Górnym Szlàsku”

Od 1983 r. dyrygentem Chóru im.
Juliusza Rogera jest Krystyna Lubos
- doktor habilitowana, muzyk, peda-
gog, dyrygent, chórmistrz, kierow-
nik artystyczny chórów, orkiestr
a tak˝e zespo∏ów pieÊni i taƒca.
WczeÊniej funkcj´ t´ sprawowali:
Jan Weso∏owski (1945–1946), Ma-
rian Cichowski (1947–1979), El˝-
bieta Polak (1980–1983).

Do wa˝niejszych osiàgni´ç zespo-
∏u zalicza si´ nagrody grand prix
zdobyte na zlocie chórów mniejszo-
Êci niemieckiej, na XX Festiwalu
PieÊni Chóralnej (2010), na XXII
Festiwalu PieÊni Chóralnej (2012),
druga i trzecia nagroda festiwalu

W ciszy Êwierków, buków, d´bów lÊni Cystersów gród.
O nim wiele pi´knych baÊni g∏osi Êlàski lud.
Burze wieków w nim zatar∏y, wiele dziejów Êlad.
Lecz ocala∏ jeden klejnot, Êlàskiej pieÊni kwiat

Z pi´knych kwiatów pieÊni Êlàskich Roger wianki wi∏.
Lekarz, badacz, dobroczyƒca z polskim ludem ˝y∏.
Przesz∏y dziejów burze srogie wytrwa∏ leÊny gród.
Pracowity, rozÊpiewany wierny jego lud.

Wi´c pytasz w´drowcze co to za gród? (…)

6

Chór im. Juliusza Rogera z Rud
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Eichendorffa, nagrania radiowe i te-
lewizyjne oraz udzia∏ w audycjach
popularyzujàcych chór im. J. Rogera
w programach Polskiego Radia i Te-
lewizji, wyjazdy do Rzymu na spo-
tkania z Janem Paw∏em II, wyst´py
w Republice Czeskiej i na terenie
kraju. Wypada przy okazji wspo-
mnieç, ˝e dwudziestego drugiego
paêdziernika 2011 roku odby∏ si´
zorganizowany przez Êpiewaków
z Rud III Ârodowiskowy Festiwal
„Âladami Juliusza Rogera”

Legitymujàcy si´ pi´knymi osià-
gni´ciami Chór im. Juliusza Rogera
wyró˝niony zosta∏ mi´dzy innymi:
Proporcem Ministerstwa Kultury
i Sztuki (1955), Odznakà Tysiàcle-
cia Paƒstwa Polskiego (1966), Od-
znakà Zas∏u˝onemu Opolszczyênie
(1967), Medalem Zas∏u˝onemu
w Rozwoju Ziemi Raciborskiej
(1968), Z∏otà Odznakà Zas∏u˝onemu
w Rozwoju Województwa Katowic-
kiego (1985), Z∏otà odznakà Hono-
rowà Polskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr (1990). Z∏otà Odznakà
Honorowà z Laurem Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr (2000).

Na bogaty repertuar chóru, które-
mu od 1980 roku patronuje MOK-
SiR w Kuêni Raciborskiej, sk∏adajà
si´ utwory sakralne, Êwieckie oraz
ludowe – polskie, niemieckie, cze-
skie, w∏oskie, angielskie, jak rów-
nie˝ z tekstami ∏aciƒskimi, bardzo
przydatnymi podczas upi´kszania
Êpiewem liturgii w Rudzkim Sank-
tuarium. Tego rodzaju wyst´py da∏y
powód do nadania w 2010 roku chó-
rowi im. J. Rogera statusu zespo∏u
oficjalnie dzia∏ajàcego przy Bazyli-
ce w Rudach.

Dyrygentka chóru im. Juliusza
Rogera, dr hab. Krystyna Lubos –
zawsze aktywna, potrafi∏a ∏àczyç
prac´ zawodowà i spo∏ecznà z ˝y-
ciem rodzinnym. Jako matka trójki
dzieci doskonale ∏àczy∏a wszystkie
funkcje bez szkody dla ˝adnej z tych
sfer.

Jest absolwentkà Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Muzycznej w Po-
znaniu w klasie chóralistyki Stefana
Stuligrosza oraz Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Muzycznej w Katowi-
cach w klasie dyrygentury symfo-
nicznej Karola Stryji.

Pracujàc zawodowo na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Âlà-
skiego w Cieszynie, wychowa∏a
wielu znakomitych dyrygentów.
(m.in. jeden z by∏ych absolwentów,
Bogdan Gola, zosta∏ Rektorem Aka-

demii Muzycznej w Warszawie).
Prowadzi∏a tak˝e wyk∏ady na Uni-
wersytecie w Ostrawie.

Za osiàgni´cia w pracy naukowo-
dydaktycznej by∏a 5-krotnie nagro-
dzona przez Rektora Uniwersytetu
Âlàskiego.

Dzia∏alnoÊç dydaktycznà ∏àczy∏a
Krystyna Lubos z pracà w Filharmo-
nii ROW; by∏a w tej instytucji asy-
stentkà dyrygenta oraz muzykiem
orkiestrowym. Prowadzi∏a koncerty
symfoniczne i popularne. W 1970
roku uczestniczy∏a w I Ogólnopol-
skim Konkursie Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Odnosi∏a nast´pnie sukcesy jako
kierownik muzyczny Akademickie-
go Zespo∏u Taƒca Politechniki Âlà-
skiej „Dàbrowiacy” – ambasadora
kultury polskiej, znanego z wyst´-
pów na wielu estradach Europy oraz
dwukrotnie w Ameryce. Z zespo∏em
tym nagrywa∏a audycje radiowe
a tak˝e obrazy obrz´dowe dla TV
Katowice. Jest autorkà opracowaƒ
na potrzeby zespo∏u polskich pieÊni
i taƒców narodowych oraz ludo-
wych pieÊni z regionu krakowskiego
i Êlàskiego. Przygotowa∏a Zespó∏
„Katowice” do udzia∏u w Mi´dzyna-
rodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym Studentów w Sosnowcu. Od 30
lat prowadzi Chór im. Juliusza Ro-
gera w Rudach, przez 20 lat prowa-
dzi∏a tak˝e chór „Seraf” z Rybnika.

Oprócz zaanga˝owania w pracy
z zespo∏ami amatorskimi godny za-

uwa˝enia jest równie˝ talent organi-
zatorski Krystyny Lubos, za∏o˝y-
cielki, pierwszej dyrygentki i kie-
rownika artystycznego Raciborskiej
Orkiestry Kameralnej, organizatorki
trzech edycji Festiwalu PieÊni im.
Juliusza Rogera oraz Ogólnopol-

skiego Konkursu Kompozytorskie-
go jego imienia na opracowanie pie-
Êni z jego zbioru. Krystyna Lubos
zmobilizowa∏a prowadzone przez
siebie chóry do pracy charytatywnej
poprzez cykl koncertów „Âladami
Juliusza Rogera” dedykowany pa-
cjentom szpitali i mieszkaƒcom do-
mów opieki.

Nasza dyrygentka stale wzbogaca
nasz repertuar nowymi utworami
muzyki dawnej i wspó∏czesnej, nie-
kiedy o wysokim stopniu trudnoÊci.
W pracy jest bardzo dok∏adna i wy-
magajàca. Jest osobà skromnà nie
lubiàca zbytecznego blichtru i roz-
g∏osu. Amatorów traktuje profesjo-
nalnie.

SpoÊród wielu nagród i wyró˝nieƒ
jakie sà wyrazem uznania za wyniki
pracy artystycznej i spo∏ecznej Kry-
styny Lubos, do najwy˝ej cenionych
nale˝à honorowe odznaki Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, otrzy-
mana w 2011 roku Mi´dzynarodowa
nagroda im. Stanis∏awa Moniuszki.
Dyrygentka uhonorowana zosta∏a
równie˝ Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
oraz odznakà „Zas∏u˝ony Dzia∏acz
Kultury”.

Maria Wróblewska

6

Dr hab. Krystyna Lubos – dyrygentka Chóru im. J. Rogera z Rud
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Akt nadania odznaki 
„Rudzki Kamrat”

W po∏owie ostatniego miesiàca
ubieg∏ego roku Chór Parafialny Êw.
Cecylii w Rudzie Âlàskiej Koch∏o-
wicach prze˝y∏ mi∏e i radosne chwi-
le: 14 grudnia zaproszony zosta∏
przez prezydent Miasta Ruda Âlà-
ska, Gra˝yn´ Dziedzic, do Miejskie-
go Centrum Kultury na gal´ poÊwi´-
conà dokonaniom kulturalnym koƒ-
czàcego si´ roku z wr´czeniem ho-
norowych odznak „Kamrat Rudzki”.
Tym razem tytu∏ ten przyznano
czternastu osobom oraz dwom insty-
tucjom, które przez swojà dzia∏al-
noÊç i osiàgni´cia, stale promujà Ru-
d´ Âlàskà, tak na zewnàtrz, jak i
wÊród samych mieszkaƒców.

