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Przy porzàdkowa-
niu zwiàzkowych
archiwaliów, natra-
filiÊmy niedawno
na ciekawe mate-
ria∏y, zwiàzane
z historià katowic-
kiego pomnika Sta-
nis∏awa Moniuszki.
Monument ods∏o-
ni´ty zosta∏ po raz
pierwszy osiem-
dziesiàt trzy lata
temu, 8 czerwca
1930 roku. Do 
najpi´kniejszych
Êwiadectw tamtego
wydarzenia nale˝y
plakat zapowiada-
jàcy VI Ogólno-
Êlàski Zjazd
Âpiewaków
i po∏àczone 
z ods∏oni´ciem 
pomnika kompozy-
tora Âlàskie 
UroczystoÊci
Moniuszkowskie
w Katowicach. 
Reprodukcja pla-
katu zdobi ok∏adk´
tego wydania
„Âpiewaka 
Âlàskiego”. 

Szczegó∏y na str. 3



– 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 2 (404) 2013 przygotowa∏ do
druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik. Redakcja techniczna –

Grzegorz Swoboda. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 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).

Precz, precz od nas
smutek wszelki…

Ostatni dzieƒ wiosny. Upa∏ jak w Êrodku lata gdzieÊ
w po∏udniowych krajach. Powietrze w bezruchu. Mózg
si´ lasuje, do niczego niezdatny. MyÊli ledwie pomyÊla-
ne zawieszajà si´ w goràcoÊci, nieruchawe. Pozostajà
w oderwaniu, osobne. ¸àczyç si´ z sobà nie chcà. Jedna,
szczególnie uporczywa, wisi sobie w tym powietrzu sto-
jàcym, poza s∏owo happening wyjÊç nie chce. Jak osio∏
uparta, zatrzyma∏a si´ i ani rusz.

– Co, u licha! Jak d∏ugo to potrwa? Nic tylko happe-
ning i happening…Poza tym ˝adnego „dziania si´”, ˝ad-
nego „zdarzenia”. Nic si´ nie wydarza, co mog∏oby od-
powiadaç treÊci zawieszonego s∏owa. – Jak – niech ktoÊ
podpowie – jak w takich warunkach treÊciwy felieton
napisaç – nied∏ugi, nie krótki, lecz w sam raz?

W powietrzu lepkim od goràca i wilgoci wisi happe-
ning, nie rusza si´… Strach. Strach, rany Boskie, strach!

Strach? Przecie˝ w felietonie powinno byç optymi-
stycznie, a nawet radoÊnie, jak podczas obchodu ku czci
czekoladowego stwora, co zgodnie z ˝yczeniem pe∏no-
mocnych urz´dników Najwy˝szego Urz´du udawa∏ or∏a.

Precz, precz od nas smutek wszelki – Êpiewa weso∏a
myÊl urz´dowa. Nie straszne jej upa∏y, burze i gradobi-
cia. Nawet kryzys nie jest przeszkodà. MyÊl radosna
przeradza si´, obfituje happeningami, t´czowymi bar-
wami si´ mieni…

Nagle zaszumia∏o, zagrzmia∏o, lun´∏o.
– Co, u licha, przyroda si´ wkurzy∏a, czy co?
– A, to wiosna, obywatele! Wiosna ci´˝arna urodzi∏a

lato. Zieleni si´ ono bujnie…Ptaki witajà nowonarodzo-
ne weso∏ym tra la la la, tra la, la…

Wylaz∏ z tej zieleni „Âpiewak”, podrapa∏ si´ w g∏ow´,
poszed∏ do ludzi.

Idzie. Z „Trojokiem” idzie, z pomnikiem Moniuszki
pod r´k´. Patrzy, tu jubileusz, tam jubileusz…ObfitoÊç
wielkà jubileuszy widzi. Prawie same stulecia! Rok
1913, ostatni przed pierwszà wielkà wojnà, sprzyja∏ po-
wstawaniu chórów. Cudnie.

Precz, precz od nas smutek wszelki…
CzeÊç Pieni i Muzyce!
CzeÊç!

Redaktor
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Od, zdawa∏oby si´, niepami´tnych
lat tu stoi, na Placu Karola Miarki.
Cz´sto ko∏o niego przechodzimy,
za∏atwiamy sprawunki na przyle-
g∏ym targowisku, odpoczywamy
w cieniu drzew.

Niektórym tak spowszednia∏, ˝e
ju˝ go nie zauwa˝ajà.

Katowicki pomnik Stanis∏awa Mo-
niuszki ma osiemdziesiàt trzy lata.

Na cokole umieszczono napis:

MONIUSZCE 
ÂPIEWACY ÂLÑSCY

Ósmego czerwca 1930 roku
w obecnoÊci wielkiej ludzkiej gro-
mady wÊród Êpiewów, grania
i wznios∏ych przemówieƒ ods∏oni´to
monument, który dziewi´ç lat póê-
niej zburzyli hitlerowcy okupanci.

Wróci∏ Moniuszko na Plac Miarki
we wrzeÊniu 1959 roku. Ods∏oni´cia
repliki przedwojennego monumentu
tak˝e towarzyszy∏y Êpiewy, granie,
wznios∏e przemówienia; wystàpi∏y
chóry giganty: 250 osobowy m´ski
i 1200 osobowy mieszany.

Od 1996 roku statuetki wzorowa-
ne na pomniku z katowickiego Placu
Miarki otrzymujà laureaci Mi´dzy-
narodowej Nagrody im. Moniuszki.
W tym roku do sporego ju˝ grona
wyró˝nionych do∏àczyli: Jadwiga
Mandera-Wojtynek, Iwona Melson,
Milan Chromik, Pavel ReÏn˘, W∏a-

dys∏aw Rusek, Chór Mie-
szany „Echo” z ¸azisk
Górnych, Akademicki
Chór Uniwersytetu Âlà-
skiego „Harmonia” z Cie-
szyna, Chór Mieszany
„Ogniwo” z Katowic.

Rajmund Hanke, zmar∏y
w ubieg∏ym roku honoro-
wy prezes Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr trafnie wskazywa∏,
˝e ustanowiona z jego ini-
cjatywy nagroda ta,
w sposób symboliczny
„podkreÊla ogromne, nie-
przemijajàce znaczenie
spo∏ecznego ruchu mu-
zycznego i trwa∏oÊç war-
toÊci p∏ynàcych z upo-
wszechniania pieÊni na
Âlàsku”.

To „podkreÊlenie” do-
datkowo wzmacnia po-
wiàzanie z dorocznie or-
ganizowanymi Âwi´tami
Âlàskiej PieÊni Chóralnej
„Trojok Âlàski”. Przy ta-
kiej okazji, w uroczyÊcie
podnios∏ym nastroju, honorowani sà
statuetkà nominaci wskazani przez
dzia∏ajàce na obszarze polskiego
i czeskiego Âlàska, bratnie zwiàzki
Êpiewaczo-muzyczne.

Niedawno, przy porzàdkowaniu
zwiàzkowych archi-
waliów, odnalezio-
ne zosta∏y ciekawe
materia∏y zwiàzane
z historià katowic-
kiego pomnika.
Zdaje si´, nie by∏y
one dotàd reprodu-
kowane. Stàd po-
mys∏, by w tym -
wydaniu „Âpiewa-
ka Âlàskiego” za-
mieÊciç wizerunki
owych dokumen-
tów. Do najpi´k-
niejszych nale˝y
plakat zapowiadajà-
cy VI OgólnoÊlàski
Zjazd Âpiewaków
i po∏àczone z ods∏o-
ni´ciem pomnika
kompozytora Âlà-

skie UroczystoÊci Moniuszkowskie
w Katowicach, zorganizowane
z wielkim rozmachem w 1930 roku;
reprodukcja plakatu zdobi ok∏adk´
tego numeru pisma.

To dobra okazja przypomnienia
kilku najwa˝niejszych wiadomoÊci
tyczàcych Âlàskich UroczystoÊci
Moniuszkowskich z 1930 roku i od-
s∏oni´tego wówczas monumentu

Zacz´∏o si´ od pomys∏u, na który
w 1929 roku wpad∏ Stefan Marian
Stoiƒski – etnograf, kompozytor,
dyrygent, redaktor „Âpiewaka”, dy-
rektor artystyczny Êlàskiego zwiàz-
ku Êpiewaczego.

Zg∏oszona przezeƒ propozycja
przyj´ta zosta∏a entuzjastycznie
przez 200 niemal uczestników XIII
walnego Zjazdu Delegatów Zwiàz-
ku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.
Wkrótce przystàpiono do organizo-
wania koncertów, z których dochód
przeznaczono na budow´ pomnika.
Pierwszy koncert urzàdzi∏o Tow.
„Ogniwo” Katowice ze wspó∏udzia-
∏em orkiestry Zwiàzku Zawodo-
wych Muzyków.

Moniuszce – Êpiewacy Êlàscy

Apel o zbieranie sk∏adek na pomnik

Afisz uroczystoÊci moniuszkowskich z 1930 r.



Ide´ budowy pomnika popar∏
m.in. ks. bp dr Arkadiusz Lisiecki,
niegdyÊ czynny cz∏onek Wielkopol-
skiego Zwiàzku Âpiewaków, od
1926 roku ordynariusz diecezji kato-
wickiej. Nie doczeka∏ jednak Êpie-
waczego Êwi´ta, nie by∏o mu danym
poÊwi´cenie pomnika mistrza pol-
skiej pieÊni: zmar∏ nagle, trzy tygo-
dnie mniej wi´cej przed zaplanowa-
nymi uroczystoÊciami.

Twórcà pomnika wyobra˝ajàcego
kompozytora na cokole zdobnym
w motywy organów i napis „Mo-
niuszce – Êpiewacy Êlàscy” zosta∏
Wincenty Chorembalski – rzeêbiarz
znany na gruncie Êlàskim.

Realizacj´ poprzedzi∏y rozliczne
konsultacje z artystà, z odlewnià,
z fabrykà coko∏u… Wreszcie, w Êro-
d´ czwartego czerwca 1930 roku,
w gotowy ju˝ cokó∏ pomnika wmu-
rowano akt erekcyjny. Pisa∏a o tym
prasa informujàc przy okazji czytel-
ników, i˝:

„Pomnik zbudowany jest z sztucz-
nego granitu, który to materja∏ [… ]
sk∏ada si´ z mieszaniny granitu, mar-
muru i ˝elbetonu. Ca∏y pomnik
wznoszony jest kosztem 30.100 z∏o-
tych, zebranych [… ] wysi∏kiem
Êpiewaków Êlàskich, których rzadka
ofiarnoÊç Êmia∏o mo˝e byç przyk∏a-
dem, jak nale˝y — bez wi´kszego
rozg∏osu — stwarzaç pomnikowe
dzie∏a. O godz. 12-tej w po∏udnie
w obecnoÊci dyrygenta Zwiàzkowe-
go pana Mariana Stoiƒskiego, kapi-

tana Szmyda, prof.
Imieli, dyr. G∏o-
wackiego, p. Le-
wandowskiego i p.
Cepoka z Królew-
skiej Huty, budujà-
cego pomnik, oraz
przedstawicieli pra-
sy — wmurowany
zosta∏ w cokó∏ po-
mnika akt erekcyj-
ny, zabezpieczony
szklanà, a nast´pnie
mosi´˝nà puszkà.

W puszce z∏o˝o-
no równie˝ krótki
zarys historii po-
wstania pomnika
oraz zarys historii
rozwoju ruchu
Êpiewaczego i to-
warzystw Êpiewa-
czych na Âlàsku.

Pomnik, odlany
przez Miko∏owskie
Zak∏ady Metalur-
giczne, ods∏oni´to
ósmego czerwca,
w drugim dniu kato-
wickich UroczystoÊci Moniuszkow-
skich. W uroczystoÊci transmitowa-
nej przez katowickie radio uczestni-
czy∏o si´ ok. 6 tys. chórzystów ze
142 chórów; wykonano m.in. PieÊƒ
porannà Moniuszki i z∏o˝ono u stóp
pomnika liczne wieƒce.

Dzieƒ poÊwi´cenia pomnika roz-
poczà∏ si´ „uroczystem nabo˝eƒ-
stwem w koÊciele katedralnym
w Katowicach, celebrowanem przez
X. Hermana”:

„Podczas mszy Êwi´tej pienia reli-
gijne wykona∏y Chór Kolejowy
z Katowic pod batutà p. Henryka Ni-
czego oraz chór m´ski im. Chopina
z Siemianowic” – informowa∏y
wspó∏czesne media.

„Po nabo˝eƒstwie zaczà∏ si´ for-
mowaç pochód. Niezliczone rzesze
Êpiewactwa Êlàskiego i przyjezdne-
go grupowa∏y si´ w wzorowym po-
rzàdku pod∏ug zgóry szczegó∏owo
obmyÊlanego planu.

O godz. 10-tej imponujàcy pochód
wyruszy∏ przez miasto [… ]. Po
przybyciu przed pomnik uformowa∏
si´ z pochodu ogromny masowy
chór mieszany. Sztandary towa-
rzystw Êpiewaczych i przyby∏ych
delegacyj okoli∏y pomnik wielo-
barwnym wieƒcem. Operatorzy fil-
mowi, fotografowie i sprawozdawcy
dzienników mieli kilka wolnych

chwil, poczem o godz. 11 minut 30
rozpocz´∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´-
cia i poÊwi´cenia pomnika.

Masowy chór zaintonowa∏ pod
dyr. p. St. M. Stoiƒskiego podnios∏à
pieÊƒ „Gaude mater Polonia”, po-
czem p. wicewojewoda ˚urawski
dokona∏ ods∏oni´cia pomnika, a ks.
infu∏at Kasperlik aktu poÊwi´cenia.
Nast´pnie przemawiali: prezes
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych
p. Emanuel Imiela, p. wicewojewo-
da ˚urawski, p. radca ministerialny
Mayzner, p. wiceprezydent miasta
Katowic Szkudlarz, p. prof. A. Po-
nikowski, by∏y premjer i prezes
Zjednoczenia Polskich Zwiàzków
Âpiewaczych, oraz p. prof. Józefo-
wicz z Wilna. UroczystoÊç ods∏o-
ni´cia pomnika zakoƒczono odÊpie-
waniem przez masowy chór miesza-
ny „PieÊni Porannej” Moniuszki
i „Roty Âlàskiej” Piotra Maszyƒ-
skiego. PieÊni te wykonano pod ba-
tutà p. St. M. Stoiƒskiego i z tow.
kilku po∏àczonych orkiestr d´tych.
Po ods∏oni´ciu pomnika delegacje
zespo∏ów Êpiewaczych z∏o˝y∏y
u stóp wielkiego pieÊniarza przesz∏o
setk´ wieƒców i dziesiàtki bukie-
tów, poczem orkiestra policyjna da-
∏a Moniuszkowski koncert popular-
ny”.

Opr. A. Wójcik
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Karta uczestnictwa w zjeêdzie 
w 1930 r.

Pocztówka zjazdowa 1930 r.



Pami´ç o trojoku – Êlàskim taƒcu,
zwanym niekiedy zagrodnikiem,
w ca∏kiem naturalny sposób utrwali-
∏a si´ w nazwie obchodzonego dziÊ
po raz dwudziesty Âwi´ta Âlàskiej
PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”.

Bywa∏o w poprzednich latach, ˝e
w Êwi´cie, zaliczanym do najwa˝-
niejszych w dorocznym cyklu im-
prez spo∏ecznego ruchu muzyczne-
go Polski, Czech, a w pewnym okre-
sie tak˝e S∏owacji, uczestniczy∏o po
tysiàc i wi´cej Êpiewaków, spotyka-
jàcych si´ przemiennie w Katowi-
cach, Bielsku Bia∏ej, Czeskim Cie-
szynie, Opawie… w innych miej-
scowoÊciach polskiego i czeskie-
go Âlàska.

OczywiÊcie nie jest celem owe-
go Êwi´towania bicie rekordów
uczestnictwa. Wa˝niejsze jest
podtrzymywanie zapoczàtkowa-
nej w 1993 roku tradycji wspó∏-
pracy bratnich organizacji spo-
∏ecznego ruchu muzycznego, nie-
przerwanego, a przy tym owoc-
nego wspó∏dzia∏ania Oddzia∏u
Âlàskiego Polskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr (obecnie Âlà-
ski Zwiàzek Chórów i Orkiestr),
Oddzia∏u Bielskiego PZChiO,
Zrzeszenia Âpiewaczo-Muzycz-
nego w Republice Czeskiej i Unii
Czeskich Zespo∏ów Chóralnych
(Unie âesk˘ch Pûveck˘ch SborÛ).

Wspomnienie trojoka – ludowego
taƒca ze Êpiewem, od którego po-
chodzi nazwa Êwi´ta – si´ga odleg∏ej
przesz∏oÊci, czasów w których nie
by∏o dyskotek, ale nie brakowa∏o
okazji do taƒca i do Êpiewania. Taƒ-
czy∏o si´ i Êpiewa∏o przy ka˝dej
mo˝liwej sposobnoÊci, tak˝e pod-
czas zabaw towarzyskich, zwanych
„muzykami”.

Sprawozdawca „Âpiewaka Âlà-
skiego” po „Trojoku”, którego ozdo-
bà w 2005 roku by∏y Êlàskie stroje,
przywdziane przez uczestniczàce
w Êwi´cie chórzystki pisa∏:

„Na tegorocznym „Trojoku” trojo-
ka nie by∏o. Mo˝e dlatego, ˝e taniec
w ogóle wÊród chórzystów nie cieszy
si´ szczególniejszym powodzeniem?
Kto wie, mo˝e chórzyÊci i muzycy
taƒczyç po prostu nie lubià..?

– No, chyba ˝e przy jakiejÊ wyjàt-
kowej okazji… czemu nie? – powie
ktoÊ. – Ale ˝eby zaraz trojoka taƒco-
waç? Przecie˝ to niemodne! A poza
tym trzeba jeszcze znaç figury i ta-
neczne kroki… ”

Pomys∏odawcà „Trojoka Âlàskie-
go”, którego za∏o˝enia organizacyj-
no-programowe przyj´to 9 wrzeÊnia
1992 roku na spotkaniu w siedzibie
Polskiego Zwiàzku Kulturalno–
OÊwiatowego w Czeskim Cieszy-
nie, by∏ Rajmund Hanke – prezes
Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO w Ka-
towicach. Podstawà projektu by∏ za-
mys∏ „upowszechniania pi´kna Êlà-

skiej pieÊni chóralnej przez kon-
frontowanie jej z folklorem i osià-
gni´ciami w sferze chóralistyki,
zw∏aszcza czeskiej, s∏owackiej
i polskiej”, dà˝enie do zapewnienia
Êlàskiej pieÊni „godnego miejsca
w Êrodkowej Europie” oraz dzia∏a-
nie na rzecz „dalszego rozwoju
twórczoÊci muzycznej i Êpiewu chó-
ralnego”.

– Trojok jest imprezà, do której
ch´tnie wracamy – mówi∏ przed laty
R. Hanke. Wspomnia∏ te˝ o zas∏u-
gach or´downików i wspó∏twórców
przedsi´wzi´cia, spoÊród których
wymieni∏ m.in. Ilon´ ·tuhlowà i jej
m´˝a Vaclava, Jana H∏awiczk´ –
wieloletniego prezesa Zrzeszenia
Âpiewaczo Muzycznego PZKO i dra
Józefa Wierzgonia.

W jednej z okazjonalnych homilii
kapelan Êlàskich Êpiewaków i muzy-

ków ks. prof. dr hab. A. Reginek
mówi∏ o zadziwiajàcej „… zbie˝no-
Êci Êpiewaczego Êwi´ta o nazwie
„Trojok Âlàski” z religijnà uroczy-
stoÊcià Trójcy Êw. W trojoku – po-
pularnym, Êpiewanym taƒcu Êlà-
skim, troje taƒczàcych i Êpiewajà-
cych jednoczy si´ we wspólnym ra-
dowaniu, wspólnym Êwi´towaniu.
Z kolei tu, zgromadzona rodzina
Êpiewacza jednoczy si´ we wspól-
nym uwielbianiu Boga w Trójcy je-
dynego”.

Przed dwoma laty, w Opawie,
ujawni∏a si´ drobna kwestia numera-
cji:

– Który to „Trojok”? – zastana-
wiano si´ bez zadowalajàcego re-
zultatu. – Osiemnasty, czy sie-
demnasty?

– … inauguracja cyklu nastàpi-
∏a 6 czerwca 1993 roku w Kato-
wicach – podsunà∏ ktoÊ zoriento-
wany.

W zesz∏ym roku „Trojok” od-
by∏ si´ 3 czerwca w Katowicach,
na Zadolu – historycznym miej-
scu Êpiewaczych zlotów, organi-
zowanych tu od 1909 roku. W pa-
mi´ci utrwali∏a si´ scenka pod-
s∏uchana w autobusie:

– A to niespodzianka!
– CzeÊç, witaj. Zdaje si´ jest

nas tu wi´cej takich, co w t´ samà
stron´ jadà… 

– Ciekawe, czy pogoda si´ utrzy-
ma. Mówili, ˝e b´dzie padaç… 

Oko∏o godziny 16.00, po cz´Êci
oficjalnej, rozpoczà∏ si´ „trojoko-
wy” koncert pieÊni i muzyki. Chóry
konkurowa∏y ze Êpiewem ptaków,
które do∏àcza∏y do zespo∏ów wyst´-
pujàcych w Amfiteatrze na Zadolu,
pod pomnikiem Stanis∏awa Mo-
niuszki na Placu Miarki w Katowi-
cach i w innych uprzednio umówio-
nych miejscach… 

– Mówili, ˝e b´dzie padaç.
La∏o prawie do koƒca.
Tym razem spotykamy si´ w Cze-

skim Cieszynie. Witamy si´ has∏em:
– âest písní a hudbû! CzeÊç pieÊni

i muzyce!
No tak – „Trojok” jest imprezà, do

której ch´tnie wracamy” … 
Red.
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Tegoroczny „Trojok” rozpoczà∏ si´ wyst´pem zespo∏u
„Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna

Jako drugi wystàpi∏ ˝eƒski chór Ducha z Ostrawy

Prezesi Warzecha, Kalina i… Moniuszko Kapitu∏a nagrody i laureaci

Dzieci´cy chór z Ostrawy imponowa∏ sprawnoÊcià
wykonawczà

Bez „Polonii-Harmonii” impreza nie by∏aby tak
barwna i… Êlàska



Jeszcze tylko ostry skr´t kierow-
nicà w lewo, potem wjazd w bram´
i jesteÊmy na miejscu. Na podjeê-
dzie przed czesko-cieszyƒskà
Strzelnicà (Kulturní a spoleãenské
stfiedisko „Stfielnice” – Miejski
OÊrodek Kultury „Strzelnica”), za-
parkowa∏o ju˝ kilkanaÊcie samo-
chodów. Prawie same polskie reje-
stracje. Jednym z nich przyjechali
Ania Szawiƒska i Franek Boles∏aw-
ski. Imponuje z∏otym krawatem
w∏o˝onym do czarnej koszuli. Obo-
je kojarzeni sà z Towarzystwem
Âpiewaczym „Modus Vivendi”. Jest
te˝ prezes Warzecha. Kr´ci si´ wo-
kó∏ stolika umieszczonego na estra-
dzie. Rozstawia statuetki b´dàce re-
plikami pomnika Stanis∏awa Mo-
niuszki z Placu Miarki w Katowi-
cach.

W przejÊciu spotykamy si´ z Iwo-
nà Melson.

– Za nieca∏à godzin´ rozpocz´cie,
a tu spokój, cisza, ˝adnego ruchu,
prawie pusto, coÊ nas ma∏o – mówi
z uÊmiechem przy powitaniu.

Sala powoli jednak si´ zape∏nia.
Mo˝e pomieÊciç ponad czterysta
osób. Wcale nie tak ma∏o! Pojawiajà
kolejne grupy Êpiewacze. Uwag´
wszystkich przykuwajà pi´kne, Êlà-
skie stroje Êpiewaczek i górnicze,
paradne mundury Êpiewaków chóru
„Polonia-Harmonia” z Piekar Âlà-
skich. Coraz wi´cej te˝ b∏´kitnych
spódniczek dziewczàt z Ostravskeho
Dûtskieho Sboru… 

PoÊród tego Êpiewajàcego t∏umu
raz po raz pojawia si´ i znika sylwet-
ka dra Leszka Kaliny – prezesa
Zrzeszenia Âpiewaczo Muzycznego
w Czeskim Cieszynie. Prezes dwoi
si´ i troi, ˝eby wszystko wypad∏o jak
nale˝y.

– Nic nie mo˝e nawaliç. Ka˝dy
drobiazg jest wa˝ny. Chodzi o to,
˝eby ka˝dy czu∏ si´ tutaj dobrze.
I ˝eby ze wszystkim zdà˝yç musi-
my trzymaç si´ planu. A i jeszcze
punktualnoÊç jest wa˝na, rozpocz´-
cie i zakoƒczenie koncertu we w∏a-
Êciwym czasie – rzuca w przelocie
urywanymi zdaniami, troch´ po
polsku, troch´ po czesku, zale˝y do
kogo si´ zwraca. Jako g∏ówny orga-
nizator tegorocznego Âwi´ta Âlà-
skiej PieÊni Chóralnej, wszystkiego

musi doglàdnàç, za
wszystko jest odpo-
wiedzialny.

W Êwiàteczny cha-
rakter poranka wpisujà
si´ kolejne powitania,
wymiany serdeczno-
Êci:

– Zdravime vas… 
– Witamy serdecz-

nie… 
Sà ju˝ prawie wszy-

scy. Oprócz wymie-
nionych osób prezeska
okr´gu ostrawskiego
Unii Chórów Cze-
skich, dr Eva Buriano-
va, prezes Polskiego
Towarzystwa Arty-
stycznego Ars Musica
w Czeskim Cieszynie,
prof. dr. hab. Alojzy
Suchanek, z daleka
uÊmiecha si´ do nas
Józef Wierzgoƒ, cze-
kamy jeszcze na prze-
wodniczàcego kapitu-
∏y Mi´dzynarodowej
Nagrody im. Stanis∏a-
wa Moniuszki, kapelana Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, ks.
prof. dra. hab. Antoniego Reginka,
ale i on si´ wkrótce zjawia, a zaraz
potem, czyli prawie równoczeÊnie
przybywa wiceprezydent miasta Ka-
towice, Krzysztof Marek, który re-

prezentuje fundatora Nagrody, pre-
zydenta miasta Katowice, Piotra
Uszoka.

O w pó∏ do dziesiàtej rozpoczyna
si´ próba zbiorowego Êpiewu
wszystkich uczestników „.Trojoka”.
Na poczàtek Láska opravdivá
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XXI Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski” Czeski Cieszyn 2013

Zdravime vas… Witamy serdecznie… 

Na estradzie stulatek, chór „Ogniwo” z Katowic



Leo‰a Janáãka. Rozlega si´ t´skliwy
recytatyw:

Mi-lu-je‰-li mÀa… 

W chwil´ póêniej czeski sbormistr
(chórmistrz), Milan Chromik, ust´-
puje miejsca polskiej kole˝ance.
Iwona Melson daje znak rozpocz´-
cia. Âpiew wype∏nia przestrzeƒ sali.
Nie trwa to d∏ugo:

– Jeszcze raz, poprosz´. Na pewno
lepiej b´dzie si´ Êpiewa∏o na stojà-
co… 

Ej, dolino, dolineczko, 
mg∏a si´ tobà wali… 

RzeczywiÊcie teraz lepiej.
– Dzi´kuj´.
Jeszcze przed tà wspólnà próbà

zdà˝y∏ si´ na estradzie „rozgrzaç”
Polski Chór Mieszany „Collegium
Canticorum” z Czeskiego Cieszyna.
To jeden z najbardziej znanych ze-
spo∏ów artystycznych Âlàska Cie-
szyƒskiego. W 2009 roku kierownic-
two artystyczne chóru przekazano
w r´ce Anny Szawiƒskiej. Zespo∏owi
„Collegium Canticorum” przypad∏
w udziale zaszczyt rozpocz´cia uro-
czystego koncertu otwierajàcego
XXI Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej
„Trojok Âlàski” z udzia∏em tegorocz-
nych laureatów Mi´dzynarodowej
nagrody im. Stanis∏awa Moniuszki.

O godzinie dziesiàtej, po powita-
niu wyg∏oszonym po polsku i po
czesku, dr Leszek Kalina zapowie-
dzia∏ program wyst´pu chóru „Col-
legium Canticorum”. Na poczàtek
zaproponowano Ojcowski dom –
jednà z najwa˝niejszych pieÊni Âlà-

ska Cieszyƒskiego. Jej tekst wyszed∏
spod pióra Jana Kubisza – „starego
nauczyciela” i poety z Koƒskiej.
Muzycznie dla chóru przysposobi∏
jà W∏adys∏aw Rakowski:

Oj-co-wski dom, to is-tny raj
Dar Oj-ca Nie-bies-kie-go – into-

nuje chór.

– Przepi´kna pieÊƒ. Zawsze si´
wzruszam kiedy jà s∏ysz´… Móg∏-
bym jej s∏uchaç godzinami, pi´kna
melodia i pi´kny, prawdziwy, g∏´bo-
ki tekst… – zwierzy∏ si´ pewien in-
ternauta.

I mia∏ racj´!
Wykonanie „Collegium Cantico-

rum” z pewnoÊcià wzruszy∏o zebra-
nych w czesko-cieszyƒskiej „Strzel-
nicy” uczestników tegorocznego
„Trojoka”. A przy okazji wyjaÊni∏a
si´ sprawa z∏otego krawata Franka
Boles∏awskiego, który w ten sposób
upodobni∏ si´ do pozosta∏ych Êpie-
waków „Collegium” i dostroi∏ kolo-
rystycznie do chórzystek w ciem-
nych sukniach przepasanych z∏oty-
mi szalami.

Po wyst´pie „Collegium Cantico-
rum” zabra∏ g∏os przewodniczàcy
kapitu∏y Mi´dzynarodowej Nagro-
dy im. S. Moniuszki, ks. prof. dr.
hab. A. Reginek. Zwróci∏ uwag´ na
symbolik´ nagrody i przedstawi∏ te-
gorocznych laureatów. Statuetki
wzorowane na pomniku kompozy-
tora, ods∏oni´tym osiemdziesiàt trzy
lata temu na katowickim Placu
Miarki, w chwil´ potem znalaz∏y si´
w r´kach nominatów. Wr´cza∏ je
wiceprezydent miasta Katowice,

Krzysztof Marek w asyÊcie cz∏on-
ków Kapitu∏y, reprezentujàcych
bratnie zwiàzki Êpiewacze. Jej prze-
wodniczàcy, ks. prof. Reginek,
w towarzystwie Evy Burianovej, Ja-
dwigi Sikory zast´pujàcej prezesa
Oddzia∏u Bielskiego PZChiO, Ro-
mana Warzechy i Leszka Kaliny –
podchodzi∏ do laureatów, gratulujàc
im wyró˝nienia. W tym roku statu-
etkami symbolizujàcymi Nagrod´
im. S. Moniuszki uhonorowani zo-
stali:

– Jadwiga Mandera-Wojtynek –
zmar∏a skarbniczka Zarzàdu G∏ów-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, która o przyznaniu Na-
grody dowiedzia∏a si´ niemal
w ostatniej chwili swojego ˝ycia;
w zast´pstwie nagrod´ odebra∏a sio-
stra Zmar∏ej.