Gala by∏a wydarzeniem sumujà-
cym roczny dorobek rudzkich muzy-
ków, malarzy i organizatorów im-
prez. WÊród uhonorowanych znala-
z∏a si´ grupa artystyczna „Od serca”,
dzia∏ajàca przy OÊrodku NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa w Halembie
i Chór Parafialny Êw. Cecylii w Ko-

ch∏owicach, jak do tej pory jedyny
zespól Êpiewaczy Okr´gu Rudzkiego
uhonorowany tà odznakà.

Odznaka ustanowiona w 2009 ro-
ku mo˝e zostaç nadana osobie lub
innemu podmiotowi, który w zna-
czàcy sposób przyczyni∏ si´ do pro-
mocji, rozwoju gospodarczego, kul-
turalnego i naukowego miasta Ruda
Âlàska. Dotàd przyznano 78 takich
odznaczeƒ, a wÊród wyró˝nionych
znalaz∏ si´ m.in. Honorowy Obywa-
tel Rudy Âlàskiej Metropolita Âlàski
ks. abp dr Damian Zimoƒ. W roku
ubieg∏ym Prezydent Miasta z w∏a-
snej inicjatywy odznak´ „Kamrata
Rudzkiego” przyzna∏a za 55-letnie
Êpiewanie w Parafialnym Chórze
Êw. Cecylii w Koch∏owicach druho-
wi Joachimowi Borysowi.

Wspomnieç nale˝y o jeszcze jed-
nym mi∏ym dla chóru wydarzeniu.
W ramach wizytacji kanonicznej pa-
rafii Trójcy PrzenajÊwi´tszej w Ko-
ch∏owicach chór spotka∏ si´ z JE ks.
bp. Józefem Kupnym. Podobne spo-
tkania uprzednio mia∏y ju˝ miejsce
z JE ks. abp dr Damianem Zimo-

niem, JE ks. bp. Gerardem Bernac-
kim oraz JE ks. bp. Januszem Zim-
niakiem – biskupem pomocniczym
diecezji Bielsko-˚ywieckiej. Ka˝de
z tych spotkaƒ up∏yn´∏o w serdecz-
nej, rodzinnej atmosferze, pozosta-
wi∏o te˝ na Êpiewakach niezapo-
mniane wra˝enie.

W roku ubieg∏ym chór uczestni-
czy∏ w „VIII Ogólnopolskim Prze-
glàdzie PieÊni Pokutnej i Pasyjnej –
˚ory 2012”; sklasyfikowany zosta∏
na miejscu pierwszym i otrzyma∏ na-
grod´ Prezydenta Miasta ˚ory, zaÊ
na IV Festiwalu PieÊni Euchary-
stycznej w Katowicach– Piotrowi-
cach zajà∏ II miejsce i otrzyma∏ Pu-
char Samorzàdu Wojewódzkiego
w Katowicach. W ubieg∏ym roku
koch∏owicki chór pod dyrekcjà Be-
aty Ràby-Tomicy wystàpi∏ w 20
koncertach oraz s∏u˝y∏ oprawà wo-
kalnà w 18 Mszach Êwi´tych.

Âpiew koch∏owickiego chóru
mo˝na by∏o us∏yszeç mi´dzy innymi
w sanktuariach Matki Bo˝ej Fatim-
skiej w Zakopanem – Kalatówki
i Matki Bo˝ej Objawiajàcej Cudow-
ny Medalik w Zakopanem – Olczy,
w Bazylice MB Ludêmierskiej,
w sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego
w Krakowie-¸agiewnikach i w Cen-
trum Jana Paw∏a II w koÊcie-
le Relikwii B∏ogos∏awionego Jana
Paw∏a II.

Jan Kasperczyk

Chór Parafialny Êw. Cecylii 
w Rudzie Âlàskiej-Koch∏owicach 

wyró˝niony Odznakà Honorowà „Kamrat Rudzki”

– Kamrat, jak sami paƒstwo wiecie to kumpel, przyjaciel.
My chcemy wr´czyç to wyró˝nienie osobom, które s∏u˝à na-
szemu miastu w dziedzinie kultury i sztuki – podkreÊla∏a
w trakcie uroczystoÊci w Miejskim Centrum Kultury prezy-
dent Rudy Âlàskiej, Gra˝yna Dziedzic…

Spotkanie z ks. bp. Józefem Kupnym
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– Z przyjemnoÊcià informuje-
my, ˝e zbiórka kole˝eƒska na
rzecz Antosi Wieczorek, przepro-
wadzona w trakcie Galowego
Koncertu Karnawa∏owego w dniu
31 stycznia 2013 roku przynios∏a
kwot´ 2343 z∏. Wszystkim dar-
czyƒcom – osobom o dobrym ser-
cu – serdecznie dzi´kujemy!!!

Uczestników koncertu przywita∏
Ryszard Buczek – prezes Zarzàdu
Gliwickiego Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Górnicza Orkiestra D´ta
KWK SoÊnica. Zaproszeni goÊcie,
wÊród nich mi´dzy innymi dyrektor
KWK SoÊnica-Makoszowy Grze-
gorz Mendakiewicz i Christoph Le-
szinski – prezes Orkiestry GórnoÊlà-
skiej w Ratingen (Niemcy), zasiedli
przy pi´knie zastawionych i udeko-
rowanych sto∏ach.

Orkiestra D´ta KWK SoÊnica po-
wsta∏a w 1945 roku. Dyrygentem or-
kiestry jest absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach dr Les∏aw
Podolski, adiunkt WSP w Cz´sto-
chowie.

JesteÊmy cz∏onkiem Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Ka-
towicach. Prezesem, liczàcego
obecnie ponad 50 osób zespo∏u, zo-
sta∏ wybrany we wrzeÊniu 1994 ro-
ku d∏ugoletni muzyk zespo∏u i dzia-
∏acz Êlàskiego ruchu Êpiewaczego
i muzycznego, mgr Ryszard Bu-
czek. Obecnie pe∏ni on obowiàzki
Prezesa Gliwickiego Stowarzysze-
nia Kulturalnego Górnicza Orkie-

stra D´ta KWK SoÊnica, w którego
to ramach prawnych, poczàwszy od
1 stycznia 2007 roku, dzia∏a nasza
orkiestra.

Orkiestra od lat nie tylko wzboga-
ca swój repertuar o ambitne utwory
muzyczne ale równie˝ podnosi swój
poziom artystyczny. W rozleg∏ym
repertuarze znajdujà si´ utwory in-
strumentalne i wokalne reprezentu-
jàce muzyk´ klasycznà, sakralnà,
rozrywkowà, jazzowà, tanecznà,
marszowà, biesiadnà, folklor Êlàski
wybitnych kompozytorów i aran˝e-
rów.

Potwierdzenie rosnàcego poziomu
zespo∏u stanowi nagranie na prze-

strzeni ostatnich kilkunastu lat a˝
pi´ciu p∏yt CD, zawierajàcych utwo-
ry instrumentalne i wokalne, o bar-
dzo zró˝nicowanej tematyce i styli-
styce (Êlàski folklor, kol´dy, utwory
marszowe, klasyczne arie operetko-
we i musicalowe, muzyka klasyczna
i rozrywkowa).

Pokaêna kolekcja dyplomów, pu-
charów i innych wyró˝nieƒ stanowi
potwierdzenie sukcesów odnoszo-
nych na przestrzeni dziesi´cioleci
w licznych przeglàdach, konkursach
i festiwalach w kraju i za granicà
(Czechy, Niemcy, Austria, W∏ochy,
Hiszpania, Francja, Litwa, Ukraina,
Bia∏oruÊ, W´gry).

Orkiestra D´ta KWK „So-
Ênica” powsta∏a we wrzeÊniu
1945 roku z inicjatywy muzy-
kujàcych górników. Inspirato-
rami zespo∏u liczàcego 26
osób byli: Jerzy Szary, W∏a-
dys∏aw Ko˝usznik, Jerzy Re-
spondek, Wilhelm Sznajder
i Adam Szlupik. Pierwszym
kapelmistrzem zosta∏ dosko-
na∏y muzyk Leopold Eberle.
Kolejnymi dyrygentami byli:
Eryk KoÊmicki, Gustaw La-
sek, Adolf Stasz, Henryk
Kwiryn i Kazimierz Studziƒ-
ski.

R.B.
Foto. A. Witwicki

Na bis wiàzanka walców

Dobroczynny koncert OD „SoÊnica”

Brawa dla wykonawców
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Bp Tadeusz Szurman – Honorowy Obywatel Katowic

W sobot´, 9 lutego, odby∏ si´ – ju˝ po raz czternasty!
– bal przebieraƒców, którego uczestnikami byli Êpiewa-
cy-chórzyÊci i cz∏onkowie ich rodzin zaproszeni do
udzia∏u w zabawie przez zarzàd okr´gu chorzowsko-
Êwi´toch∏owickiego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr.