– Iwona Melson – profesor Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, od
1989 roku dyrygentka Âlàskiego
Chóru Górniczego „Polonia-Harmo-
nia” w Piekarach Âlàskich, pe∏niàca
równoczeÊnie funkcj´ dyrygenta
okr´gu piekarskiego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr;

– Milan Chromik – pedagog, na-
uczyciel akademicki Uniwersytetu
Ostrawskiego oraz Konserwatorium
im. Janaãka w Ostrawie, od 1986
dyrygent i kierownik artystyczny
Ostrawskiego Chóru Dzieci´cego
(Ostravsk˘ Dûtsk˘ Sbor);

– doc. Pavel ReÏn˘ – pracownik
naukowy w Katedrze Wychowania
Muzycznego na Wydziale Pedago-
gicznym Uniwersytetu im. Palackie-
go w O∏omuƒcu, od 1989 roku dyry-
gent Chóru ˚eƒskiego „Duha”
w Ostrawie (Îensk˘ Pûveck˘ Sbor
DUHA);

– W∏adys∏aw Rusek – zwiàzany
od 1968 roku z ruchem Êpiewaczym
chórzysta i dyrygent wielu zespo∏ów
tak˝e d∏ugoletni organista koÊcio∏ów
w Lutyni Dolnej, Boguminie i Ry-
chwa∏dzie; od 1978 roku Êpiewak
i akompaniator a nast´pnie, od 1999
roku dyrygent i kierownik artystycz-
ny chóru mieszanego „Lutnia”
w Lutyni Dolnej;

– Chór Mieszany „Echo” z ¸a-
zisk Górnych;

– Akademicki Chór Uniwersyte-
tu Âlàskiego „Harmonia” z Cieszy-
na;

– Chór Mieszany „Ogniwo”
z Katowic.

Polsko-czeskie zapowiedzi L. Ka-
liny i Êpiew kolejnych chórów wy-
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Oni majà 105 lat. Akademicki Chór „Harmonia” Cieszyn



pe∏ni∏y kolejne minuty koncertu.
Wszystko odby∏o si´ bez zak∏óceƒ,
jak w zegarku, zgodnie z planem.
Wyst´pujàce chóry reprezentujàce
godnie swoje zwiàzki Êpiewacze
oraz laureatów (jeÊli same nimi nie
sà) Nagrody im. S. Moniuszki wy-
kona∏y po dwa utwory.

Oto katowickie „Ogniwo” – chór
stuletni, za∏o˝ony w 1913 roku,
o wielkiej historii dokonaƒ godnych
podziwu i zazdroÊci`, Êpiewa∏ pod
kierunkiem Adriana Lewandowskie-
go Postój pi´kna go∏àbeczko Mo-
niuszki i w opracowaniu Czes∏awa
P∏aczka Taƒcuj, taƒcuj. Dokumen-
taliÊci i doÊç liczni poÊród zgroma-
dzonych amatorzy fotografowania
robili zdj´cia. Gdy umilk∏ Êpiew na-
stàpi∏y oklaski, Po obiedzie, o 16.00,
wcià˝ w ramach „Trojoka” chór
„Ogniwo” zaÊpiewa∏ w Petrowicach
ko∏o Karwiny. Par´ godzin póêniej
na facebooku znalaz∏em wpis:

„Echo” Zebrzydowice wspólnie
koncertowa∏o z „Ogniwem” Kato-
wice w Petrowicach. Pi´kny koÊció-
∏ek z XVII wieku, du˝o s∏uchaczy,
udany koncert! [… ] Wspólnie za-
ÊpiewaliÊmy Laudate Dominum
Gounoda. [… ] Wykonawcy zado-
woleni, s∏uchacze równie˝, a pro-
boszcz nie przypuszcza∏ ˝e tak chó-
ry pi´knie Êpiewajà. By∏o super!!

Jadzia Sikora”
Po „Ogniwie” na estradzie cze-

sko-cieszyƒskiej „Strzelnicy” pod
przewodem swego dyrygenta, Êwie-
˝o upieczonego laureata Nagrody
im. Moniuszki, Êpiewa∏y urodziwe
panie, czyli Îensk˘ Pûveck˘ Sbor
DUHA z Ostrawy.

– Pavel ReÏn˘, ten to ma dobrze –
wzdycha∏ zdaje si´ niejeden chórzy-
sta, wpatrzony w jego chórzystki.
Niewiele mia∏ jednak na to czasu, bo
ju˝ ich miejsce zajà∏ zespó∏, bez któ-
rego „Trojok” nie by∏by imprezà tak
barwnà i… Êlàskà. Pi´kne stroje
Êpiewaczek i paradne mundury Êpie-
waków Âlàskiego Chóru Górniczego
„Polonia-Harmonia” z Piekar Âlà-
skich przykuwajà wzrok, ale i Êpiew
zespo∏u cieszyç mo˝e jego dyry-
gentk´, od paru chwil posiadaczk´
statuetki twórcy „Âpiewników Do-
mowych”. Tryptyk z∏o˝ony ze Êlà-
skich pieÊni opracowanych przez
ró˝nych kompozytorów wzbudzi∏
wielkie uznanie uczestników Êwi´ta,
którzy jednak ju˝ w trakcie braw
przygotowaç si´ musieli na kolejne
atrakcje i niespodzianki.

Pierwszà z nich zapewni∏ Ostra-
vsk˘ Dûtsk˘ Sbor. – Ach, jak ta m∏o-
dzie˝ Êpiewa! – chcia∏oby si´ wy-
krzyknàç w trakcie tego wyst´pu.
Ale nie wypada∏o tego zrobiç. M∏o-
doÊç, Êwie˝oÊç, wdzi´k – i co tu
jeszcze wymyÊliç mo˝na na wyra˝e-
nie uznania dla tego zespo∏u i jego
dyrygenta, Milana Chromika, który
poprowadzi∏ mi´dzy innymi brawu-
rowe wykonanie kapitalnego opra-
cowania ludowej pieÊni Cztery mile
za Opawà…

DoÊç zachwytów nad Êpiewajàcà
czeskà m∏odzie˝à, bo oto ju˝ na es-
tradzie ustawi∏ si´ kolejny zespó∏.

Akademickiemu Chórowi Uniwer-
sytetu Âlàskiego „Harmonia” z Cie-
szyna przypad∏ zaszczyt zakoƒczenia
przedpo∏udniowego uroczystego
koncertu XXI Âwi´ta Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”. Nikt nie
mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e ten wyst´p po-
prowadzony przez Izabell´ Zieleckà-
Panek, uczyni na wszystkich wielkie
wra˝enie. Sto pi´ç lat tradycji, do
której odwo∏uje si´ Êpiewajàca obec-
nie w „Harmonii” akademicka m∏o-
dzie˝, ma znaczenie, porusza wy-
obraêni´, sprzyja koncentracji na
tym, czym „Harmonia” mo˝e zaim-
ponowaç lub… zaskoczyç.

Zaskoczyç? Raczej potwierdziç.
Potwierdziç renom´. Bo przecie˝
ka˝dy wie, ˝e „Harmonia” ma klas´!
Niedawno o tym przekonaç si´ mo-
gli… po∏udniowi Koreaƒczycy.

Po „Trojoku” znalaz∏y si´ wpisy
na facebooku. Najpierw chóru „Har-
monia”, który nagrod´ „za wybitne
zas∏ugi dla spo∏ecznego ruchu mu-

zycznego” skwitowa∏ krótkim:
„Bardzo si´ cieszymy, ˝e zostaliÊmy
zauwa˝eni!!! :-)”.

Pod reprodukcjà Dyplomu Mi´-
dzynarodowej Nagrody im. S. Mo-
niuszki równie lapidarne komenta-
rze sympatyków chóru i bodaj naj-
d∏u˝sza w tej sprawie pisana wypo-
wiedê:

„To prezent na 105-te urodziny
Chóru „Harmonia” w podzi´ce za
wiernoÊç, trwanie i wybitne zas∏ugi
dla spo∏ecznego ruchu muzycznego.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich
Harmonistów i Pani Dyrygent!!

J. Sikora”
CoÊ niesamowitego: w interpreta-

cji zaproponowanej przez Izabell´
Zieleckà-Panek i przez „Harmoni´”
zaÊpiewanej ludowej pieÊni Szumi
Dolina (opracowanie Jana Gawla-
sa), naprawd´ by∏o s∏ychaç szum
wiatru przelatujàcego mi´dzy ga∏´-
ziami i zbyrkanie owczych dzwo-
neczków i Êpiew czysty beskidzkich
juhasów… A historyjka o zakocha-
nym Jasiu (Feliks Nowowiejski Za-
kochany JaÊ) mia∏a wszelkie cechy
dobrego ˝artu… 

XXI Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chó-
ralnej „Trojok Âlàski” mia∏o udany
przebieg. Szkoda, ˝e takie krótkie,
zaledwie jednodniowe, mo˝na po-
wiedzieç… 

Mo˝na powiedzieç inaczej:
– âest pisní a hudbû! CzeÊç pieÊni

i muzyce! Do zobaczenia za rok,
w Ostrawie… 

Tak te˝ by∏o powiedziane, wielu
to s∏ysza∏o. Zatem do zobaczenia!

Andrzej Wójcik
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Tegoroczne spotkanie ewange-
lickich chórów diecezji katowic-
kiej odby∏o si´ nie na Âlàsku,
a w Ma∏opolsce. Nie przypadkiem.
Kilka lat temu ewangelicka diaspo-
ra odzyska∏a drewnianà Êwiàtyni´
Przemienienia Paƒskiego, która
znajduje si´ na terenie skansenu
„Miasteczko Galicyjskie”.

W niedziel´ Cantate, w zabytko-
wym koÊciele, zabrzmia∏y chóry
z Katowic, Krakowa, Orzesza, Gli-
wic, Golasowic, Pszczyny oraz ze-
spó∏ wokalny im. Wac∏awa z Sza-
motu∏ z Krakowa. Ze wzgl´du na

odleg∏oÊç oraz ró˝ne przyczyny
natury organizacyjnej cz´Êç zespo-
∏ów do Nowego Sàcza nie przyje-
cha∏a. W wyst´py chóralne wple-
ciona by∏a liturgia oraz kazanie,
które wyg∏osi∏ miejscowy pro-
boszcz, ks. Dariusz Chwastek. S∏o-
wo do braci chóralnej skierowa∏ ks.
bp Tadeusz Szurman. Fina∏em im-
prezy by∏o wspólne odÊpiewanie
pieÊni Jezus jako król panuje oraz
wr´czenie poszczególnym chórom
dyplomów uczestnictwa wraz
z drobnymi upominkami. Ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ identyfika-

tor, uprawniajàcy do gratisowego
zwiedzania skansenu. Czynna, za-
bytkowa karczma oraz ratuszowa
kawiarnia stworzy∏y atrakcyjne
warunki dla towarzyskich spotkaƒ.
Niektóre chóry, które przyjecha∏y
na dzieƒ przed zjazdem, nocowa∏y
w pobliskich uzdrowiskach (Kry-
nica, Szczawnica) – zyska∏y wi´c
dodatkowà porcj´ prze˝yç.

Przysz∏oroczny zjazd ewangelic-
kich chórów zaplanowano w Ru-
dzie Âlàskiej.

Jan Maria Dyga
fot. Grzegorz ¸aƒcucki
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67. Zjazd chórów w Nowym Sàczu

Do uczestników zjazdu s∏owo
skierowa∏ ks. bp Tadeusz Szur-
man

Poza Êpiewaniem, mi∏o by∏o spotkaç si´ i pogaw´dziç w Skansenie

Przylecieli Soko∏owie na XI Festiwal PieÊni 
Stanis∏awa Moniuszki w Raciborzu

Racibórz mia∏ zawsze ambicj´ do stania si´ miastem
festiwalowym. Ju˝ w latach siedemdziesiàtych Zarzàd
Okr´gu Raciborskiego Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr (obecnie Êlàskiego) wystàpi∏ do w∏adz centralnych
z wnioskiem stworzenia festiwalu muzyki moniuszkow-
skiej, jednak Warszawa storpedowa∏a naszà inicjatyw´
(w tym czasie komunistyczne w∏adze centralne musia∏y
wyraziç zgod´ na organizacj´ imprez wszelkiego rodza-
ju).

W roku 1964 z inicjatywy chórzystów i instrumentali-
stów naszego Okr´gu oraz dzi´ki ich sk∏adkom zosta∏
wykonany i ods∏oni´ty pomnik Stanis∏awa Moniuszki.

Ju˝ 4 czerwca 1972 roku w ramach setnej rocznicy
Êmierci kompozytora odby∏y si´ uroczystoÊci woje-
wódzkie Opolszczyzny przed pomnikiem Moniuszki
oraz w Domu Kultury „Strzecha” z udzia∏em 13 chórów
oraz Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Opole”.

Pierwszy Festiwal PieÊni Stanis∏awa Moniuszki odby∏
si´ 14 grudnia 2003 roku w sali koncertowej Paƒstwo-
wej Szko∏y Muzycznej I st. im. Stanis∏awa Moniuszki
w Raciborzu.

Jedenasta edycja Festiwalu PieÊni Stanis∏awa Mo-
niuszki odby∏a si´ w niedziel´ dnia 14 kwietnia 2013 ro-
ku w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultu-



ry przy ul. Chopina. Tym razem Regulamin Festiwalu
zobowiàzywa∏ wykonawców do zaprezentowania: jed-
nej pieÊni Stanis∏awa Moniuszki, jednej pieÊni dowolnej
oraz do wspólnego zaÊpiewania dwóch pieÊni twórcy
polskiej opery narodowej: Modlitwy z opery „Halka”
oraz Przylecieli Soko∏owie. Organizatorami kolejnego
festiwalu byli: Zarzàd Okr´gu Raciborskiego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Raciborskie Centrum Kultury.

Zgromadzonà publicznoÊç (oko∏o 350 osób) oraz ze-
spo∏y z dyrygentami przywita∏ zast´pca dyrektora Raci-
borskiego Centrum Kultury, Arkadiusz Grzelka.

Jako pierwszy wystàpi∏ Chór M∏odzie˝owy „Bel
Canto” – dyrygent, Marceli Reszka. Nast´pnie wystàpi-
∏y dalsze zespo∏y: 

Chór „Z∏ota Jesieƒ” przy Spó∏dzielni Mieszkanio-
wej „Nowoczesna” w Raciborzu – dyrygent, Jan Du-
biel; Julia Hillmann (solo wokalne) z Raciborskiego
Ogniska Artystycznego – przygotowanie i akompania-
ment fortepianowy – Agnieszka Patalong; Chór „Ce-
cylia” przy DK i DFK w Krzanowicach – dyrygent-
ka, Kornelia Pawliczek-B∏oƒska; Chór Mieszany

„Ma∏gorzata” z Lysek – dyrygent, Zygfryd Kupczyk;
Chór Mieszany przy parafii Êw. ap. Mateusza i Ma-
cieja w Raciborzu-Brzeziu – dyrygentka, Aleksandra
Gamrot.

Po indywidualnych prezentacjach, uczestniczàce
w imprezie po∏àczone chóry zaÊpiewa∏y dwie kompozy-
cje Stanis∏awa Moniuszki:

Modlitw´ z opery „Halka” – dyrygowa∏a Kornelia
Pawliczek-B∏oƒska oraz Przylecieli Soko∏owie – dyry-
gowa∏ Piotr Libera. Wyst´pujàcym Êpiewakom towarzy-
szy∏ na fortepianie ¸ukasz Czajka. Wykonawców zapo-
wiada∏a Agnieszka B∏oƒska.

Po koncercie wszyscy uczestnicy festiwalu (150 osób)
udali si´ do Szko∏y Podstawowej nr 15 na ciep∏à kolacj´
oraz Êlàski ko∏ocz z kawà lub herbatà.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy i s∏uchacze
przekonani sà, i˝ nale˝y dà˝yç do podtrzymywania idei
festiwalu równie˝ w nadchodzàcych latach. To najlep-
szy przecie˝ sposób popularyzacji twórczoÊci kompozy-
tora, któremu Êpiewacy i instrumentaliÊci naszego Okr´-
gu ufundowali po II wojnie Êwiatowej pomnik.

Piotr Libera
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Majowy weekend, który mo˝na
by∏o sp´dziç na b∏ogim lenistwie,
Resonans con tutti z Zabrza wy-
korzysta∏ na osiàgni´cie kolejne-
go sukcesu. W dniach 24–26 ma-
ja zespó∏ bra∏ udzia∏ w Ogólno-
polskim Turnieju Chórów Legni-
ca Cantat 44.

Podró˝ rozpocz´∏a
si´ w piàtkowe popo-
∏udnie. Nale˝a∏o si´
stawiç w legnickiej sa-
li Letia Business Cen-
ter w celu przeprowa-
dzenia próby. To no-
woczesne pomiesz-
czenie wkomponowa-
ne pomi´dzy budynki
kamienic przeznaczo-
ne zosta∏o na przes∏u-
chania konkursowe
oraz na uroczystoÊç
wr´czenia nagród, na-
le˝a∏o si´ wi´c oswoiç z jego aku-
stykà. Nast´pnie zabrzaƒski chór
uda∏ si´ do swojego tymczasowe-
go miejsca zamieszkania, jednak
na odpoczynek mo˝na by∏o sobie
pozwoliç dopiero po kolejnej pró-
bie.

W sobot´ odbywa∏y si´ przes∏u-
chania konkursowe, które podzie-
lono na dwie tury. Resonans con
tutti prezentowa∏ si´ jako pierwszy

ze wszystkich dziewi´ciu zespo-
∏ów, wykonujàc pod batutà dyry-
genta, Waldemara Ga∏àzki, pro-
gram zawierajàcy siedem utwo-
rów: Jerusalem gaude J. Gallusa,
Denn Er hat seinen Engeln befoh-
len F. Mendelssohna-Barthol-

dy’ego, Jesu dulcis memoria L.
Nestora, Sicut lilium inter spinas
M. Raczyƒskiego, Dieu! qu’il la
fait bon regarder C. Debus-
sy’ego, Daemon irrepit callidus
G. Orbana oraz Concerto rustico
R. Twardowskiego.

Godziny popo∏udniowe zosta∏y
przeznaczone przez zabrzan na
przygotowania do koncertu fina∏o-
wego zorganizowanego pod ha-

s∏em D˝ungla dêwi´ków. Wybrane
chóry wykonywa∏y rozrywkowy
program o tematyce zwiàzanej
z Afrykà, a ca∏e wydarzenie
uatrakcyjniali dzicy ludzie, zwie-
rz´ta, a nawet poruszajàce si´ roÊli-
ny. Wreszcie nadszed∏ czas na

og∏oszenie werdyktu
jury: chór Resonans
con tutti zdoby∏ z∏oty
dyplom, III miejsce fe-
stiwalu i Nagrod´ Dy-
rektora Legnickiego
Centrum Kultury! Na-
grod´ g∏ównà Grand
Prix otrzyma∏ nato-
miast Chór Dziewcz´-
cy „Cantabile” z Olsz-
tyna. Po otrzymaniu
nagród zabrzaƒskiemu
zespo∏owi pozosta∏o
ju˝ tylko Êwi´towaç
i przygotowywaç si´
do powrotu do Zabrza.

Ogólnopolski Turniej Chórów
Legnica Cantat to rywalizacja,
w której biorà udzia∏ tylko najlepsi.
Nie uczestniczà w nim amatorzy,
lecz ludzie bardzo cz´sto posiada-
jàcy wykszta∏cenie muzyczne.
Fakt, i˝ Resonans con tutti mo˝e
nadal z nimi skutecznie wspó∏za-
wodniczyç, jest powodem do rado-
Êci i dumy.

Anna Maƒka

Resonansu powód do dumy



By∏ to wyjàtkowy i zachwycajàcy
koncert chóralny. M∏odzie˝owy Chór
Koncertowy „Permoník” z Karwiny,
dzia∏ajàcy od 46 lat przy Podstawo-
wej Szkole Artystycznej, zaprosi∏
w Niedziel´ Palmowà chór ˝eƒski
„Melodia” MK PZKO w Nawsiu do
wspólnego koncertowania przed
swoim wyjazdem na konkurs New
York Choral Festival w Stanach
Zjednoczonych. Równie˝ chór „Me-
lodia” z Nawsia zosta∏ niedawno za-
proszony na konkursowe zmagania
chóralne – i to jako jedyny chór z Re-
publiki Czeskiej – na konkurs Choral
Festival w Montreux w Szwajcarii.

Wypada podkreÊliç, ˝e chór
z Karwiny, wyst´pujàcy pod batutà
Evy ·einerovej nierzadko z fortepia-
nowym akompaniamentem Hany
·obrovej, w okresie ostatnich dwu
lat zdoby∏ pierwsze miejsca na Êwia-
towych festiwalach chóralnych
w Nowym Jorku oraz na XXII Mi´-
dzynarodowym Festiwalu Chóral-
nym w Sydney w Australii. Majàc
tak ugruntowanà renom´ zosta∏ po-
nownie wybrany – tym razem – do
udzia∏u w XIII Mi´dzynarodowym
Konkursie Chóralnym, który odb´-
dzie si´ w s∏ynnej nowojorskiej Car-
negie Hall. Obok „Permonika”
w tym konkursie rywalizowaç b´dà
z sobà cztery chóry mieszane wy˝-
szych uczelni z USA oraz ˝eƒski
chór „Collegium Musicum” wy˝szej
uczelni z Belgradu.

„Permonik” zaprezentowa∏ w Kar-
winie swój konkursowy program
z∏o˝ony z nast´pujàcych utworów:
Hoj, hura, hoj O. Máchy, „Missa
Propria” J. Jiráska, Grecki S∏ownik
P. Ebena oraz J. Viãara Górale (Po-

bili si´ dwaj górale ciupagami… );
ostatni z wymienionych utworów za-
Êpiewany by∏ po polsku.

Znakomity zespó∏ z Karwiny po
raz kolejny potwierdzi∏ swojà Êwiato-
wà renom´ artystycznà. M∏odzi chó-
rzyÊci Êpiewajà cudownie. Emisja
g∏osu najwy˝szej klasy, nienaganna
intonacja, efektowne ruchy i trafna
mimika podczas wykonywania nie-
których pieÊni – wszystko to razem
tworzy wspania∏à uczt´ duchowà.
Podczas wykonywaniu pieÊni Pobili
si´ dwaj górale ciupagami zespó∏
wprost bawi si´ Êpiewem, zachwyca-
jàc i osza∏amiajàc publicznoÊç.

Nawsiaƒska „Melodia”, która rów-
nie˝ nale˝y do Êcis∏ej czo∏ówki ze-
spo∏ów chóralnych nie tylko na Zaol-
ziu – niedawno, w Pradze, zosta∏a
srebrnà laureatkà XII Mi´dzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Adwen-
towej o Nagrod´ Petra Ebena – za-
prezentowa∏a pod kierunkiem Alek-
sandry Zeman przy udziale Witolda
Pieƒkowskiego (akompaniament for-
tepianowy) nader ambitny program,

na który z∏o˝y∏y si´ takie dzie∏a, jak:
Esurientes G.P. da Palestriny, Can-
temus L. Bardosa, Kr´ç si´ dziew-
czyno J. Dostalíka, Idzie dysc (lud.)
oraz Adiemus K. Jenkinsa.

„Melodii”, która nie narzeka na
brak m∏odszych g∏osów i wytrwale
doskonali swój warsztat artystyczny,
s∏ucha si´ z wielkà przyjemnoÊcià.
Dzi´ki trafnemu doborowi utworów,
ich emocjonalnemu ∏adunkowi, prze-
konywajàcej interpretacji, mi´kkoÊci
brzmienia, czystoÊci dêwi´ku, potra-
fi s∏uchaczy mocno wzruszyç i za-
chwyciç. W dowód uznania za pi´k-
ny Êpiew zaÊpiewa∏ „Permoník” na-
wsiaƒskiemu chórowi radosne Bra-
vo, bravo, bravissimo, a publicznoÊç
nie szcz´dzi∏a mocnych braw.

W drugiej cz´Êci koncertu za-
brzmia∏y w wykonaniu „Permoníka”
pieÊni, które zespó∏ zaÊpiewa we
wspania∏ym, presti˝owym przybytku
sakralnym – w katedrze Êwi´tego Pa-
tryka w Nowym Jorku: A Ceremony
of Carols B. Brittena, Alleluja R.
Thompsona, Regina Coeli J. Brahm-
sa i Alleluja. Koncert w nowojor-
skiej katedrze ma byç wyjàtkowy nie
tylko ze wzgl´du na swoje miejsce,
ale równie˝ z powodu obecnoÊci na
koncercie trzech osobistoÊci, których
kompozycje chóralne z tej okazji
„Permoník” przygotowa∏. Zabrzmia-
∏y one tak˝e w Karwinie w nast´pu-
jàcej olejnoÊci: Alleluja Paula Sale-
reniego, „Missa Propria” Jana
Jiráska oraz Ofera Ben-Amotsa
(cykl refleksyjnych sakralnych pie-
Êni judaistycznych „Nigunim”).

Wspania∏y wyst´p obu chórów
licznie zebrana publicznoÊç nagro-
dzi∏a d∏ugimi owacjami na stojàco.

Józef Wierzgoƒ

12 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (404) 2013

Czesko-polski koncert z owacjami na stojàco… 

Chór Koncertowy „Permoník” z Karwiny

Chór ˝eƒski „Melodia” z Nawsia



Na zaproszenie Chóru La‰an
z czeskiego miasteczka Bru‰perk,
Chór Mieszany „Seraf” parafii Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym sp´dzi∏
weekend 18–19 maja br. na koncer-
towaniu za po∏udniowà granicà kra-
ju. Przygoda rozpocz´∏a si´ w sobo-
t´ rano, gdy o godzinie ósmej auto-
bus z chórzystami i naszy-
mi rodzinami na pok∏adzie
wyruszy∏ w stron´ granicy.

O w pó∏ do dziesiàtej by-
liÊmy w Ostrawie, gdzie
czeka∏a na nas prezes chó-
ru–gospodarzy, Magda
Fri‰tenska. Pierwszym
punktem wycieczki by∏
wyjazd do miejscowoÊci
Hukvaldy, w której urodzi∏
si´ znany czeski kompozy-
tor, Leo‰ Janaãek. Czeka∏
nas trzykilometrowy spa-
cer przez rezerwat przyro-
dy, po drodze prowadzàcej
na wzgórze, na którym
znajdowa∏ si´ XIII-wiecz-
ny zamek warowny Hu-
kvaldy. Choç nie ka˝demu
by∏o ∏atwo wspiàç si´ na
sam szczyt, to dzi´ki wza-
jemnemu wsparciu wszy-
scy dotarli do celu.
I pierwszy wyst´p chóru
podczas wyjazdu odby∏ si´
w∏aÊnie na scenie dzie-
dziƒca zamku. Wykonali-
Êmy specjalnie przygoto-
wane na t´ okazj´ pieÊni
ludowe, takie jak Wczoraj
by∏a niedzieliczka, Zacho-
dzi s∏oneczko czy U nos
sobota.

Po prawie czterogodzinnym poby-
cie na zamku wyruszyliÊmy w dal-
szà podró˝. Tym razem poprzez ma-
lownicze uliczki ma∏ych miasteczek
dotarliÊmy do Bru‰perka. Tam spe-
cjalnie dla nas zosta∏o otwarte mu-
zeum w Domu Kultury, poÊwi´cone
Vojtûchovi Martínkovi. By∏ on pisa-
rzem, krytykiem i publicystà, naj-
znamienitszà postacià wywodzàcà
si´ z Bru‰perka.

Nast´pnie udaliÊmy si´ do pobli-

skiego koÊcio∏a Êw. Jerzego. Tam-
tejszy proboszcz opowiedzia∏ nam
w kilku zdaniach o historii parafii,
a my w podzi´kowaniu za ciep∏e
przyj´cie zaÊpiewaliÊmy wspólnie
pieÊƒ ku czci Maryi. Zaraz potem
mieliÊmy mo˝liwoÊç zrobiç sobie
krótkà prób´ i rozÊpiewanie przed
najwa˝niejszym punktem dnia –

wspólnym koncertem obu chórów
w parafii Êw. Jerzego.

Koncert rozpoczà∏ si´ o siedemna-
stej. Jako pierwsi wystàpili gospoda-
rze; wykonali pi´kne pieÊni po ∏aci-
nie. Chór „Seraf” zaÊpiewa∏ zaraz
potem. ZaprezentowaliÊmy pere∏ki
naszego repertuaru, takie jak Sancta
Maria, Modlitwa Kap∏ana czy Tan-
tum Ergo. Nie zabrak∏o tak˝e na za-
koƒczenie s∏ów pieÊni Niech Wam
Bóg b∏ogos∏awi co dnia… Zgodnie

ze zwyczajem, wykonaliÊmy rów-
nie˝ utwór znany przez oba chóry.
By∏a to kompozycja W.A. Mozarta
Ave Verum Corpus. Po∏àczonymi
chórami zadyrygowa∏ pan Marian
Sobisz.

Po koncercie chórzyÊci La‰ana za-
prosili nas na wspólnà biesiad´
w niedalekiej gospodzie. UgoÊcili

nas najbardziej typowà cze-
skà potrawà – Sviãkovà na
smetanû. OczywiÊcie nie
mog∏o obyç si´ bez pyszne-
go czeskiego piwa. Potem
ju˝ przy akompaniamencie
akordeonu, gitary i ∏y˝ek
Êpiewom oraz taƒcom nie
by∏o koƒca. ZostaliÊmy
równie˝ obdarowani pa-
miàtkami dotyczàcymi
Bru‰perka. OtrzymaliÊmy
m.in. histori´ miasteczka
oprawionà w pi´kny al-
bum. Choç trudno by∏o si´
rozstaç, musieliÊmy udaç
si´ na nocleg, aby wypo-
czàç przed kolejnym dniem
i zapowiadanymi wra˝enia-
mi. Nocleg mieliÊmy zare-
zerwowany w Studentskich
Kolejach w Ostravie-
Zabfieh, czyli po prostu…
w akademikach.

Kolejny dzieƒ w ca∏oÊci
sp´dziliÊmy w Ostrawie.
Ostrawa to trzecie pod
wzgl´dem wielkoÊci mia-
sto Republiki Czeskiej. Li-
czy ponad 317 tysi´cy
mieszkaƒców i jest sercem
Kraju Âlàsko-Morawskie-
go. Le˝y nad brzegiem rze-
ki Ostrawicy z widokiem

na pogórze Beskidów. Po roku 1945
i w latach pi´çdziesiàtych XX wieku
Czechos∏owacja przestawia∏a si´ na
rozwój górnictwa, stalownictwa i in-
nych dziedzin przemys∏u ci´˝kiego.
Jego oÊrodkiem sta∏a si´ Ostrawa,
w tym czasie nazywana „miastem
w´gla i stali” albo te˝ „stalowym
sercem republiki”. Wydobycie w´-
gla zosta∏o zakoƒczone w 1994 ro-
ku, a piece huty Vitkovice wygas∏y
w 1998 roku.