Âpiewacy obdarzeni sà fantazjà, tote˝ pomys∏ów za-
skakujàcych strojów nie
brakowa∏o. Mog∏o to byç
pewnym k∏opotem dla
wybranego napr´dce jury,
któremu powierzono za-
danie wybrania, nagro-
dzenia i wyró˝nienia naj-
bardziej pomys∏owych
przebraƒ.

Atmosfera na balach
okr´gu chorzowsko-Êwi´-
toch∏owickiego ma usta-
lonà renom´. Ch´tnych
w zabawie zatem nie bra-
kowa∏o. Wiadomo: ludzie

kochajàcy Êpiew i muzyk´ potrafià si´ bawiç!
Nast´pny bal muzykujàcych przebieraƒców dopiero

za rok. Czasu niby sporo. Bioràc jednak pod uwag´, ˝e
b´dzie to ju˝ pi´tnasty bal okr´gu zach´camy, by ju˝ te-
raz, bez zw∏oki zabraç si´ do przygotowaƒ potrzebnych
strojów i…nastrojów.

Genowefa Stachowiak

Ksiàdz biskup Tadeusz Szurman
urodzi∏ si´ w 1954 roku w Simora-
dzu na Âlàsku Cieszyƒskim. Matu-
r´ zda∏ w Cieszynie, a studia ukoƒ-
czy∏ w 1978 roku w ChrzeÊcijaƒ-
skiej Akademii Teologicznej
w Warszawie oraz politologi´
i dziennikarstwo na Uniwersytecie
Âlàskim w Katowicach. W 1976
roku zosta∏ ordynowany (wyÊwi´-
cony) na duchownego luteraƒskie-
go. By∏ m.in. proboszczem parafii
w Âwi´toch∏owicach, a od 1993 ro-
ku parafii katedralnej w Katowi-
cach. Pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczà-
cego Komisji M∏odzie˝owej Pol-
skiej Pady Ekumenicznej, prezesa
Synodu KoÊcio∏a Ewangelicko –
Augsburskiego w R.P. cz∏onka
Komisji Kultury Sejmiku Samo-
rzàdowego. Prowadzi o˝ywionà
dzia∏alnoÊç publicystycznà na ∏a-
mach „Zwiastuna”, „MyÊli Prote-
stanckiej”, jest szefem redakcji lu-
teraƒskich audycji w Radiu Kato-
wice. Opracowa∏ Êpiewnik dla
m∏odzie˝y „Chwalmy Pana” z nu-

tami; od 2001 roku jest biskupem
diecezji katowickiej.

Zainteresowania: muzyka i fila-
telistyka. Ks. bp Tadeusz Szurman
gra na akordeonie, fortepianie i or-
ganach, ale Êpiewa równie˝ w ka-
tedralnym chórze w swojej parafii.
Dzi´ki Jego akceptacji ewangelic-

kie wydawnictwo „G∏os ˚ycia”
w Katowicach w 2005 roku wyda-
∏o ksià˝k´: Monografia ewangelic-
kich chórów i zespo∏ów diecezji
katowickiej, a w 2011 roku „Dzie-
je organów w koÊcio∏ach ewange-
lickich” tej˝e diecezji. Natomiast
Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
w 2009 roku opublikowa∏ „Âpie-
waka Âlàskiego” nr 7, który w ca-
∏oÊci poÊwi´cono Zjazdowi ewan-
gelickich chórów diecezji katowic-
kiej w Chorzowie oraz Êlàskie Ze-
szyty Nutowe, 2009 rok nr 2, gdzie
pomieszczono 10 najbardziej zna-
nych pieÊni lateraƒskich. W 2012
roku wydano p∏yt´ DVD – „Szla-
kiem Jana Sebastiana Bacha”.

Ks. bp Tadeusz Szurman uhono-
rowany zosta∏ kilkoma odznacze-
niami, mi´dzy innymi dziennika-
rzy „Dziennika Zachodniego”,
a 11 stycznia tego roku, za 20-1et-
nie zaanga˝owanie w sprawy tego
miasta, otrzyma∏ tytu∏ – Honorowy
Obywatel Miasta Katowic.

Henryk Orzyszek

Czternasty bal muzykujàcych przebieraƒców
w Chorzowie

Przebieraƒcy w strojach
s∏u˝bowych
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W skrzynce mailowej, ju˝ po z∏o-
˝eniu tego numeru „Âpiewaka”
znalaz∏em takà oto, entuzjastycznà
rekomendacj´ prezesa Romana
Warzechy:

Zapraszam do lektury materia-
∏ów, o tym co mia∏o miejsce na se-
sji Rady Powiatu Bieruƒsko-L´-
dziƒskiego. Pi´kna uroczystoÊç, je-
stem pod wra˝eniem. Wydaje mi
si´ ˝e gminy, samorzàdy odleg∏e
od stolicy Âlàska bardziej docenia-
jà prac´ spo∏ecznà swoich ziemian
– brawo!

Powodem entuzjazmu prezesa
sta∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia
chórowi „Jutrzenka” przy parafii
Narodzenia Âw. Jana Chrzciciela
w Bojszowach –

Nagrody Starosty Bieruƒsko-
L´dziƒskiego Za Osiàgni´cia 
w TwórczoÊci Artystycznej

CLEMENS PRO ARTE AD ’2012

UroczystoÊç wr´czenia nagrody
odby∏a si´ 21 marca bie˝àcego roku
w Urz´dzie Miasta L´dziny pod-

czas sesji Rady Powiatu Bieruƒsko-
L´dziƒskiego.

Po przejrzeniu zdj´ç i zapoznaniu
si´ z za∏àczonymi tekstami wszyst-
ko sta∏o si´ jasne: temat trzeba
„wkr´ciç” do bie˝àcego wydania
pisma! Wprawdzie troch´ opóêni
si´ jego ukazanie przedtem zaÊ wy-
padnie kilka w∏osów z g∏owy re-
daktora technicznego, pana Grze-
gorza Swobody, trudno jednak po-
minàç tak wyjàtkowà okazj´ i ma-
teria∏y tak ciekawe, jak te, które na-
desz∏y z entuzjastycznym mailem
prezesa.

Gratulujàc Êpiewaczkom i Êpie-
wakom chóru „Jutrzenka” z Boj-
szów nagrody otrzymanej „za ca∏o-
kszta∏t dzia∏alnoÊci w stuleciu jego
istnienia”, zach´cam czytelników
„Âpiewaka” do przyjrzenia si´ nie-
zwyk∏ym pamiàtkom obecnoÊci te-
go zespo∏u w naszej Êlàskiej, Êpie-
waczo-muzycznej wspólnocie (re-
produkcje, niestety, czarno bia∏e;
mo˝e doczekamy si´ kiedyÊ „Âpie-
waka” w pe∏nym kolorze?). Pole-

cam tak˝e zamieszczone dalej tek-
sty o „Jutrzence” z Bojszów, które
za ˝yczliwym przyzwoleniem auto-
rów przedrukowujemy z okolicz-
noÊciowego folderu, pi´knie wyda-
nego z okazji jubileuszu oraz na-
grody Clemens Pro Arte, b´dàcej
„wyrazem uznania i podzi´kowa-
nia za ogromny wysi∏ek wielu po-
koleƒ chórzystów bojszowskich,
których artystyczne dokonania da-
leko wykracza∏y i nadal wykracza-
jà poza gmin´ i Powiat Bieruƒsko-
L´dziƒski”.

Napisano te˝ w dokumencie to-
warzyszàcym Nagrodzie, i˝ „Kapi-
tu∏a […] Doceni∏a za∏o˝ycieli chó-
ru w 1913 roku, którzy polskà pie-
Ênià przy∏àczyli si´ do ruchu nie-
podleg∏oÊciowego […] Majàc na
uwadze wybitne zas∏ugi w rozwoju
amatorskiego ruchu Êpiewaczego,
szczególnie wyró˝ni∏a dzia∏alnoÊç
ca∏ego zast´pu dyrygentów odda-
nych s∏u˝bie w parafii Narodzenia
Êw. Jana Chrzciciela w Bojszo-
wach, niestrudzenie podtrzymujà-
cych tradycj´ wspólnego i radosne-
go Êpiewu, z którego parafia od lat
s∏yn´∏a oraz z wielkim pietyzmem
pracujàcych nad repertuarem wy-
konywanym na wysokim poziomie
artystycznym.

Za niezwykle cenne uzna∏a pro-
pagowanie utworów muzycznych
stworzonych przez chórmistrza
i organist´ Piotra Siwego, uhonoro-
wanego Krzy˝em Zas∏ugi „Pro Ec-
clesia et Pontifice”, którego doro-
bek twórczy rozs∏awi∏ bojszowski
chór w ca∏ej archidiecezji”.