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (404) 2013 13

Hukvaldy–Brušperk–Ostrava

Czeska przygoda Chóru „Seraf”

6

Zaraz… zaraz… gdzie to by∏o? Ch´tnie tam wrócimy



Spacer po centrum miasta rozpo-
cz´liÊmy pod Teatrem im. Antonina
Dvofiaka. Nast´pnie przeszliÊmy na
rynek Masarykovo Namûsti, nazwa-
ny tak ku pami´ci Toma‰a Masaryka
– pierwszego prezydenta Czechos∏o-
wacji. Tam mogliÊmy zobaczyç
m.in. Stary Ratusz. Z rynku przeszli-
Êmy pod najstarszy w Ostrawie, wy-
budowany w XIII wieku koÊció∏ Êw.
Wac∏awa. Dalej przeszliÊmy mostem
im. Milo‰e S˘kory nad rzekà Ostra-
wicà, cudem uratowanym przed wy-
sadzeniem pod koniec II wojny Êwia-
towej. Na koniec spaceru dotarliÊmy
pod Katedr´ Boskiego Zbawiciela,
g∏ównà Êwiàtyni´ w Ostrawie, sie-
dzib´ diecezji ostrawsko-opawskiej.
W tym momencie zosta∏ og∏oszony
czas wolny, aby ka˝dy móg∏ na w∏a-
snà r´k´ pozwiedzaç centrum miasta.
Dla ch´tnych zosta∏ przygotowany
jeszcze jeden punkt wycieczki –
wjazd na najwy˝szà w Czechach
wie˝´ widokowà, znajdujàcà si´
w budynku nowego, wybudowanego
w stylu modernistycznym, ratusza.
Przy wspania∏ej, s∏onecznej pogo-
dzie, z wysokoÊci 85 metrów rozpo-
Êciera∏ si´ widok na ca∏à Ostraw´,
pasmo Beskidów, a wprawne oko
obserwujàcych wypatrzy∏o nawet

ha∏d´ w Wodzis∏awiu Âlàskim!
Czas jednak goni∏ i nale˝a∏o udaç

si´ w dalszà cz´Êç podró˝y. Oczywi-
Êcie, b´dàc w Czechach, w planie
wycieczki nie mog∏o zabraknàç za-
kupów. Naszym ∏upem pad∏y przede
wszystkim czeskie piwa, czekolada
Studentska oraz Kofola (czeska od-
miana Coca Coli). Zakupy jednak
nie trwa∏y d∏ugo i ju˝ o w pó∏ do
trzeciej po po∏udniu zawitaliÊmy do
Hostinca u Tondy, gdzie czeka∏ na
nas obiad. Ch´tni skosztowali typo-
wej czeskiej zupy o nazwie âesneã-
ka. Jest to odmiana naszej wodzion-
ki, ale o wiele bogatsza w sk∏adniki,
m.in. ser, szynk´ i jajko.

Po obiedzie udaliÊmy si´ na kolej-
ny, ostatni ju˝ wyst´p chóru podczas
tej podró˝y. O siedemnastej uczestni-
czyliÊmy we mszy Êw. w parafii Nie-
pokalanego Pocz´cia Maryi Panny
w Ostravie-Pfiivoz. Podczas mszy
ÊpiewaliÊmy zarówno po polsku, jak
i po ∏acinie. Po mszy, gdy zeszliÊmy
z chóru, aby jeszcze przez chwil´ od-
daç si´ osobistej modlitwie, wyszed∏
do nas ojciec celebrans i zaczà∏ opo-
wiadaç nam o historii parafii… w j´-
zyku polskim! Okaza∏o si´, ˝e parafià
opiekujà si´ trzej ojcowie paulini po-
chodzàcy z Polski. Ojciec Franciszek

podzieli∏ si´ z nami swojà historià.
Przed laty pe∏ni∏ pos∏ug´ w klaszto-
rze na Jasnej Górze. Gdy us∏yszeli-
Êmy te s∏owa, Êpiew pieÊni Jest zakà-
tek na tej ziemi, przyszed∏ natural-
nie… W 1992 roku o. Franciszek zo-
sta∏ poproszony, aby przyjechaç na
pó∏ roku do tutejszej parafii. Tak si´
jednak z∏o˝y∏o, ˝e z tego pó∏rocza
zrobi∏o si´… ju˝ szesnaÊcie lat! Opo-
wiadaniom i naszym pytaniom nie
by∏o koƒca, wi´c ojcowie zaprosili
nas na probostwo na ciasto i herbat´.
Na po˝egnanie zaÊpiewaliÊmy ̊ yczy-
my, ˝yczymy, a tak˝e na specjalne ˝y-
czenie o. Micha∏a, po Êlàsku… Jo
Êlonski pieron spod Bytomia.

Czas tego weekendu wykorzysta-
liÊmy maksymalnie i po szcz´Êliwej
podró˝y dotarliÊmy z powrotem do
Chorzowa. Kolejnego dnia na próbie
chóru witaliÊmy si´ czeskim Ahoj!
Jednak na tym nasza czeska przygo-
da si´ nie koƒczy. Podczas sobotniej
biesiady chórzyÊci „La‰ana” zostali
przez nas oficjalnie zaproszeni do
rewizyty, do odwiedzenia naszej pa-
rafii i poznania regionu. Za par´
miesi´cy wi´c i nasi parafianie b´dà
mieli okazj´ wys∏uchaç wspólnego
koncertu obu chórów.

Agnieszka Blachowska
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Celem kwietniowej eskapady miko∏owskiego Chóru
Mieszanego „Harmonia” do Wroc∏awia by∏o przede
wszystkim uczestnictwo w III Wroc∏awskim Mi´dzyna-
rodowym Festiwalu Chóralnym „Vratislavia Sacra
2013”. Szóstego kwietnia, po przybyciu do tego miasta
chórzyÊci sp´dzili kilka stresujàcych chwil w koÊciele
p.w. NMP Królowej Pokoju, a to dlatego, ˝e stan´liÊmy
do przes∏uchaƒ konkursowych. Choç w koÊciele by∏o
bardzo, bardzo zimno, emocje rozgrzewa∏y. Podczas
konkursu „Harmonia” zaprezentowa∏a utwory: Ju˝ si´
zmierzcha Wac∏awa z Szamotu∏, Bohorodice, Djevo
Siergieja Rachmaninowa, Sanctus – Benedictus Richar-
da Dubry oraz Alleluja Gordona Younga.

Po chwilach napi´cia chórzyÊci chwil wolnych nie
marnowali i zwiedzajàc Wroc∏aw, szukali Êladów daw-
nych dziejów miasta i nieco bardziej wspó∏czesnych
wroc∏awskich Krasnali. W zwiedzaniu Wroc∏awia
wspiera∏y nas wroc∏awskie Krasnale i przewodnik Piotr
Krasznicki, który opowiedzia∏ histori´ „osiedlenia si´”
tych sympatycznych istot w grodzie nad Odrà: ponoç
stale przebywa w mieÊcie 250 osobników malutkiego
wzrostu. Zdarzajà si´ jednak uprowadzenia tych prze-
sympatycznych maluchów (czyt. kradzie˝e) ale i samo-

wolne ukrywanie si´ krasnali przed mieszkaƒcami
„Wrocka” i turystami. My, podczas w´drówki, spotkali-
Êmy ich dziesieç. Pozosta∏e pochowa∏y si´ lub by∏y na
urlopie. Doniesiono te˝, ˝e jeden z nich zaproponowa∏

Widaç ˝e to miko∏owska „Harmonia”, ale gdzie te kra-
snale… 

Miko∏owska „Harmonia”
wÊród wroc∏awskich Krasnali
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Jedenastego maja tego roku
wczesnym rankiem chór „Harfa”
wyjecha∏ do Warszawy. Po dro-
dze zwiedziliÊmy pa∏ac Radziwi∏-
∏ów w Nieborowie, park roman-
tyczny w Arkadii. ZatrzymaliÊmy
si´ równie˝ w ˚elazowej Woli
u Fryderyka Chopina.

Nast´pnie dojechaliÊmy do
Sanktuarium Maryjnego i Mak-
symiliana Kolbego w Niepokala-
nowie. ZaÊpiewaliÊmy w koÊciele
na mszy Êw., potem daliÊmy krót-
ki koncert, zakoƒczony wiàzankà
utworów na czeÊç kanonizacji b∏.
papie˝a Jana Paw∏a II Santo Sub-
ito.

Nast´pnego dnia rano ruszyli-
Êmy w drog´ do Warszawy. Ju˝
o dziesiàtej w koÊciele jezuickim
pod wezwaniem M.B. ¸askawej
na Starym MieÊcie staraliÊmy si´,
by Êpiewaç jak najpi´kniej. Na-
grodà by∏y obfite brawa. Po kon-
cercie zwiedziliÊmy Stare Miasto
oraz Zamek Królewski, podzi-
wialiÊmy pi´knà architektur´ Sta-
rówki.

Po zwiedzeniu Starej Warsza-
wy udaliÊmy si´ w drog´ powrot-
nà do Radzionkowa.

To nie jedyna w ostatnich cza-
sie podró˝ radzionkowskiego
chóru. Po uporzàdkowaniu wra-
˝eƒ z pobytu w stolicy, znów ru-
szyliÊmy w drog´. Tym razem nie
by∏a ona d∏uga.

Dziewiàtego czerwca „Harfa”
uda∏a si´ na koncert do Toszka.
Przed wyst´pem urzàdziliÊmy
sobie wycieczk´ do parku dino-
zaurów w Krasiejowie – parku
rozrywki i edukacji. W drodze do
Krasiejowa zwiedziliÊmy rów-
nie˝ za∏o˝one w XIII stuleciu
Opactwo Cystersów w Jemielni-
cy.

Po po∏udniu, o szesnastej, od-
by∏ koncert naszego chóru w ko-
Êciele Êw. Katarzyny na wzgórzu
zamkowym w Toszku. Aplauz
z jakim zostaliÊmy przyj´ci spra-
wi∏ zapewne, ˝e zaproszono nas
do ponownego odwiedzenia go-
Êcinnego Toszka.

Alicja Ossowska
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Podró˝e chóru „Harfa” z Radzionkowa

Stolica i… Toszek

Wprawdzie na tle ogromnej bry∏y zamku
nie prezentujemy si´ imponujàco, ale to
naprawd´ my – radzionkowscy „Harmo-
niÊci”

w∏àczenie do repertuaru „Harmonii” piosenki My jeste-
Êmy krasnoludki… 

Zwiedzanie zacz´liÊmy od wroc∏awskiego Rynku i za-
poznania si´ z historià gotyckiego ratusza. Nast´pnie
przeszliÊmy do koÊcio∏a Êw. El˝biety, w którym sponta-
nicznie chór zaÊpiewa∏ konkursowe Sanctus – Benedic-
tus. Kolejnym etapem na drodze naszego zwiedzania
by∏o muzeum Uniwersytetu Wroc∏awskiego i znajdujà-
ca si´ w nim barokowa Aula Leopoldina, nazwana tak
ku czci Leopolda I Habsburga, fundatora uniwersytetu,
bogato zdobiona freskami oraz posàgami synów Le-
opolda, a tak˝e alegorycznymi wyobra˝eniami Roztrop-
noÊci, ZapobiegliwoÊci, G∏upoty i Zwady. Jak przysta∏o
na najbardziej reprezentacyjne miejsce s∏awnej Alma
Mater Vratislaviensis, odÊpiewaliÊmy tu Gaude Mater.
Z auli udaliÊmy si´ na ostanie pi´tro g∏ównego gmachu
Uniwersytetu Wroc∏awskiego, aby stamtàd podziwiaç
pi´knà panoram´ stolicy Dolnego Âlàska. W trakcie w´-
drówki Êladami wroc∏awskich krasnali i pamiàtek prze-
sz∏oÊci, obejrzeliÊmy imponujàcy gotycki koÊció∏ Êw.
Macieja (z XIII/XIV w.) nale˝àcy niegdyÊ do zespo∏u
klasztornego Krzy˝owców z Czerwonà Gwiazdà – za-
konu dzisiaj istniejàcego ju˝ tylko w czeskiej Pradze. Co
ciekawe, jest to jedyny chrzeÊcijaƒski zakon m´ski za∏o-
˝ony przez… kobiet´! Spacerujàc bulwarem Piotra
W∏ostowica dotarliÊmy na Ostrów Tumski. Gotycka ar-
chikatedra Êw. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim
jest celem samym w sobie dla odwiedzajàcych Wro-

c∏aw. A po drodze ciekawostka: ju˝ chyba ostatnie
w Polsce – mo˝e i w Europie – gazowe latarnie uliczne
do dziÊ zapalane przez latarnika. Niektórzy z nas w dru-
gim dniu pobytu obejrzeli Panoram´ Rac∏awickà – któ-
ra do dziÊ zachwyca… Us∏yszeliÊmy te˝ histori´ o naj-
mniejszym „mauzoleum”, w którym znajduje si´ naj-
prawdopodobniej skradziony z grobowca w Rudkach
ko∏o Lwowa przez wielbiciela i znawc´ twórczoÊci
Aleksandra hr. Fredry, palec komediopisarza.

Po wspanialej integracyjnej nocy w hostelu „Chop-
per” o oryginalnym wystroju (który zachwyci∏ nie tylko
naszych chórzystów – motocyklistów), nast´pnego dnia
ÊpiewaliÊmy podczas Mszy Êw. w koÊciele Êw. Maury-
cego i zaprezentowaliÊmy wiernym kilka pieÊni sakral-
nych z naszego repertuaru.

Po po∏udniu, ciekawi efektów naszego konkursowego
koncertowania, udaliÊmy si´ na og∏oszenie wyników Fe-
stiwalu. Niestety, mimo ogromnego zaanga˝owania
„Harmonii” w harmonijne Êpiewanie i nawiàzania przy-
jaznych relacji z wroc∏awskimi „Krasnalami”, nie uzy-
skaliÊmy miejsca na podium. Zresztà… nie zmieÊciliby-
Êmy si´!

Konkurs – jego wysoki poziom artystyczny – jak
i zwiedzanie Wroc∏awia d∏ugo pozostanà w naszej pa-
mi´ci, a wesolutkie krasnoludki spotkane podczas w´-
drówki po „Wrocku” b´dà wywo∏ywa∏y uÊmiech na na-
szych twarzach.

Aleksandra Hanus i Wojciech Ziemblicki



W niedziel´, 12 maja br., spotka∏y
si´ z sobà dwa chóry. Wydarzenie,
do którego dosz∏o w Cz´stochowie
przygotowane zosta∏o z du˝ym wy-
przedzeniem. Poczàtkowo mia∏o
mieç wi´kszy rozmach, ale… Jak
nie wiadomo o co chodzi, to wiado-
mo ˝e chodzi o… Nie ma potrzeby
koƒczenia zdania, wszyscy wiemy,
jakiego s∏owa w nim brakuje.

Uczestnicy spotkania poÊwi´cone-
go pieÊniom maryjnym – zaprasza-
jàcy chór Basilica Cantans z Cz´sto-
chowy i zaproszony Chór Kameral-
ny Towarzystwa Âpiewaczego „Mo-
dus Vivendi – stan´li na wysokoÊci
zadania i spisali si´ znakomicie.
Tym sposobem zas∏u˝yli sobie na
uznanie i wdzi´cznoÊç licznie przy-
by∏ych s∏uchaczy, a tak˝e na odnoto-
wanie w kronikach kolejnego sukce-
su organizatorskiego i artystyczne-
go.

Wprawdzie Êpiewaczki i Êpiewacy
kameralnego zespo∏u z Piotrowic
pod Katowicami spodziewali si´, ˝e
wystàpià w przepi´knej archikate-
drze cz´stochowskiej i doznali
w tym wzgl´dzie ma∏ego zawodu, to
przecie˝ ostatecznie mogli si´ czuç
usatysfakcjonowani, bowiem kon-
cert odby∏ si´ w salce, a w∏aÊciwie
w kaplicy obok katedry, a by∏o to
miejsce o wyjàtkowej akustyce. I jak
zaznaczy∏ w s∏owie wst´pnym pro-
boszcz cz´stochowskiej archikate-
dry, ks. Stanis∏aw Gàbka, mo˝na

w niej by∏o Êpiewaç bez skr´powa-
nia, do woli, podczas gdy w bazyli-
ce koncert rozpocz´ty o siedemna-
stej musia∏by si´ skoƒczyç w nieca∏à
godzin´ z powodu mszy Êwi´tej
o osiemnastej.

Wobec tego, i˝ nie ma z∏ego, co na
dobre nie wyjdzie, uczestnicy spo-
tkania mogli byç z niego w pe∏ni za-
dowoleni. Co wa˝ne: oba chóry sko-
rzysta∏y z okazji wspólnego rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia koncertu,
w którym jako pierwszy popisywa∏
si´ chór-gospodarz. Wykona∏ pod
kierunkiem W∏odzimierza Kraw-
czyƒskiego i Zygmunta Nitkiewicza
szeÊç utworów, poÊród nich zaÊ
zwiàzanà tematycznie z Cz´stocho-
wà kompozycj´ poznaƒskiego twór-
cy, Andrzeja Koszewskiego. Musz´
przyznaç, ˝e brzmienie chóru, jego
intonacja, artykulacja i dba∏oÊç o dy-
namik´ ujàç mog∏y nawet wybred-
nego s∏uchacza.

Po wyst´pie zespo∏u Basilica Can-
tans nastàpi∏ krótki popis solowy dy-
rygentki Towarzystwa „Modus Vi-
vendi”, Anny Szawiƒskiej. Z forte-
pianowym akompaniamentem Hen-
ryki Zas´py-Kozery, wykona∏a ona
dwie najs∏ynniejsze kompozytorskie
wersje Ave Maria – Bacha-Gounoda
oraz Franciszka Schuberta.

Jako, ˝e razem z chórem „Modus
Vivendi” zaproszono do Cz´stocho-
wy równie˝ autora tej relacji, mi´-
dzy Êpiewami odby∏ si´ zaplanowa-

ny przez W∏odzimierza Krawczyƒ-
skiego przerywnik s∏owny – poga-
danka (mam nadziej´, ˝e nie ca∏-
kiem nudna!) o genezie i dziejach
spo∏ecznego ruchu muzycznego na
Âlàsku oraz o dzia∏alnoÊci Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr wraz
z zarysem dzia∏alnoÊci Towarzystwa
Âpiewaczego „Modus Vivendi” ze
szczególnym uwzgl´dnieniem doko-
naƒ jego dyrygentki (czytelnikom
dzi´kuj´ za przebrni´cie przez to
bardzo d∏ugie, niezgrabne, baroko-
we streszczenia tytu∏u pogadanki).
Szcz´Êliwie uda∏o si´ rzecz zrefero-
waç w dziesi´ç minut z ok∏adem, to-
te˝ nie do koƒca jeszcze wyczerpani
s∏uchacze mieli jeszcze doÊç si∏, by
oddaç si´ s∏uchaniu kolejnej porcji
muzyki. T´ cz´Êç programu koncer-
tu wype∏ni∏o siedem utworów Êpie-
wanych przez chór kameralny z Pio-
trowic. MyÊl´, ˝e by∏ to wyst´p sa-
tysfakcjonujàcy. Dowodem na to
by∏o to, ˝e gdy przebrzmia∏a ostatnia
fraza, zarówno wykonawcy, jak
i s∏uchacze ze zdziwieniem konsta-
towali:

– To ju˝ koniec? Tak szybko?
Nie by∏ to jeszcze koniec Êpiewa-

nia. Po indywidualnym bowiem wy-
st´pie „modusów” cz´Êç muzycznà
spotkania zakoƒczy∏o wspólne przez
oba chóry wykonanie jeszcze jedne-
go utworu oraz z udzia∏em publicz-
noÊci Êpiew hymnu Gaude Mater.

Âpiewanie mocno obcià˝a organi-
zmy chórzystów. Jest wi´c przyj´-
tym i ogólnie akceptowanym zwy-
czajem, i˝ po koncercie odbywa si´
coÊ w rodzaju bankietu, zwanego
skromniej posi∏kiem albo spotka-
niem towarzyskim. To bardzo mi∏y
zwyczaj, który jest wst´pem do lep-
szego poznania si´, a nawet podj´cia
dalszych czynnoÊci integracyjnych.
Wspominam o tym, bo nie zaniedba-
no i tym razem tej praktyki. Niestety
chór „Basilica Cantans” poza skrom-
nà acz bardzo mi∏à kilkuosobowà re-
prezentacjà nie uczestniczy∏ w tej
cz´Êci spotkania. Na pytanie dlacze-
go, pad∏a spodziewana odpowiedê:
jak nie wiadomo o co chodzi, to wia-
domo ˝e chodzi o… 

Tekst i foto: Andrzej Wójcik

Na poczàtku i na koƒcu gospodarze
i goÊcie Êpiewali wspólnie
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Spotka∏y si´ dwa chóry



Chór Resonans con tutti w dal-
szym ciàgu podró˝uje po Europie
i otrzymuje nagrody na presti˝o-
wych konkursach. Tym razem
chórzyÊci wybrali si´ do S∏owenii,
gdzie odbywa∏ si´ 12 Mi´dzynaro-
dowy Konkurs Chóralny Maribor
2013 (12th International Choral
Competition Maribor 2013).

Zanim jednak rozpocz´∏y si´ kon-
kursowe zmagania, Resonans zawi-
ta∏ do Lublany, gdzie da∏ koncert dla
Ambasady RP w S∏owenii
w Sali rycerskiej
KriÏanek. Wielkim za-
szczytem by∏a mo˝liwoÊç
Êpiewania zarówno dla
polskiej, jak i s∏oweƒskiej
publicznoÊci, a przede
wszystkim dla Ambasado-
ra RP, pana Cezarego
Króla.

Konkurs w Mariborze
trwa∏ od piàtku 19 kwiet-
nia do niedzieli 21 kwiet-
nia 2013 roku. W tym cza-
sie odbywa∏y si´ liczne
koncerty i przes∏uchania.
Wszystkie zespo∏y ocenia-
ne by∏y przez jury, w któ-
rego sk∏ad wchodzili wy-
bitni muzycy posiadajàcy
niekwestionowany autory-
tet w Êwiecie muzyki. Ko-
misji przewodniczy∏ Ste-
phen Connolly – by∏y
cz∏onek grupy wokalnej
The King’s Singers. Pozo-
stali jurorzy – Szwajcar
Laurent Gendre, Leon
Shiu-wai Tong pochodzà-
cy z Chin oraz Helena Foj-
kar Zupanãiã i Ur‰a Lah
ze S∏owenii – to znani dy-
rygenci, zdobywcy wielu
nagród.

Cz∏onkowie zabrzaƒskiego chóru
po raz pierwszy zaÊpiewali dla mari-
borskiej publicznoÊci na piàtkowym
koncercie inauguracyjnym, gdzie
nale˝a∏o wykonaç utwory ludowe,
specyficzne dla danego kraju. Reso-
nans con tutti zaprezentowa∏ utwór
Trzy baby Juliusza ¸uciuka oraz
Weso∏à Jana Krenza. Zachwyt pu-
blicznoÊci zyska∏y jednak stroje lu-
dowe, w które byli ubrani chórzyÊci.
Okaza∏o si´ póêniej, ˝e muzyczne
i wizualne przygotowania do tego

koncertu nie posz∏y na marne: jury
przyzna∏o zabrzanom nagrod´ spe-
cjalnà za najlepsze zaprezentowanie
si´ na inauguracji konkursu.

W sobot´ nadszed∏ czas na prze-
s∏uchania konkursowe. Najpierw na-
le˝a∏o wykonaç utwory z programu
obowiàzkowego, czyli: kompozycj´
Jacobusa Gallusa (kompozytor jest
patronem ca∏ego festiwalu), dzie∏o
romantyczne oraz ludowà pieÊƒ s∏o-
weƒskà. Na przes∏uchania kierow-
nictwo chóru wybra∏o utwory: 

Quasi cedrus exaltata sum Gallusa,
Denn Er hat seinen Engeln befoh-
len Felixa Mendelssohna-Barthol-
diego oraz ·ürka je Tisa, w opraco-
waniu, którego autorem jest Mojca
Prus.

Jeszcze tego samego dnia odby∏a
si´ prezentacja programu dowolne-
go. Resonans con tutti wykona∏ ko-
lejno: Jerusalem gaude J. Gallusa,
Sicut lilium inter spinas M. Raczyƒ-
skiego, Gloria Hyo-Won-Woo, 
Nachtwache II J. Brahmsa, Dieu!

Quil la fait bon regarder C. Debus-
sy’ego i Daemon irrepit callidus
G. Orbana.

Póênym wieczorem wszyscy
cz∏onkowie chórów zebrali si´
wspólnie w Union Hall (sali, w któ-
rej odbywa∏y si´ konkursowe wyst´-
py), by zapoznaç si´ z pierwszym
werdyktem jury. Okaza∏o si´, ˝e za-
brzaƒski zespó∏ przeszed∏ do kolej-
nego etapu i b´dzie walczy∏ o nagro-
d´ Grand Prix.

W niedziel´ przyszed∏ czas na
walk´ o nagrod´ g∏ównà
festiwalu i najwa˝niejszy
wyst´p, podczas którego
wykonane zosta∏y utwory:
O musica H. Lau, Jesu
dulcis memoria L. Nesto-
ra, Sleep E. Whita-
cre’a i Concerto rustico
R. Twardowskiego. Pro-
gram by∏ trudny pod
wzgl´dem technicznym
(w dziele O musica istnie-
je podzia∏ na chór w∏aÊci-
wy i kwintet solistów),
a tak˝e emocjonalnym
(w utworze Sleep bardzo
wa˝na jest indywidualna
interpretacja i wytworze-
nie odpowiedniego nastro-
ju). Ci´˝ka praca nie po-
sz∏a jednak na marne: jury
przyzna∏o Resonansowi
III miejsce! Dodatkowo
chór zdoby∏ nagrody za
najlepiej przygotowany
koncert inauguracyjny
oraz za najlepszà interpre-
tacj´ s∏oweƒskiego utworu
ludowego, który wykona∏
lepiej ni˝ chór ze S∏owe-
nii.

Resonans con tutti nie
zwalnia tempa. Kolejny
presti˝owy konkurs po-

twierdzi∏, ˝e zespó∏ znajduje si´
w Êcis∏ej czo∏ówce chórów europej-
skich i mo˝e z nimi z powodzeniem
konkurowaç. International Choral
Competition Maribor, to marka sama
w sobie, wi´c dostanie si´ na prze-
s∏uchania jest ju˝ wielkim osiàgni´-
ciem i efektem ci´˝kiej pracy zarów-
no chórzystów, jak i kierownictwa.
Zabrzanie natomiast, wywalczyli do-
datkowo miejsce na podium!

Anna Maƒka –
Resonans con tutti
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Resonans z Zabrza w Mariborze

Sukcesy chóru Resonans con tutti sà êród∏em radoÊci
wcià˝ niestrudzonej Marii Kroczek



Kronika podró˝y
i uczestnictwa 
w mariborskim 

konkursie
Wraz z nadejÊciem wiosny chór

Resonans con tutti wznowi∏ swoje
konkursowe podró˝e po Europie.
Tym razem celem wyprawy by∏a gó-
rzysta i pe∏na pi´knych widoków
S∏owenia, gdzie odby∏ si´ Mi´dzy-
narodowy Konkurs Chóralny Mari-
bor 2013.

Krótki, bo zaledwie czterodniowy
wyjazd pe∏en by∏ zarówno pracy jak
i zabawy. Ka˝dy jego dzieƒ zas∏ugu-
je wi´c na osobny opis:

Czwartek, 
18 kwietnia 2013

W godzinach rannych dotarliÊmy
do Lublany, jednej z najmniejszych

stolic Êwiata. Miasto by∏o wielokrot-
nie odbudowywane po trz´sieniach
ziemi nawiedzajàcych te okolice.
MieliÊmy okazj´ podziwiaç pi´knà
starówk´ i spacerowaç nad rzekà
Ljubljanicà, gdy˝ nasz hostel znaj-
dowa∏ si´ w samym centrum miasta.
Najwi´kszà atrakcjà dla wi´kszoÊci
chórzystów by∏a jednak wyprawa na
wzgórze zamkowe, z którego rozta-
cza∏ si´ pi´kny widok na ca∏à stolic´
oraz po∏o˝one w oddali Alpy.

Do Lublany nie zawitaliÊmy jed-
nak jedynie w celach rekreacyjnych.
Najwa˝niejszym punktem dnia by∏
bowiem koncert dla Ambasady RP
w S∏owenii, który odby∏ si´ w Sali
rycerskiej KriÏanek. Wielkim za-
szczytem by∏a mo˝liwoÊç Êpiewania
dla zarówno polskiej, jak i s∏oweƒ-
skiej publicznoÊci, a przede wszyst-
kim dla Ambasadora RP, pana Ceza-
rego Króla. To wydarzenie z pewno-

Êcià na d∏ugo zapadnie nam w pa-
mi´ç, a i mamy nadziej´, ˝e nasi s∏u-
chacze b´dà nas mile wspominaç.

Piàtek, 
19 kwietnia 2013

Piàtkowy poranek sp´dziliÊmy na
ponownym pakowaniu baga˝y do
autobusu i podró˝y do naszego osta-
tecznego celu – Mariboru. Jest to
drugie co do wielkoÊci miasto
w S∏owenii po∏o˝one na pó∏nocy
kraju, nad rzekà Drawà. Na zwie-
dzanie nie by∏o jednak zbyt wiele
czasu, gdy˝ musieliÊmy si´ przygo-
towaç do koncertu inauguracyjnego.

Podczas inauguracji mieliÊmy
równie˝ okazj´ us∏yszeç pozosta-
∏ych uczestników i przekonaç si´, ˝e
konkurenci sà Êwietnie przygotowa-
ni, a rywalizacja odb´dzie si´ po-
mi´dzy najlepszymi chórami w Eu-
ropie. ÂwiadomoÊç, i˝ znajdujemy
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JesteÊmy dumni z tego, ˝e zabrzaƒski chór Reso-

nans con tutti nale˝y do czo∏ówki chórów europejskich
i wcià˝ potwierdza swà klas´. Najnowszym tego dowo-
dem jest nagroda tak presti˝owego konkursu, jak ten
w Mariborze. Gratulujemy, przy okazji dzielàc si´ z czy-
telnikami „Âpiewaka Âlàskiego” radoÊcià z sukcesu
odniesionego przez bliski nam zespó∏, który od wielu
lat jest cz∏onkiem Êlàskiej spo∏ecznoÊci Êpiewaczo-mu-
zycznej zorganizowanej w Âlàskim Zwiàzku Chórów
i Orkiestr.

Âpiewakom z Zabrza ˝yczymy wielu podobnych
osiàgni´ç i… licznego grona naÊladowców. Oby ich
by∏o jak najwi´cej na Âlàsku i w ca∏ej Polsce. Chodzi
te˝ o to, by tymi naÊladowcami byli ludzie m∏odzi, od-
najdujàcy radoÊç ˝ycia we wspólnym muzykowaniu
i szlachetnej rywalizacji w tej pi´knej dziedzinie.

Opublikowanà powy˝ej informacj´ Anny Maƒki,

Êpiewajàcej w chórze Resonans con tutti rzeczniczki
prasowej zespo∏u, uzupe∏niamy krótkà, lecz barwnà
„kronikà” wyjazdu, pobytu i uczestnictwa chóru Reso-
nans con tutti w mariborskiej imprezie chóralnej. Autor-
kà „kroniki” zamieszczonej uprzednio na stronie inter-
netowej zabrzaƒskiego chóru, jest równie˝ nasza kore-
spondentka, Anna Maƒka.

Tytu∏y relacji, jak i poni˝szej „kroniki”, przedrukowa-
nej z niewielkimi skrótami, pochodzà od redakcji.