S∏owa uznania nale˝à si´ w∏a-
dzom powiatu bieruƒsko-l´dziƒ-
skiego, znanym ze wspierania ini-
cjatyw kulturalnych i artystycz-
nych za to, ˝e potrafi∏y dostrzec
i doceniç dzia∏ajàcy na jego terenie
zas∏u˝ony zespó∏ Êpiewaczy. To
tak˝e dobry przyk∏ad dla innych.
Brawo!

red.

„Jutrzenka” z Bojszów – 
zwiastunka lepszej przysz∏oÊci

Przewodniczàcy Rady Powiatu Józef Berger i Starosta Bernard Bednorz
przekazujà statuetk´ Clemesa. Symbol nagrody odbiera Dorota Wrobel
– prezeska chóru Foto: BM-FOTO
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LAUDACJA
na czeÊç 

Chóru Parafialnego 
„Jutrzenka” 

w Bojszowach
z okazji wr´czenia 
Nagrody Clemens
Pro Arte AD ’2012

„Jednà z wa˝nych dróg prowadzà-
cych ludzi do Boga jest pi´kno”

(Benedykt XVI)1

Od stu lat Chór „Jutrzenka” dzia∏a-
jàcy przy parafii Êw. Jana Chrzciciela
w Bojszowach s∏u˝y artystycznemu
pi´knu, czyniàc z niego przedziwny
pomost o wielorakiej funkcji. Z punk-
tu widzenia historycznego b´dzie to
∏àcznik mi´dzy pokoleniami, poczàw-
szy od prekursorów ˝ycia Êpiewacze-
go w miejscowej spo∏ecznoÊci, praw-
dziwych muzycznych pasjonatów i za-
∏o˝ycieli chóru, po wspó∏czesnych
Êpiewaków, oddanych dzia∏aczy i mi-
∏oÊników pi´knej harmonii. Pod
wzgl´dem religijnym b´dzie to ogni-
wo zespalajàce sprawy przyziemne
z wartoÊciami nadprzyrodzonymi,
Êpiew który uskrzydla, podnosi ludz-
kie umys∏y i serca ku Bogu, Twórcy
wszelkiego pi´kna. Pozostaje jeszcze
jeden, niezwykle wa˝ny czynnik jed-
noczàcy, a jest nim budowanie wspól-
noty ludzkich serc poprzez Êpiew, co
dokonywa∏o si´ w ciàgu minionego

wieku nie tylko w bojszowskiej parafii
czy w Powiecie Bieruƒsko-L´dziƒ-
skim, ale daleko szerzej, tam, gdzie
tylko pobrzmiewa∏a muzyka chóralna
„Jutrzenki”. Kroniki zespo∏u ods∏ania-
jà nam te chlubne karty dzia∏alnoÊci
Êpiewaczej, udzia∏ w wa˝nych uroczy-
stoÊciach koÊcielnych i paƒstwowych,
w niezliczonych artystycznych pre-

zentacjach.
„Ruch chóralny jest fenomenem

oplatajàcym wieki, którego nosiciela-
mi sà liczni przedstawiciele kolejnych
pokoleƒ a˝ do czasów wspó∏czesnych
– czytanie historii Êpiewactwa jest
czytaniem w duszy narodu, w sercach
ludzi wszystkich pokoleƒ, wszystkich
Êrodowisk, to odczytywanie wartoÊci
ponadczasowych. Z chórami sz∏y za-
wsze w parze dà˝enia do lepszej przy-
sz∏oÊci”. Tak pisa∏ we wst´pie „S∏ow-
nika biograficznego polskiego Êpie-
wactwa Górnego Âlàska” Êp. Rajmund
Hanke, zas∏u˝ony dokumentalista spo-
∏ecznego ruchu muzycznego.

W kontekÊcie tej wypowiedzi szcze-
gólnego znaczenia nabiera wymowna
nazwa zespo∏u. „Jutrzenka” to zwia-
stunka lepszej przysz∏oÊci, to zapo-
wiedê wolnoÊci, pokoju i szcz´Êcia.
Jutrzenka to nowa nadzieja wzbudzo-
na wÊród ludzi, to rozpogodzone obli-
cza i uspokojone serca. Tylko w tak
optymistycznych kategoriach nale˝y
odczytywaç ofiarnà dzia∏alnoÊç boj-
szowskiego Chóru, który w ciàgu mi-
nionego wieku, jak˝e owocnie realizo-
wa∏ najwa˝niejsze zadanie stojàce
przed muzykà koÊcielnà, by „wielbiç
Boga i nieÊç duchowe pokrzepienie
ludziom”. Mo˝e nieco lakonicznie
brzmi komunikat, ˝e od 2003 roku

———————————

1 Z wypowiedzi papie˝a w czasie spo-
tkania z artystami w Kaplicy Sykstyƒ-
skiej 21 listopada 2009 roku, z okazji
10. rocznicy opublikowania Listu do
artystów Jana Paw∏a II.

Statuetka Nagrody 
Clemens Pro Arte

6

Na estradzie chór „Jutrzenka” Foto: BM-FOTO
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„Jutrzenka”
z Bojszów

„Jutrzenka” jest jednym
z najstarszych chórów w woje-
wództwie Êlàskim. Krzewi
muzyk´ i Êpiew koÊcielny.
Podtrzymuje tradycje Êpiewa-
cze i religijne, kultywuje tra-
dycje przodków. Swoimi wy-
st´pami na forum lokalnym
i regionalnym promuje gmin´
Bojszowy i Powiat Bieruƒsko-
L´dziƒski.

O aktywnoÊci bojszowskich
Êpiewaków najlepiej Êwiadczà
liczne wyst´py z okazji uro-
czystoÊci koÊcielnych i Êwiec-
kich, Êwiàt i rocznic. „Jutrzen-
ka” z Bojszów w ostatnich la-
tach koncertowa∏a mi´dzy in-
nymi podczas pielgrzymki sa-
morzàdowców w Katowicach-
Bogucicach i podczas powia-
towego op∏atka stra˝ackiego
w Bojszowach Nowych. Jest
uczestnikiem Gminnych i Po-
wiatowych Przeglàdów Ze-
spo∏ów Kol´dowych organizo-
wanych rok rocznie w koÊcie-
le parafialnym w Bojszowach
Nowych. Z innymi chórami
Êlàskimi uczestniczy w do-
rocznych Adoracjach ˚∏óbka
Jezusowego w panewnickiej
bazylice oo. franciszkanów
oraz w Pielgrzymkach Chó-
rów i Orkiestr Górnego Âlàska
do Matki Bo˝ej Piekarskiej.

Wspólnie z Bojszowskim
Zespo∏em Kameralnym „Ponti-
cello” wyst´puje z koncertami
kol´dowymi w koÊcio∏ach na
terenie gminy Bojszowy. Jako
jeden z nielicznych zespo∏ów
amatorskich wykonuje Pasj´
M´ki Paƒskiej z udzia∏em w∏a-
snych solistów i kantorów.

Trzykrotnie, w latach 2002,
2007 i 2008, „Jutrzenka” no-
minowana by∏a do Nagrody
Starosty Bieruƒsko-L´dziƒ-
skiego „Clemens Pro Cultura”.

Chór „Jutrzenka” Parafii
Narodzenia Âw. Jana Chrzci-
ciela z Bojszów uhonorowany
zosta∏ w 2011 roku Medalem
100-lecia Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych.

„Jutrzenka” nale˝y do Konfraterni
Najstarszych Chórów w Polsce, ale
przecie˝ jest to sygna∏ wymowny, ˝e
Chór Jubilat nale˝y do grupy zespo-
∏ów Êpiewaczych szczególnie zas∏u˝o-
nych, którym przys∏uguje wdzi´czne
i bardzo chlubne okreÊlenie – „najzac-
niejsi z zacnych”.