Wypada na koniec przypomnieç, ˝e sukcesy chóru
Resonans con tutti sà wspólnym dzie∏em i osiàgni´-
ciem jego m∏odych Êpiewaczek i Êpiewaków, chórmi-
strzów (Arlena Ró˝ycka-Ga∏àzka, Waldemar Ga∏àzka)
oraz niestrudzonej Marii Kroczek – wspó∏za∏o˝ycielki
zespo∏u, jego wieloletniej akompaniatorki, instruktorki
i opiekunki.

red.

Oto Stephen Connolly, szef mariborskich jurorów.
Pozowanie w jego towarzystwie to czysta przyjemnoÊç

Próba to jeszcze, czy ju˝ wyst´p… 



si´ w tej grupie z jednej strony sta-
nowi∏a dla nas powód do dumy,
a z drugiej motywacj´ do walki. Pó-
ki co, nale˝a∏o si´ jednak porzàdnie
wyspaç, bo sobotni grafik mieliÊmy
naprawd´ napi´ty.

Sobota, 
20 kwietnia 2013

Dzieƒ jednoczeÊnie najbardziej
pracowity i sp´dzony w najwi´k-
szym napi´ciu. Oko∏o po∏udnia nale-
˝a∏o jak najlepiej wykonaç program
obowiàzkowy. Nie by∏ to niestety
koniec zmagaƒ, poniewa˝ czeka∏a
nas jeszcze intensywna praca nad
utworami do dalszych przes∏uchaƒ,
które trzeba by∏o ostatecznie dopra-
cowaç. Program dowolny, który
przygotowaliÊmy na nast´pne prze-
s∏uchanie by∏ bowiem d∏u˝szy
i jeszcze trudniejszy. ZnaleêliÊmy
jednak czas na warsztaty, w których
pomimo zm´czenia prawie ka˝dy
chórzysta chcia∏ wziàç udzia∏.
Wskazówek dotyczàcych Êpiewu
udziela∏ nie kto inny jak Stephen
Connolly, by∏y wieloletni cz∏onek
grupy The King’s Singers, tak˝e
przewodniczàcy jury Mi´dzynaro-
dowego Konkursu Chóralnego
w Mariborze. Dzi´ki niemu, dowie-
dzieliÊmy si´, ˝e najwa˝niejsze
w muzyce chóralnej nie sà dêwi´ki,
ale przekazywane emocje i kontakt
z publicznoÊcià. Connolly uczy∏ nas
równie˝ prawid∏owego oddychania,
wymowy oraz mimiki.

Nowe lub tylko przypomniane
umiej´tnoÊci staraliÊmy si´ wyko-
rzystaç w czasie przes∏uchaƒ, które
odby∏y si´ po po∏udniu.

Po koncercie czeka∏a nas kolejna
próba, na wypadek, gdyby Resonans
con tutti przeszed∏ do walki o Grand
Prix. Dopiero o godzinie 22.30 mia-
∏y zostaç og∏oszone wyniki, wi´c
ka˝dy uczestnik wyjazdu czeka∏
w napi´ciu. W koƒcu, póênym wie-
czorem us∏yszeliÊmy wspania∏à wia-
domoÊç: JesteÊmy w fina∏owej piàt-
ce! Zakwalifikowanie si´ do kolej-
nego etapu samo w sobie by∏o wiel-
kim osiàgni´ciem i nale˝a∏o je jakoÊ
uczciç. Kierownictwo chóru zapla-
nowa∏o wi´c na poranek dnia na-
st´pnego… kolejnà prób´!

Niedziela, 
21 kwietnia 2013

Poranek wykorzystaliÊmy na po-
nowne spakowanie si´ oraz roz-

grzewk´ zarówno wokalnà, jak i fi-
zycznà, którà poprowadzi∏a Pani Ar-
lena. Nast´pnie przyszed∏ czas na
najwa˝niejszy wyst´p.

Po zakoƒczeniu przes∏uchaƒ byli-
Êmy jednoczeÊnie bardzo zadowole-
ni ze swojej pracy, ale i pe∏ni wàtpli-
woÊci, majàc na uwadze poziom
chórów z nami konkurujàcych. Na-
sze wàtpliwoÊci by∏y jednak nieuza-
sadnione: jury przyzna∏o nam III
miejsce! Dodatkowo zdobyliÊmy
nagrody za najlepiej przygotowany
koncert inauguracyjny oraz za naj-
lepsze wykonanie s∏oweƒskiego
utworu ludowego, który zaÊpiewali-
Êmy lepiej ni˝ chór ze S∏owenii!
Póêniej by∏ ju˝ czas na zabaw´ i za-
wieranie nowych znajomoÊci; orga-
nizatorzy konkursu przygotowali dla

uczestników bankiet w Teatrze Na-
rodowym, w Casino Hall. MogliÊmy
wtedy zapoznaç si´ z chórzystami
mi´dzy innymi z Niemiec, Szwajca-
rii, Estonii i Szwecji, a nawet zaÊpie-
waç wspólnie z nimi kilka utworów.

Czas sp´dzony na bankiecie mo-
gliÊmy równie˝ wykorzystaç na ze-
branie opinii o naszym chórze oraz
na wskazówki jury. DowiedzieliÊmy
si´, ˝e spoÊród wszystkich bioràcych
udzia∏ w konkursie mieliÊmy najcie-
kawszy i najbardziej zró˝nicowany
repertuar. Dodatkowo, jurorzy cenili
nas za odpowiednio zbalansowane
poszczególne g∏osy, Êwietnà dyna-
mik´ oraz dojrza∏oÊç brzmienia, na
ogó∏ zarezerwowanà dla profesjo-
nalnych chórów.

Anna Maƒka
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Zachwyt wzbudzi∏y stroje ludowe w które byli ubrani chórzyÊci



Nuty z nieba
Alty piekà i wybornie gotujà, so-

prany spe∏niajà si´ spo∏ecznie i za
nic nie porzuci∏yby wspólnego Êpie-
wania, a bas, choç solo, skromny
i uczynny. Âpiewajà ca∏ymi rodzina-
mi, a prób nie opuszczajà pod ˝ad-
nym pozorem. Jednoczy ich muzyka,
bo jak twierdzà „cantemusowcy” –
êli ludzie nigdy nie Êpiewajà.

Wprawki s∏ychaç ju˝ przy wej-
Êciu… Salka katechetyczna przy ul.
G∏owackiego, w której co poniedzia-
∏ek spotykajà si´ na próbach, jest jak
ogromny pokój goÊcinny. Serdeczno-
Êci na powitanie, chwil´ póêniej na
stolikach kubki z zielonà herbatà i ta-
lerze z kanapkami. Âpiewaczki i Êpie-
wak çwiczà pod czujnym okiem Ja-
kuba Turkiewicza, cz∏owieka o go∏´-
bim sercu i anielskiej cierpliwoÊci.

– DziÊ Micha∏ ma urodziny. To
co? ZaÊpiewamy mu Sto lat? – pani
Justyna ju˝ podrywa si´ od stolika,
chwyta za r´ce sàsiadki i ani si´ obej-
rzeliÊmy, a po sali roznosi si´ Sto lat
na wiele g∏osów.

Parafia Êw. Antoniego s∏ynie
z chóru, Cantemus jest bowiem
spadkobiercà przedwojennych Êpie-
waczych pokoleƒ. Jego szeregi zasi-
lajà ca∏e rodziny, a s∏awa chóru ro-
Ênie, niesie si´ daleko poza dzielnic´
i miasto. Najwi´ksze emocje budzà
wspólne wyst´py z innymi gliwicki-
mi chórami. Wtedy z setek garde∏
p∏ynie pieÊƒ. Radosna, rzewna
i pi´kna, bo Êpiew jest ich sposobem
na codziennoÊç. Nie marzà o karie-

rach czy wielkich koncertowych sa-
lach, choç kilku Êpiewaków z Cante-
musa znajdziemy w zespo∏ach Opery
warszawskiej czy Êlàskiej.

– Chodzi nam raczej o poczucie
wspólnoty. Wiem, wiem, to brzmi
górnolotnie, ale my si´ tu bardzo lu-
bimy spotkaç i wspólnie cieszyç
Êpiewem – mówi Justyna Strza∏kow-
ska, jedna ze Êpiewaczek.

Same panie, alty i soprany oraz bas
– rodzynek. Ola Êpiewa ju˝ 10 lat,
a na prób´ przyprowadzi∏a jà sàsiad-
ka, Ewa siedemnaÊcie lat temu po-
s∏ucha∏a proboszcza, który gdzieÊ jà
s∏ysza∏, Czesi´ przed szesnastu laty
wciàgn´∏a siostra Emilia. Sama te˝
Êpiewa. Ryszarda jeszcze przed woj-
nà wspólnie z mamà i tatà udziela∏a
si´ w koÊcielnym chórze, a do Cante-
musa wciàgn´∏a jà Ewa. Ala (w chó-
ralnej rodzince od 2002 roku) jest
spo∏eczniczkà, ch´tnie anga˝uje si´
w lokalne akcje. Przyrzek∏a ksi´dzu
na kol´dzie, ˝e podskoczy na prób´.
Przysz∏a i zosta∏a. Joanna pami´ta
poczàtki; dwadzieÊcia jeden lat temu
pojawi∏a si´ na spotkaniu z Barbarà
Gajec, pierwszà dyrygentkà:

– Nasza Joasia wyÊmienicie pie-
cze, gotuje, sama projektuje i szyje
stroje. Jej twórcza inwencja przydaje
si´ podczas koncertów i spotkaƒ –
chwalà kole˝ank´ Halina, Marysia,
Janina, Bogusia. Podobnie jak ona
ch´tnie opowiadajà o swojej mi∏oÊci
do muzyki.

Micha∏ czyta∏ w koÊciele Pismo
Âwi´te. – Wspania∏y g∏os – mówi
dyrygent – zaraz zaprosi∏em go na
prób´.

– A ja nie by∏em pewien, czy to
miejsce dla mnie, bo nie za bardzo
lubi∏em Êpiewaç. Bra∏em lekcje u pa-
na Turkiewicza, a g∏ównà zach´tà
by∏a wspania∏a atmosfera. Z paniami
nie mo˝na si´ nudziç. I tak zacz´∏a
si´ moja Êpiewacza kariera – Micha-
∏owi, podobnie jak innym, nie prze-
szkadza, ˝e sà amatorami.

Jakub Turkiewicz wie kiedy trzeba
przycisnàç, a kiedy odpuÊciç. Najgo-
r´tsze sà okresy przed koncertami,
a najwi´cej majà ich mi´dzy Êwi´ta-
mi Bo˝ego Narodzenia, a koƒcem
stycznia. Turkiewicz jest organistà
w koÊciele Êw. Antoniego, skoƒczy∏
akademi´ muzycznà.

– Nigdy nie prowadzi∏em Êpiewa-
ków, a kiedy dowiedzia∏em si´, ˝e
b´d´ dyrygentem, przerazi∏em si´.
Jednak wypracowaliÊmy pewien
rytm i tak si´ wspólnie m´czymy ju˝
prawie dwie dekady – Êmieje si´
Turkiewicz.

Wyimek z kronik 
chóru Cantemus

W 2013 roku mija 115 lat odkàd
w Wójtowej Wsi rozbrzmiewa
Êpiew:

● 1898 – utworzenie chóru Har-
monia pod dyrekcjà Izydora Mo-
rysa

● 1910 – rozwiàzanie chóru Har-
monia

● 1913 – powstaje chór Jutrzenka,
dyrygentami byli J. Górecki i J.
Masarczyk

● 1918 – reaktywowanie chóru Ju-
trzenka po I wojnie Êwiatowej

● 1924 – Jutrzenka wznawia dzia-
∏alnoÊç po powstaniach Êlàskich

● 1928 – dyrekcj´ chóru przejmu-
je Henryk Tondera

● 1947 – Jutrzenka wznawia dzia-
∏alnoÊç po II wojnie Êwiatowej,
dyryguje Albert Machoczek

● lata 70. – przerwa w dzia∏alnoÊci
● 1991 – reaktywowanie chóru ju˝

pod nazwà Cantemus, dyryguje
Barbara Gajek

● 1994 – dyrygentem zostaje Ja-
kub Turkiewicz

● 2001 – przystàpienie chóru do
Polskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr (obecnie: Âlàski Zwià-
zek Chórów i Orkiestr).

Ma∏gorzata Lichecka
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W sobot´ 11 maja 2013 roku w sa-
mo po∏udnie w Muzeum w Chorzo-
wie odby∏a si´ pi´kna i wzruszajàca
uroczystoÊç wr´czenia – w stulecie
powstania – repliki sztandaru chóro-
wi „Lutnia”. Rozpocz´∏a si´ hym-
nem Gaude Mater Polonia w wyko-
naniu „Lutni” pod dyrekcjà ¸ukasza
Szmigla i powitaniem zaproszonych
goÊci przez prezesa, Janusza Kara-
sia.

W krótkim koncercie chór zapre-
zentowa∏ Hymn Województwa Êlà-
skiego, Hymn do Mi∏oÊci Ojczyzny,
Przybyli u∏ani pod okienko, Bytom-
ski mosteczek, Dzieweczko ze Âlà-
ska i Wierna piosneczko.

Nast´pnie Ewa Bocek-Orzyszek
przedstawi∏a histori´ sztandaru.
W przypadku chóru „Lutnia” jest
ona niezwykle ciekawa.

Chorzowski zespó∏ by∏ pierwszym
Towarzystwem Âpiewaczym na
Górnym Âlàsku posiadajàcym w∏a-
sny sztandar. Zosta∏ ufundowany
z w∏asnych sk∏adek na pi´ciolecie
dzia∏alnoÊci zespo∏u i poÊwi´cony –
prawdopodobnie w koÊciele Êw. Ja-
dwigi w Chorzowie 13 maja 1913
roku w obecnoÊci prezesa Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Êpiewaczych, Micha∏a
Wolskiego i pos∏a polskiego do par-
lamentu niemieckiego, Paw∏a Do-
mbka z Chorzowa.

By∏o to wielkie wydarzenie nie
tylko dla Êpiewaków ale i dla miesz-
kaƒców miasta. Realia tamtych lat
w pe∏ni oddaje fragment: wiersza
Marii Konopnickiej:

… Nasz sztandar tka∏a, ˝ywa moc
Co Êmierci, si´ nie l´ka.
Przez chmurne dnie, 

przez g∏uchà noc
Tka∏a go duchów r´ka.
My jej drgajàcà snuli niç
z serca, co ˝arem bije… 

Niestety, nie wiadomo kto wyko-
na∏ sztandar i kim byli jego rodzice
chrzestni. W czasie jednej z brutal-
nych akcji bojówek niemieckich
zniszczono siedzib´ chóru przy uli-
cy WolnoÊci i bezpowrotnie przepa-
d∏y kroniki, protoko∏y, dokumenta-
cja i materia∏y nutowe.

W 1939 roku ktoÊ z cz∏onków
„Lutni” zabra∏ sztandar i wraz z woj-

skiem polskim, wycofujàcym si´ na
wschód, wywióz∏ go w okolice Sta-
nis∏awowa do wsi Nadwórna. Tam
oddano go pod opiek´ zakonnikom
uwa˝ajàc, ˝e w tym miejscu b´dzie
bezpieczny. Niestety, Niemcy spali-
li klasztor wraz z ca∏ym obejÊciem,
w tym – jak przypuszczano – i sztan-
darem. Fakty te przypomniano
w publikacji Genowefy Stachowiak
wydanej na stulecie chóru, w 6 nu-
merze „˚ycia Muzycznego” z 1987
roku, w artykule Rajmunda Hanke-
go „Ocaliç od zapomnienia nasze
sztandary” i w II tomie ksià˝ki
„CzeÊç pieÊni” Andrzeja Wójcika,
wydanej w Katowicach w grudniu
2012 roku.

Na poczàtku 1964 roku chór „Lut-
nia” jako reprezentacyjny Zespól
Zwiàzku Zawodowego Hutników
koncertowa∏ w Lubinie na otwarcie
huty miedzi. Wtedy to do prezes Ge-
nowefy Stachowiak zg∏osi∏a si´ Ro-
zalia Szczurek pytajàc, czy zna mo-
˝e chorzowski chór „Lutnia”, bo po-
siada jego sztandar.