Czas, w którym rodzi∏ si´ chór
w Bojszowach to trudny okres dzie-
jów, kiedy Polacy ze Âlàska walczyli
o swe prawa do j´zyka, kultury i wia-
ry praojców. Stulecie chóru zosta∏o
wpisane w najbardziej dramatyczny
wiek ludzkoÊci, w tragiczne doÊwiad-
czenia powstaƒ i wojen na naszej zie-
mi, ale obejmowa∏o te˝ przejmujàce
wysi∏ki w kierunku wolnoÊci i pokoju.
Kiedy dziÊ na nowo próbuje si´ odczy-
taç fenomen Êlàskiego Êpiewactwa, to
podkreÊla si´, ˝e we wst´pnym okresie
rozwoju, szczególnie mocno zazna-
cza∏o si´ zespolenie nurtu religijnego
z nurtem patriotycznym, stàd od po-
czàtku chóry Êpiewa∏y z nastawieniem
ojczyênianym i wolnoÊciowym,
a pieÊƒ religijna pomaga∏a w piel´gno-
waniu j´zyka ojczystego, umacniajàc
wi´ê ze wspólnotà koÊcielnà. We
wszystkich wa˝nych historycznych
i religijnych wydarzeniach bojszow-
ska „Jutrzenka” zaznacza∏a swojà ak-
tywnoÊç i w t´ histori´ polskiej kultu-
ry, w rozÊpiewanie Âlàzaków, wnios∏a
kart´ wyjàtkowo chlubnà, wyra˝ajàc
w chóralnym Êpiewie radoÊci i smutki,
t´sknoty i zachwyty, dum´ i godnoÊç.
Wiele z tak szlachetnych wysi∏ków
i dokonaƒ zosta∏o okupionych najwy˝-
szà ofiarà poÊwi´cenia ˝ycia. Od sa-
mego poczàtku ten zespó∏ Êpiewaczy
tworzà ludzie, których jednoczy
wspólna pasja rozmi∏owania w Êpie-
wie, którzy odczytali muzyczny, Êpie-
waczy talent otrzymany od Stwórcy,
jako dar i zadanie. Màdrzy nauczycie-
le i duszpasterze, aktywni muzycy ko-
Êcielni – organiÊci, dyrygenci, rozmi-
∏owane w Êpiewie ca∏e rody bojszow-
skie. Stuletnia dzia∏alnoÊç „Jutrzenki”
to pasmo przeró˝nych odcieni Êwiat∏o-
Êci. Sà w tej historii dokonania nie-
zwyk∏e, olÊniewajàce, w postaci licz-
nych koncertów w Êwiàtyniach i w do-
mach kultury, w uroczystoÊciach
gminnych i powiatowych, w ramach
spotkaƒ biesiadnych i podczas uroczy-
stych akademii, w salach koncerto-

wych i przy ognisku. W pos∏annictwie
typowo koÊcielnym b´dzie to trudne
do ludzkiej oceny dzie∏o ubogacania
uroczystej liturgii, Êpiew radosnych
kol´d i rzewnych Êpiewów pasyjnych,
Êpiew dzielenia radoÊci z weselnikami
i wyraz muzycznego wspó∏czucia
z op∏akujàcymi odejÊcie swoich naj-
bli˝szych. W stuletniej historii mia∏y
te˝ miejsce wydarzenia artystyczne,
gdy zespó∏ wykonywa∏ wi´ksze formy
muzyki chóralnej – msze, kantaty, pa-
sje – te ostatnie Êpiewy uroczyÊcie
i z pietyzmem proklamujàce M´k´
Paƒskà, nale˝à ju˝ w Bojszowach do
tradycji i oby dalej by∏y kontynuowa-
ne. Wszystkie tak liczne prezentacje
chóralne zosta∏y skrz´tnie utrwalane
przez wytrwa∏ych kronikarzy i dajà
Êwiadectwo o owocnej dzia∏alnoÊci
zespo∏u. Ka˝da dobra prezentacja
chóralnego Êpiewu zosta∏a poprzedzo-
na mozolnym wysi∏kiem wielogo-
dzinnych prób po to, aby pi´kny
Êpiew faktycznie trafi∏ do ludzkich
serc i wnosi∏ w nie duchowe pokrze-
pienie. Dlatego tym wi´ksze uznanie
nale˝y si´ wszystkim uczestnikom ze-
spo∏u, dyrygentom, osobom wspiera-
jàcym.

Gdy dziÊ Zespó∏ Jubilat zostaje uho-
norowany tak zaszczytnà nagrodà
„Clemens pro Arte”, warto podkreÊliç,
˝e w skromnie brzmiàcym uzasadnie-
niu: „za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci”, mie-
Êci si´ w rzeczywistoÊci odniesienie
do dzie∏a naprawd´ wielkiego, nieoce-
nionego, tak, jak czasem w samym
pi´knie jest coÊ z ulotnoÊci, a przecie˝
pozostawia ono w ludziach Êlad nieza-
tarty i trwa∏y. Niech przyznanie tak
zaszczytnej nagrody Chórowi z Boj-
szów b´dzie wyrazem uznania
i wdzi´cznoÊci za promowanie miej-
scowej parafii, gminy, ale szerzej – ca-
∏ego powiatu! ˚yczymy „Jutrzence”,
aby tak wa˝na misja by∏a nadal owoc-
nie realizowana poprzez liczne, arty-
stycznie pi´kne koncerty.

„Âpiewajcie g∏osem, Êpiewajcie ser-
cami, Êpiewajcie ustami, Êpiewajcie
swoim ˝yciem, Êpiewajcie Panu pieÊƒ
nowà!”

[Êw. Augustyn]

prof. UÂ ks. dr hab. Antoni Reginek
Zak∏ad Liturgiki i Homiletyki
Wydzia∏u Teologicznego UÂ

Kapelan ÂZChiO
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Marian Ryglewicz: – W tym roku
chór „Jutrzenka” Êwi´tuje dwa wa˝-
ne wydarzenia: obchodzi swoje 100-
lecie oraz zosta∏ laureatem nagrody
Starosty Bieruƒsko-L´dziƒskiego za
osiàgni´cia artystyczne. Prosz´, aby
Paƒstwo przedstawili zespó∏.

Dorota Wrobel, Augustyn Czar-
nynoga: – Odwo∏amy si´ do wspo-
mnieƒ d∏ugoletniego dyrygenta chó-
ru pana Piotra Siwego, spisanych
przez jego syna Stanis∏awa.

Chór zosta∏ powo∏any 3 maja
1913 roku z inicjatywy wybitnego
patrioty, krzewiciela polskoÊci,
mieszkaƒca Bojszów Jana J´czmy-
ka. Nie by∏ on muzykiem i nie by∏
w stanie profesjonalnie poprowadziç
zespo∏u, dlatego zadanie to powie-
rzono Teodorowi Lewandowskiemu
z Katowic. Próby odbywa∏y si´
w domu Jakuba Kapiasa. Niemcy
utrudniali dzia∏alnoÊç chóru, szyka-
nowali jego dzia∏aczy, na nic si´ to
jednak zda∏o. Bojszowianie ukocha-
li Êpiew i nie bali si´ swoich przeÊla-
dowców. Wybuch I wojny Êwiato-
wej przerwa∏ dzia∏alnoÊç chóru do
grudnia 1918 roku. Wtedy dyrygo-
wa∏ nim bojszowianin Jan Bula. Ko-

lejna przerwa w dzia∏alnoÊci nastà-
pi∏a w okresie powstaƒ Êlàskich.
W 1922 roku po Janie Buli batut´
przejà∏ Ludwik ˚ebrok. W 1924 ro-
ku kierownikiem miejscowej szko∏y
zosta∏ Józef Gruener. Nauczyciel ten
uwielbia∏ muzyk´ i Êpiew, wi´c uak-
tywni∏ chór, zwi´kszy∏ jego sk∏ad
osobowy o kilkanaÊcie osób.
W 1932 roku kolejnym kierowni-
kiem szko∏y i prowadzàcym chór zo-
sta∏ Alfons Ryszka, który s∏ynà∏ z te-
go, ˝e by∏ wielkim przyjacielem
m∏odzie˝y. Godnie kontynuowa∏
dzie∏o poprzedników.

2 lutego 1939 roku przyjecha∏ do
Bojszów m∏ody, wykszta∏cony mu-
zycznie organista koÊcielny Piotr Si-
wy. Zainteresowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià
miejscowych chórów (poza „Ju-
trzenkà” mocno dzia∏a∏a tak˝e „Ce-
cylia”). Razem z Aleksandrem Lip-
kà, drugim dyrygentem, postanowili
jeszcze mocniej rozwinàç ruch Êpie-
waczy. Ale ÊwietnoÊç chóru prze-
rwa∏a II wojna Êwiatowa. Chór
z oczywistych wzgl´dów nie móg∏
kontynuowaç dzia∏alnoÊci. W hitle-
rowskich obozach zag∏ady zgin´li
mi´dzy innymi Jan J´czmyk, Woj-
ciech Maƒda, wielu chórzystów po-
leg∏o lub zagin´∏o na frontach. Ale
ju˝ po wyzwoleniu Âlàska zacz´to
ponownie powa˝nie myÊleç o odro-
dzeniu chóru. 22 maja 1946 roku
z inicjatywy Paw∏a J´czmyka, Alek-
sandra Lipki i Piotra Siwego
dosz∏o do reaktywowania „Ju-
trzenki”. Rozpocz´∏y si´ inten-
sywne próby, a znajàcy biegle
zapis nutowy Piotr Siwy zaczà∏
utrwalaç miejscowe przy-
Êpiewki i piosenki ludowe.

Pierwszy znaczàcy galowy
koncert pieÊni i taƒca zespo∏u
zosta∏ zorganizowany 13 lipca
1948 roku w Bojszowach. Ze-
spó∏ zaczà∏ robiç furor´ w ro-
dzimej miejscowoÊci, w okoli-
cy, na ca∏ym Górnym Âlàsku,
a nawet zdobywaç s∏aw´ na te-
renie Polski w 1949 roku (war-
to przypomnieç: Zespó∏
„Âlàsk” – przez wiele lat licen-
cjonowany ambasador Êlàskiej
pieÊni i taƒca – powsta∏ dopiero

w 1953 roku). „Jutrzenka” wyst´po-
wa∏a na otwarciu Trasy W-Z w War-
szawie, w Gdyni i Gdaƒsku (na uro-
czystoÊciach wodowania statków),
dwukrotnie na ogólnopolskich do-
˝ynkach. Wspó∏pracowa∏a ze Âlà-
skim Radiem Katowice.

Pod koniec lat pi´çdziesiàtych ak-
tywnoÊç chóru z wielu powodów,
g∏ównie ze wzgl´du na chorob´ dy-
rygenta, os∏ab∏a. Zespó∏ o˝ywi∏ si´
dopiero w par´ lat póêniej dzi´ki ak-
tywnoÊci i zaanga˝owaniu Józefa
Màdrego, Adama Sowiƒskiego, Teo-
fila Tomali. Na par´ lat dyrygowanie
chórem przejà∏ Józef Màdry. Po nim
dyrygentem zosta∏ Teofil Tomala –
nauczyciel w szkole muzycznej
w Tychach i organista w bojszow-
skim koÊciele. W paêdzierniku 1965
roku Józef Cichy, Jan Saternus i Al-
fons Sosna zwo∏ali zebranie chóru,
powo∏ali nowy zarzàd (kolejnym
prezesem zosta∏ Grzegorz Wrobel;
po nim funkcj´ t´ a˝ do 1996 r. objà∏
Józef Cichy, za którego „Jutrzenka”
ponownie dosz∏a do ÊwietnoÊci). Dy-
rygentem wybrano Henryka Kabie-
rza, nauczyciela bojszowskiej szko∏y
podstawowej. Do zespo∏u przystàpi-
∏o wielu m∏odych ludzi.

Kolejnym dyrygentem zosta∏ Ru-
dolf Trunk. W latach 1996-2001
prezesem chóru zosta∏ Franciszek
Saternus, a po nim – w 2002 roku –
Dorota Wrobel, sprawujàca t´ funk-
cj´ do teraz.

Tak w olbrzymim skrócie rysuje
si´ stuletnia historia chóru, którà
przypominamy w roku jubileuszo-
wym, przygotowujàc dla naszych
sympatyków i s∏uchaczy szereg oko-
licznoÊciowych niespodzianek.

W Bojszowach ludzie Êpiewali
od zarania

Rozmowa z Dorotà Wrobel i Augustynem Czarnynogà

Piecz´ç „Jutrzenki” wykonana
r´cznie oko∏o 1913 roku w fabryce
pieczàtek w Katowicach (Max
Mann Stempelfabrik Gravieranstalt
Kattowitz) Foto: BM-FOTO

Proporzec wykonany w 1993 roku z oka-
zji osiemdziesi´ciolecia chóru „Jutrzen-
ka” w Bojszowach Foto: BM-FOTO



Sto lat temu – 
rok 1913

Ospa∏ych i gnuÊnych 
zabieraç ze sobà

W sobot´, 11 stycznia 1913 roku,
w piÊmie „Polak” ukaza∏ si´ nast´-
pujàcy anons mieszanego Towa-
rzystwa Âpiewaczego „Jutrzenka”
z Piotrowic (obecnie chór m´ski
„Hejna∏”):

Piotrowice. Tow. Êpiewu „Ju-
trzenka”. Walne zebranie odb´dzie
si´ w niedziel´, 12 stycznia o godz.
5 po po∏udniu w zwyk∏ym lokalu.
Na porzàdku dziennym wa˝ne spra-
wy, mi´dzy innemi wybór nowego

zarzàdu. Uprasza si´ o udzia∏
wszystkich cz∏onkiƒ jak cz∏onków.

– Lekcye Êpiewu odbywajà si´ re-
gularnie ka˝dego piàtku o godz. 7
wieczorem. Ospa∏ych i gnuÊnych za-
bieraç ze sobà.

Dziewi´çdziesiàt lat 
temu – rok 1923

W wzruszajàcych s∏owach

Szósty stycznia 1923 roku rów-
nie˝ by∏ ostatnim dniem tygodnia,
sobotà. Wtedy jeszcze nie by∏ to
dzieƒ wolny od pracy. W przerwie
mi´dzy zaj´ciami przeglàdano ga-

zety. Wychodzàcy w Bytomiu
„Katolik” nale˝a∏ do popularniej-
szych tytu∏ów prasowych na Âlà-
sku. Tego dnia znalaz∏a si´ w pi-
Êmie interesujàca „Koresponden-
cja” z Nowego Bytomia:

Nowy Bytom w Âwi´toch∏owic-
kiem. (Gwiazdka dla  ubogich,
wdów i s ierot). W czwartek, dnia
21. grudnia odby∏a si´ tutaj gwiazd-
ka dla ubogich, wdów i sierot urzà-
dzona staraniem miejscowych towa-
rzystw polskich. Przesz∏o 300 ubo-
gich wdów i sierot zgromadzi∏o si´
na sali p. Boehmerta. Cel i znaczenie
tej gwiazdki objaÊni∏ w wzruszajà-
cych s∏owach urz´dnik Z. Z. P. p.
Kandora. Nast´pnie towarzystwo
Êpiewu ucieszy∏o nas kilku kol´da-
mi, a towarzystwo „Jaskó∏ka” zna-
komitym koncertem. Nastàpi∏o po-
tem obdarowanie ubogich màkà,
struclami i innemi podarunkami.
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6
M.R.: – Jak liczny jest obecny

sk∏ad zespo∏u?
D.W. i A.C.: – Jest to ponad 30

osób w wieku od 30. do ok. 80 lat.
Ubolewamy nad tym, ˝e zespó∏ si´
postarza∏. W Bojszowach ludzie
Êpiewali od zarania. To by∏o bardzo
popularne sp´dzanie czasu. Dyry-
genci chóru mieli sta∏y narybek, bo
m∏odzie˝ wdra˝a∏a si´ do Êpiewu od
najm∏odszych lat, Êpiewa∏a w domu,
w szkole, w koÊciele. Zaanga˝owa-
nie i dobre wykszta∏cenie muzyczne
panów Siwego i Lipki przynosi∏o
owoce. I czasy by∏y inne. M∏odzie˝
garn´∏a si´ do spo∏ecznoÊci, próby
i koncerty by∏y formà spotkaƒ towa-
rzyskich, rozrywkà. Dzisiaj odbija
si´ tak˝e niedostatek kszta∏cenia
muzycznego w szko∏ach.

– Chyba nie jest a˝ tak êle. Po pro-
stu zmieniajà si´ zainteresowania
i oczekiwania. Przyk∏ady dajà tele-
wizja i Internet. Ale w Bojszowach
nadal pr´˝ny jest ruch muzyczny.
Przyk∏ady to Zespó∏ Folklorystycz-
ny „Bojszowianie”, Orkiestra „Pon-
ticello”, zespo∏y szkolne, weselne…

M.R.: – Jak paƒstwo trafili do
chóru?

D.W. i A.C.: – Jan J´czmyk to
brat mojej babki. Mój tata przez lata
Êpiewa∏ w „Cecylii” wraz ze swoimi

siostrami Franciszkà i Martà, a po-
tem w „Jutrzence”. Widocznie mia-
∏am to we krwi. Przysz∏am w 1965
roku i zosta∏am. Od tego czasu
uwielbiam chór, zaanga˝owa∏am si´
w jego dzia∏alnoÊç. Dla wielu chór
to nadal jak rodzina. Urzàdzamy
wycieczki, ogniska, spotkania towa-
rzyskie… Ludzie tu znajdujà radoÊç
i wspólnot´.

– Ja jestem w zespole od pi´ciu
lat. Dos∏ownie zosta∏em przymuszo-
ny do przyjÊcia na jednà z prób i te˝
zosta∏em.

M.R.: – Kto finansuje chór?
D.W. i A.C.: – Chór nasz utrzy-

muje si´ ze sk∏adek cz∏onkowskich,
korzysta ze wsparcia ˝yczliwych
osób i instytucji, a tak˝e ksi´dza
proboszcza i parafian. Próby odby-
wajà si´ w salce przykoÊcielnej,
w której te˝ gromadzimy nasze pa-
miàtki, nagrody i dyplomy.

M.R.: – Jaki jest dominujàcy re-
pertuar zespo∏u?

D.W. i A.C.: – Dominuje repertu-
ar koÊcielny, kol´dowy, wielkopost-
ny i patriotyczny. Ka˝dego roku
Êpiewamy pasj´, mamy swoich kan-
torów. Najcz´Êciej wyst´pujemy na
uroczystoÊciach koÊcielnych, cza-
sem tak˝e Êrodowiskowych, patrio-
tycznych, na przeglàdach Êpiewa-
czych. Mo˝e gdyby by∏o wi´cej

m∏odych, repertuar by∏by inny…
Ale chór nie zawsze by∏ przykoÊciel-
ny. Fakt, najcz´Êciej ÊpiewaliÊmy
w koÊciele, lecz wyst´py odbywa∏y
si´ wsz´dzie. „Jutrzenka” wyst´po-
wa∏a wtedy w strojach Êlàskich, by∏a
wizytówkà naszego regionu. Zdoby-
waliÊmy nagrody.

– Niestety, dokumentacja i wi´k-
szoÊç pamiàtek zagin´∏y. W 1949
roku „Jutrzenka” mia∏a wyst´py
w Âlàskim Radiu. Sprawdzamy, czy
nie zachowa∏y si´ te nagrania. Ma-
my cieƒ nadziei, ˝e tak. To by∏by
Êwietny dokument i pamiàtka. Ma-
my nagranà kaset´ jubileuszowà
z 1993 roku. W 2012 roku wspólnie
z „Ponticello” nagraliÊmy kol´dy.
Mo˝emy si´ pochwaliç tym, ˝e od
2003 roku nale˝ymy do Konfraterni
Najstarszych Chórów i Orkiestr
Województwa Âlàskiego i Zaolzia.
W 2011 roku otrzymaliÊmy Medal
100-lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych za d∏ugoletnià szcze-
gólnà dzia∏alnoÊç organizacyjnà
i artystycznà w spo∏ecznym ruchu
muzycznym. Cieszymy si´, ˝e sta-
tuetka Clemensa b´dzie presti˝o-
wym uhonorowaniem naszego do-
robku i staraƒ o jak najwy˝szy po-
ziom artystyczny naszych wyst´-
pów.

Rozmawia∏: Marian Ryglewicz
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XXVIII DNI MUZYKI WOKALNEJ
Kierownictwo artystyczne

prof. Feliks Widera
Organizator: 

Instytut wokalno-aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach
———————

Wystawa fotografii teatralnej Tomasza Zakrzewskiego
Koncert Oktetu D´tego pod kier. Stanis∏awa Dziewiora

„Stanis∏aw Moniuszko” w aran˝acjach Klaudiusza Jani
24.04.2013 godz.18.30, Patio Akademii Muzycznej

———————
Zespó∏ Wokalny Quadricinium Vocale Carviniense z Karwiny

25.04.2013 godz.17.00, Aula Akademii Muzycznej
———————

Dan Goigin – „Nunsense” („Siostrunie”)
Studenci Instytutu Wokalno-Aktorskiego i Instytutu Jazu

Re˝yseria Beata Dzianowicz
25.04.2013 godz.19.00, Sala Teatralna przy ul.Krasiƒskiego
26.04.2013 godz.19.00, Sala Teatralna przy ul. Krasiƒskiego

———————
Koncert doktorantów

Opieka art. – Agata Kobierska
26.04.2013 godz.17.00, Aula Akademii Muzycznej

———————
S∏awomir Mro˝ek – „Tango”

Re˝yseria Jerzy G∏ybin
27.04.2013 godz.19.00, Sala Teatralna przy ul.Krasiƒskiego

———————
Henryk Opieƒski – „Syn marnotrawny”

Henryk Botor – „Caritas”
Re˝yseria, choreografia – Anna Majer

Kierownictwo muz. – prof. Jan Wincenty Hawel, Tadeusz Serafin
przygotowanie chóru – prof. Krystyna Krzy˝anowska-¸oboda, 

Tomasz Sadownik
28.04.2013 godz.19.00, Sala Koncertowa Symfonia,

(wejÊciówki do odebrania w informacji)
———————

Koncert uczniów PSM w Chorzowie
27.04.2013 godz.17.00, Sala Kameralna III

———————
Joanna Owsianko -„Tiramisu”

Re˝yseria Jerzy G∏ybin
29.04.2013 godz.19.00, Sala Teatralna

WST¢P WOLNY – ZAPRASZAMY

Szanownemu Komitetowi jak i p.
Kandorowi i ks. proboszczowi sk∏a-
damy za ich wszystkie prace i pi´k-
ne przemówienia nasze staropolskie
„Bóg zap∏aç”.

Wdowy z Nowego Bytomia
i Czarnego Lasu

Osiemdziesiàt lat temu
– rok 1933

Odczyt propagandowy

Sobotà by∏ tak˝e dzieƒ 18 marca
1933 roku. Obfitowa∏ w rozmaite
wydarzenia, o których informowa-
∏a czytelników katowicka „Polo-
nia”. Jej redaktorom godnym uwa-
gi wydarzeniem wyda∏ si´ z pewno-
Êcià odczyt chopinowski, wyg∏oszo-
ny w Rybniku przez Stefana Ma-
riana Stoiƒskiego, naówczas dyrek-
tora Instytutu Muzycznego w Ka-
towicach i prezesa Zwiàzku Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych. Redakto-
rzy „Polonii” winni byç stawiani za
wzór wspó∏czesnym dziennika-
rzom. Ci, jak wiadomo, takimi dro-
biazgami jak odczyt chopinowski
nie zawracajà sobie g∏owy. A szko-
da! Gdyby si´ interesowali podob-
nymi wydarzeniami mieliby szans´
przejÊcia do historii muzycznej
kultury na Âlàsku. Widocznie im
na tym nie zale˝y. Ich sprawa!

Odczyt o Szopenie w Rybniku.
16 bm. dyr. St. M. Stoiƒski w Sali

auli gimnazjum w Rybniku wyg∏osi∏
odczyt propagandowy p.t. „Dlacze-
go prochy Szopena muszà wróciç do
Polski”. Odczyt zilustrowali mu-
zycznie, prof. Instytutu Muzycznego
w Katowicach p. Juljan Lewinger,
oraz produkcje chóralne tow. Êpiewu
„Seraf” pod batutà p. T. Kuny. Licz-
nie zgromadzona publicznoÊç przy-
j´∏a prelegenta i wykonawców licz-
nemi oklaskami. Zysk przeznacza
si´ na Komitet Dni Szopenowskich
w Polsce. Wielu z obecnych zapisa-
∏o si´ na cz∏onków komitetu. Dalsze
zg∏oszenia przyjmuje si´ w magi-
stracie miasta Rybnika.

Wybra∏ i do druku z zachowaniem
oryginalnej pisowni poda∏ –

andwoj
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NON OMNIS MORIAR!

Istotnie Czes∏awie: nie wszystek
umar∏eÊ. ˚yjesz teraz inaczej.

OczywiÊcie: zwyczajnie, po ludzku,
Twoje odejÊcie odczuwamy jako brak.
Stàd ˝al i smutek si´ biorà. Tak jest za-
wsze w chwilach rozstania – gdy bliska
osoba opuszcza nas, choçby na chwil´.

Masz ju˝ za sobà dany Tobie czas. Za-
pad∏a kurtyna: skoƒczy∏ si´ dla Ciebie
dramat ˝ycia na ziemskiej scenie; przy-
piecz´towane zosta∏o Twoje uczestnic-
two w „wielkim zbiorowym obowiàzku”.

Takimi s∏owami szóstego lutego podczas
uroczystoÊci pogrzebowej w ewangelicko-
augsburskim koÊciele Zmartwychwstania
Paƒskiego w Katowicach sekretarz Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr ˝egna∏ 
Êp. Czes∏awa Rutkowskiego (1934–
2013) – wieloletniego Êpiewaka chóru m´-
skiego „Hejna∏: w Piotrowicach oraz chóru
„Largo Cantabile” ewangelicko-augsbur-
skiej parafii Zmartwychwstania Paƒskiego,
zarazem zas∏u˝onego dzia∏acza Êlàskiego
ruchu Êpiewaczego.

W dalszej cz´Êci wystàpienia przypo-
mniane zosta∏y szczególne zas∏ugi Zmar∏e-
go. Pad∏y nast´pujàce s∏owa:

Pe∏ni∏eÊ, Czes∏awie, ró˝ne s∏u˝by.
Cz´Êç swego ziemskiego czasu nam
ofiarowa∏eÊ, godzàc rozliczne obowiàzki
– zawodowe i rodzinne – z zami∏owaniem
do chóralnego Êpiewu i z wyros∏à z tej
pasji przyjaênià. Dla wielu z nas, dziÊ tu
obecnych, by∏eÊ darem. Ch´tnie z niego
korzystaliÊmy. Pami´tamy o tym
i wdzi´cznoÊç w sercach zachowujemy.

By∏eÊ z nami i poÊród nas przez ponad
szeÊçdziesiàt lat. Zawsze mia∏eÊ dla nas
czas. Zawsze mogliÊmy na Ciebie liczyç.
Zw∏aszcza wtedy, gdy ciemna noc wo-
jennego stanu zawis∏a nad Êlàskà ziemià
i karmi∏a si´ ofiarà ˝ycia górników kopal-
ni „Wujek” – patronki piotrowickich Êpie-
waków w górniczych mundurach.

Na ten czas dramatyczny przypad∏a
Twoja prezesura w „Hejnale” – chórze
twardych i wra˝liwych m´˝czyzn. Oni te-
raz mówià, ˝e by∏eÊ wzorem animatora
Êpiewaczego ˝ycia, cz∏owiekiem pra-
wym, wiernym przyjacielem, uwiedzio-
nym przez pi´kno i przez nie uniesionym
w gór´.

DziÊ, w imieniu Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
w imieniu Redakcji „Âpiewaka Âlàskie-
go”, chórzystów „Hejna∏u” i zespo∏u
„Largo Cantabile” Tobie tu pi´knie Êpie-
wajàcych, ze wzruszeniem, s∏owami
z trudem dobieranymi ˝egnam Ciebie –
hejna∏owy bibliotekarzu, sekretarzu, kro-
nikarzu, prezesie i prezesie honorowy…

Nie minà∏ tydzieƒ i znów trzeba by∏o
przygotowaç si´ do udzia∏u w ˝a∏obnej
uroczystoÊci. SpoÊród „Hejnalistów”
z Piotrowic do wiecznoÊci odwo∏any zo-
sta∏ Êp. Leonard Brzoza (1931–2013), ˝e-
gnany Mszà Âwi´tà koncelebrowanà
w koÊciele p.w. NajÊwi´tszych Imion Jezu-
sa i Maryi w Katowicach-Brynowie, a na-
st´pnie na cmentarzu parafialnym w Pio-
trowicach. Oprócz cz∏onków rodziny,
przyjació∏ i znajomych w ostatniej pos∏u-
dze uczestniczyli wzruszajàc obecnych
˝arliwym Êpiewem chórzyÊci „Hejna∏u”
oraz przedstawiciele Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr z prezesem Zarzàdu
G∏ównego, Romanem Warzechà, preze-
sem okr´gu katowickiego, Zdzis∏awem
Czenczkiem i sekretarzem Zarzàdu G∏ów-
nego, Andrzejem Wójcikiem, który tym ra-
zem rozpoczà∏ swoje wystàpienie od we-
zwana, a potem przypomnienia znaczà-
cych epizodów z ˝ycia zmar∏ego druha:

Leonardzie, ju˝ czas!
Ju˝ czas, Leonardzie!
Przed laty, w dzieƒ bardzo deszczowy,

uÊmiechnà∏eÊ si´ przyjaênie. Okryty pe-
lerynà wje˝d˝a∏eÊ na rowerze w bram´
prowadzàcà na dziedziniec Zamku Ksià-

˝àt Pomorskich w Dar∏owie. Przez t´ sa-
mà bram´ w∏aÊnie przechodzi∏em, nie-
Êwiadomy wagi chwili…

Dar∏owo. 
Pi´kne jest wspomnienie miejsca, któ-

re wpisa∏o si´ w histori´ chóru m´skiego
„Hejna∏” z Piotrowic. Zwiàza∏eÊ si´ z tym
zespo∏em w 1947 roku. Mia∏eÊ szesna-
Êcie lat i ledwie ukszta∏towany tenorowy
g∏os. Jego rozwini´ta z czasem spraw-
noÊç i dêwi´cznoÊç w ciàgu dziesi´ciole-
ci wzbogaca∏a brzmienie chóru piotro-
wickich Êpiewaków. Wspó∏tworzy∏eÊ je-
go harmoni´ tak˝e podczas pami´tnych,
wype∏nionych próbami i wyst´pami let-
nich wakacji, dwukrotnie sp´dzanych
przez hejnalistów z rodzinami tam w∏a-
Ênie, w Dar∏owie. Ju˝ wtedy, w 1956 roku
powierzyli Ci druhowie Êpiewacy, a Ty
bez wahania przyjà∏eÊ na siebie wa˝ny
obowiàzek: zosta∏eÊ wiceprezesem chó-
rowego zarzàdu. Zaczà∏eÊ gromadziç
doÊwiadczenia, które póêniej bardzo si´
Tobie i wszystkim przyda∏y, gdy w latach
1994–2003, przez pe∏nà dekad´ by∏eÊ
prezesem „Hejna∏u”.

Teraz uÊmiechasz si´ z oddali do nas,
tu zebranych… przekroczy∏eÊ granic´
doczesnoÊci, przeszed∏eÊ przez bram´
˝ycia, t´ samà, którà niedawno druh
nasz Czes∏aw przestàpi∏.

Za tà bramà droga. Ona do wiecznoÊci
prowadzi, gdzie w niebiaƒskiej harmonii
∏àczà si´ g∏osy anio∏ów, serafinów
i wszystkich, którzy w ciàgu wieków po-
wo∏ani zostali do pe∏nienia Êwi´tej litur-
gii. ˚adne s∏owo nie jest w stanie wyra-
ziç jej pi´kna. Mo˝e jednej Hildegardzie
z Bingen to si´ udawa∏o…

Rzadko si´ zdarza, ˝e w tak krótkim od-
st´pie czasu a˝ dwóch serdecznych dru-
hów opuszcza nielicznà ju˝ przecie gro-
mad´ Êpiewaczà. Te odejÊcia sà êród∏em
˝alu i smutku. Jak˝e si´ jednak smuciç,
gdy radoÊç pewna! Oni Êpiewajà ju˝
w niebiaƒskim chórze, jak tutaj bywa∏o,
w tenorowym g∏osie. Wspó∏tworzà nie-
ustajàcà, niewyobra˝alnie pi´knà, dla nas
tymczasem nies∏yszalnà harmoni´.

Pisa∏a Zofia Kossak przed laty o „ziemi
Êwi´tej, b∏ogos∏awionej rodzicielce, ziemi
uosabiajàcej wszystko, co dla cz∏owieka
drogie i niezb´dne”.

W tej ziemi nasi druhowie znaleêli od-
pocznienie. Do niej zostali odprowadzeni.
Gdy zdarzy si´, ˝e przystaniemy kiedyÊ
nad ich mogi∏ami, z pewnoÊcià powtórzy-
my s∏owa znakomitej pisarki:

[…] Bàdê pochwalony, bàdê po sto-
kroç uwielbiony Bo˝e, który pozwalasz
wróciç do swojej ziemi.

CzeÊç Waszej Pami´ci zacni Druhowie!
Odpoczywajcie w pokoju!

Âp Czes∏aw Rutkowski (1934-2013)

Âp. Leonard Brzoza (1931–2013)



ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1 (403) 2013 31

Od czasu do czasu pojawiajà si´ na portalach
internetowych i w prasie niepokojàce wiadomo-
Êci o stanie naszych umys∏ów. Nie jest dobrze!
Z ponurych statystyk wynika, ˝e ponad 60 procent
Polaków w 2012 roku nie mia∏o stycznoÊci z ˝adnà
ksià˝kà. Nie czytajà nawet ludzie legitymujàc si´
dyplomami wy˝szych uczelni. Skutki sà oczywiste.
Zauwa˝ono na przyk∏ad, ˝e nieczytanie porównywal-
ne jest z bezdomnoÊcià i bezrobociem. Fakt: trudno jest
wydobyç si´ zarówno z nieczytania, jak z bezdomnoÊci
czy bezrobocia.

Zach´camy zatem do lektury.
Polecamy specjalnej uwadze czytelników „Âpiewaka”

wydanà pod koniec ubieg∏ego roku ksià˝k´ Andrzeja
Wójcika „CzeÊç PieÊni! Z dziejów Êlàskiego ˝ycia mu-
zycznego i Êpiewaczego szkice i materia∏y êród∏owe,
cz´Êç druga, od 1939 do 1989 roku”.

Cennym uzupe∏nieniem tej lektury mo˝e byç Rajmun-
da Hankego „S∏ownik biograficzny polskiego Êpiewac-
twa Górnego Âlàska”.

Te wydawnictwa dost´pne sà w biurze Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr przy ulicy Plebiscytowej
w Katowicach.

Warto równie˝ zainteresowaç si´ wydanà równie˝
w ubieg∏ym roku przez Stowarzyszenie Mi-
∏oÊników Ziemi Tarnogór-
skiej pracà Ja-
na Artura
Dudy „Chór
S ∏ o w i c z e k
Repty Âlàskie
1912–2012”.
Umieszczone
w tytule daty
informujà, ˝e
praca ta zosta∏a
przygotowana
z myÊlà o obcho-
dzie stulecia re-
peckiego zespo∏u.
Atrakcyjne i rze-
telnie zrealizowane
dzie∏o mo˝e stano-
wiç pi´kne uzupe∏-
nienie ka˝dej kolek-
cji wydawnictw po-
Êwi´conych ruchowi
Êpiewaczemu oraz za-
ch´t´ do naÊladowania
pomys∏u repeckich
dzia∏aczy.

Zach´camy 
do lektury
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