Ciekawy ciàg dalszy tej historii
opublikowa∏ na ∏amach „Wspólnego
Chorzowa”, w numerze 12 z 2008
roku, emerytowany dyrektor cho-
rzowskiego Muzeum, Janusz Mo-
drzyƒski. W artykule „Sztandar
przywrócony do ˝ycia” pisze m. in.:

„Do 1964 roku wiadomo by∏o od
Rafa∏a Skuba∏y, prezesa „Lutni”, ˝e
sztandar dotar∏ do Lwowa i dalej
w okolice Stanis∏awowa. 26 maja
1964 roku uda∏em si´ do Sulis∏awic
w powiecie Zàbkowickim, gdzie

mieszka∏a 80-letnia Rozalia Szczu-
rek. Ona to przekaza∏a mi sztandar
i opowiedzia∏a koleje jego losu.

Po przywiezieniu go do Chorzowa
ówczesne w∏adze miasta zadecydo-
wa∏y o przekazaniu go miejscowe-
mu Muzeum, gdzie figuruje w zbio-
rach pod. numerem inwentarzowym
M.CH.H 298.

15 lat temu sztandar po raz ostatni
opuÊci∏ mury Muzeum – chór ob-
chodzi∏ wtedy uroczystoÊç 90-lecia.
„Lutnia”, jako cz∏onek oddzia∏u ka-
towickiego Polskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr odznaczona zosta∏a
Z∏otà Odznakà z Wieƒcem Lauro-
wym, a uroczystoÊç odby∏a si´ w Bi-
bliotece Âlàskiej w Katowicach”.

W 2012 roku powsta∏ projekt au-
torstwa obecnego prezesa „Lutni”,
Janusza Karasia, o przywróceniu
sztandaru do ˝ycia i wykonaniu jego
repliki. Pracy tej podj´∏a si´ Honora-
ta Gilman z Chorzowa Batorego,
a drzewce, okucia i ozdobne gwoê-
dzie wykona∏a firma Stanis∏awa
Czajki z PrzemyÊla.

Po przedstawieniu historii chórzy-
Êci-seniorzy – Maria i Ernest Kraw-
czykowie, zgodnie z tradycjà prze-
kazali zwini´tà jeszcze replik´
sztandaru rodzicom chrzestnym. Sà
nimi: pos∏anka na Sejm RP, Maria
Nowak i prezes Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr Roman Warze-
cha. Oni to rozwini´ty sztandar roz-
∏o˝yli na stole, a do drzewca zosta∏y
przybite ozdobne gwoêdzie.
Umieszczono na nich nazwiska osób
i nazwy instytucji zwiàzanych z tà
uroczystoÊcià nie tylko uczuciowo,
ale równie˝ finansowo.

Sà to: prezydent: Chorzowa – An-
drzej Kotala, wiceprezydent Cho-
rzowa – Wies∏aw Ci´˝kowski, po-
s∏anka na Sejm RP, matka chrzestna
sztandaru – Maria Nowak, prezes
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, ojciec chrzestny sztandaru –
Roman Warzecha, prezes okr´gu
chorzowsko-Êwi´toch∏owickiego
ÂZChiO – Genowefa Stachowiak,
ks. dr hab. profesor UÂ, kapelan
Êpiewaków Êlàskich – Antoni Regi-
nek, proboszcz chorzowskiej parafii
Ducha Âwi´tego – ks. Grzegorz 
Kotyczka, prezes chóru „Lutnia” –
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Nowy sztandar chorzowskiej „Lutni”

Historyczny sztandar podczas uro-
czystoÊci w chorzowskim muzeum



Janusz KaraÊ, naczelnik Wydzia∏u
Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du
Miasta Chorzów – Rafa∏ Zar´ba, dy-
rektor Muzeum w Chorzowie – Ire-
na Bia∏as, dyrektor Chorzowskiego
Centrum Kultury – Antoni Sobczyk,
przewodniczàcy Towarzystwa Mi∏o-
Êników Chorzowa – Adam ¸apski,
Âlàska Fabryka Urzàdzeƒ Górni-
czych „Montana” – prezes Krzysz-
tof Sapiƒski, ATM – Systemy Infor-
matyczne z Mys∏owic – prezes Ma-
rek Kornas, Chór „Magnificat” para-
fii Matki Boskiej Ró˝aƒcowej
z Chropaczowa – prezes Danuta Sa-
mol, najm∏odsze pokolenie Êpiewa-
ków „Lutni” – Aleksandra Sobisz
i Oliwia Skop.

Rodzice chrzestni przekazali
sztandar prezydentowi Chorzowa,

Andrzejowi Kotali, który odda∏ go
w r´ce prezesa chóru „Lutnia”, Ja-
nusza Karasia. Nowy sztandar
„przywita∏ si´” nast´pnie i odda∏
ho∏d swojemu poprzednikowi. Po-
czet sztandarowy chóru „Lutnia”
przejà∏ go od Janosza Karasia, a pre-
zes Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, Roman Warzecha, udekoro-
wa∏ najwy˝szym odznaczeniem
zwiàzkowym – Z∏otà Odznakà
z Brylantem.

Z kolei g∏os zabrali zaproszeni go-
Êcie m. in.: Maria Nowak, przedsta-
wiciel chóru „Gwiazda” z Chorzowa
Starego i przedstawiciel chóru m´-
skiego „Âlàsk” ze Âwi´toch∏owic.

T´ podnios∏à i pi´knà uroczystoÊç
zakoƒczy∏y serdeczne podzi´kowa-
nia prezesa Janusza Karasia, wspól-

ne zdj´cia i tradycyjna lampka wi-
na.

W niedziel´ 12 maja nastàpi∏a dal-
sza cz´Êç uroczystoÊci: w koÊciele
Ducha Âwi´tego w czasie mszy
Êwi´tej w obecnoÊci rodziców
chrzestnych, pocztów sztandaro-
wych zaproszonych chórów i goÊci
dokonano poÊwi´cenia sztandaru.
„Lutnia” uÊwietni∏a t´ uroczystoÊç
wykonujàc: H.M. Góreckiego Zdro-
waÊ bàdê Maryja, G.P. Palestriny
Alleluja, G.G. Gorczyckiego Omni
Die dic Marie, C. Francka Panis an-
gelicus (solo Zenobia Maisner) i A,
Raimana Regina coeli.

˚yczymy, aby ten nowy sztandar
s∏u˝y∏ kolejnym pokoleniom Êpie-
waków przez wiele lat!

Ewa Bocek-Orzyszek
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Fotoreporta˝ Marka Pytki z uroczystoÊci wr´czenia sztandaru

Chwila poÊwi´cenia repliki historycznego sztandaru
„Lutni”

Rodzice chrzestni sztandaru – prezes ÂZChiO, Ro-
man Warzecha i pos∏anka na Sejm RP, Maria Nowak

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala przekazuje
sztandar chórzystom „Lutni”

Sztandar historyczny wÊród muzealnych eksponatów,
nowy natomiast w r´kach chórzystów
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Tak Êpiewa∏y panie na scenie
Miejskiego OÊrodka Kultury w My-
s∏owicach, na swoje stulecie… 

Zgodnie z porzàdkiem, wymie-
niam: Sopran I: Maria Borzucka,
Natalia Bryjok, Halina Laudon, Gra-
˝yna Matula, Teresa Pykosz, Alfre-
da Stettner, Teresa Wieczorek, Irena
Urbaniak; Sopran II: Marianna
Brzoskowska, Urszula Grabolus, Ja-
dwiga Czarnecka, Hildegarda Hor-
ning, Urszula Ostrzo∏ek; Alt: Barba-
ra Cupio∏, Gondzik Dorota, Ma∏go-
rzata ¸yp, Lucyna Szyroka, Ma∏go-
rzata Âciuk. Dyrygent: Stefania
Adamik; Akompaniator: Jadwiga
Czarnecka. Prezes chóru: Urszula
Grabolus

Gra wiosna nam… od stu lat, bo
tyle liczy sobie wiosen mys∏owicki
chór „Harmonia”.

Z chórem to by∏o tak: zacz´li 24
marca 1913 roku, od stworzenia To-
warzystwa Âpiewaczego „S∏owi-
czek”.

Jak czytamy w starannie wyda-
nym na stulecie folderze: – Intencjà
za∏o˝ycieli chóru by∏o zachowanie
i kultywowanie j´zyka polskiego po-
przez Êpiewanie pieÊni. Nie bez zna-
czenia by∏ te˝ Êpiew zbiorowy, który
zbli˝a ludzi do siebie, pog∏´biajàc
wspólnot´ uczuç… 

Pi´kne!
Rok 1913. Rok przed wybuchem

I wojny Êwiatowej… 
Mys∏owice by∏y w obr´bie paƒ-

stwa pruskiego, z wszystkimi tego
konsekwencjami. Szykowa∏a si´
wojna i szykowa∏a si´ kolejna wio-
sna ludów. Rodzi∏y si´ wkrótce paƒ-
stwa narodowe, których obywatele
Êwiadomi byli swojej narodowoÊci,
a wi´c w∏asnej kultury, mowy i…
pieÊni.

Zanim narodzi∏o si´ paƒstwo –
wyÊniona, legendarna Polska, naj-
pierw na Âlàsku nios∏a od miasta do
miasta pieÊƒ. Polski Êpiew.

Znów si´gn´ do folderu: – Rozu-
mia∏ ten problem dobrze, starajàc
si´ przeciwdzia∏aç szerzeniu si´
i wyzwalaniu patriotyzmu, zaborca
pruski. By∏ nacisk w∏adz na likwida-
cj´ chóru i zakaz wyst´pów. Docho-
dzi∏o nawet do przeÊladowaƒ cz∏on-
ków przez policj´ pruskà… 

I dalej: – Na poczàtku dzia∏alno-
Êci próby chóru odbywa∏y si´ w sa-
lach prywatnych restauracji. Jed-
nak wkrótce, z obawy przed utratà

koncesji, w∏aÊciciele zacz´li odma-
wiaç udost´pnienia sal. Wtedy z po-
mocà chórowi przyszed∏ zamo˝ny
kupiec L. Dudzik, który przyjà∏
Êpiewaków do swojego domu. Dy-
rygentem zosta∏ J. Papczok, a pre-
zesem p. Weber. Wkrótce Towarzy-
stwo Âpiewacze zosta∏o zarejestro-
wane w Zarzàdzie Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych w Bytomiu, a jesienià
bra∏o udzia∏ w Zjeêdzie Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych na Zadolu w Ka-
towicach.

Pierwsza wojna Êwiatowa spowo-
dowa∏a przerw´ w pracy chóru do
listopada 1918 roku; wtedy to To-
warzystwo Âpiewacze „S∏owiczek”
wznowi∏o swà dzia∏alnoÊç. Odno-
tujmy: dyrygentem zosta∏ O. Szade,
a prezesem p. Hrabaƒski.

Utrzymujàcy si´ brak g∏osów m´-
skich sprawi∏, ˝e 16 stycznia 1922
roku „S∏owiczek” po∏àczy∏ si´ z m´-
skim chórem „Echo”, przyjmujàc
nazw´ „Harmonia”… 

Hmmm… 
Zaciekawi∏o mnie, przyznaj´, to

ostatnie zdanie szczególnie: –
Utrzymujàcy si´ brak g∏osów m´-
skich… 

No, to przywo∏ajmy histori´ – co
takiego dzia∏o si´ mi´dzy rokiem
1914 a rokiem 1922?

Wielka Wojna, zwana I wojnà
Êwiatowà, kosztowa∏a miliony ist-
nieƒ ludzkich. Âlàsk zap∏aci∏ heka-
tomb´ szczególnà, z ka˝dego miasta
z wojny nie wróci∏o tysiàce m∏odych
m´˝czyzn, u˝yêniajàc pola bitewne
ca∏ej Europy.

Co by∏o dalej?
I powstanie Êlàskie 1919
II powstanie Êlàskie 1920
III powstanie Êlàskie 1921
Ubodzy powstaƒcy, Êlàscy bojow-

nicy… 
Gin´li w ka˝dym Êlàskim miejscu,

a˝ po Gór´ Âwi´tej Anny.
Zatem zdziesiàtkowany chór mie-

szany „S∏owiczek”, który sta∏ si´
chórem ˝eƒskim, zjedna∏ si´ ze
zdziesiàtkowanym m´skim
„Echem” i… Êpiewano dalej.

Ju˝ jednak po trzech latach pano-
wie (nie wszyscy!) przywrócili
„Echo”.

W roku 1932, pod batutà A.
Bonczka chór osiàga bardzo wyso-
kie loty. Kronika odnotowuje, ˝e
wykonano w Katowicach i w Cho-
rzowie Oratorium „Stworzenie

Êwiata” Haydna, zaÊ na zjazdach
chórów Stowarzyszenia Âpiewaków
Âlàskich Okr´gu Mys∏owickiego
w latach 1932–36 chór „Harmo-
nia” zdoby∏ kilkakrotnie I miejsce.
Chór w 1933 roku da∏ koncert
w Polskim Radiu Katowice, trans-
mitowany przez wszystkie polskie
rozg∏oÊnie, i znakomicie zrecenzo-
wany przez polskà pras´.

åwierçwiecze chóru przypad∏o na
rok 1938… , a wi´c rok przed wybu-
chem, kolejnej, II wojny Êwiatowej.

Wykonano, na specjalnym kon-
cercie, Sonety Krymskie – Moniusz-
ki, do s∏ów Adama Mickiewicza.
(Bo˝e, jak to pi´knie brzmi!!!)

Prezesem chóru by∏ wtedy M.
Chudala.

Âlàskie chóry… polskie pieÊni,
polska mowa, polska ksià˝ka – bo
przy towarzystwach Êpiewaczych
tworzono biblioteki, i… polskie 
TEATRY!!!

Przy chórze „Harmonia” w okre-
sie mi´dzywojennym dzia∏a∏ ama-
torski zespó∏ teatralny, zarejestro-
wany w Sekcji Teatrów Ludowych
w Katowicach.

Co grano?
Rok 1930: melodramat KwaÊnika

pt. „Do˝ynki”, 1931: Aleksandra
Fredry „Gwa∏tu co si´ dzieje” oraz
sztuk´ „Czartowska ∏awa” (niestety,
jak odnotowujà kronikarze, nie do-
sz∏o do wystawienia tej sztuki!),
równie˝ Fredry „Âluby panieƒskie”,
1932: Fredry „Pan Jowialski”… 

Repertuar wcale ambitny!
By∏y bilety, by∏y pieniàdze, wyda-

wane na cele charytatywne, np. na
Fundusz Pracy, na rozwój szkó∏ –
wsparto rozbudow´ Zak∏adu Sale-
zjaƒskiego!

Cele szczytne, a i zyski z dzia∏aƒ
teatralnych widaç by∏y niez∏e,
a wi´c musia∏y byç komplety wi-
dzów!

Wojna.
Zape∏ni∏o si´ mys∏owickie wi´zie-

nie i mys∏owicki obóz. Niezbyt dale-
ko dymi∏ KL Auschwitz… 

Znów Âlàzacy u˝yênili pola bi-
tewne wszystkich frontów Êwiata.

Kronika odnotowuje ten czas krót-
ko: W czasie II wojny Êwiatowej
chór przerwa∏ dzia∏alnoÊç Êpiewa-
czà. W obozach koncentracyjnych
zgin´li cz∏onkowie chóru: M. Biel-
ska, E. Korfanty, D. Trocer i J.
Warwas.

Gra wiosna nam!



Âlàsk „na piÊmie” ma to szczegól-
nego, ˝e jest oszcz´dny w s∏owach,
a wszystko i tak mo˝na wyczytaç
mi´dzy s∏owami… 

Co by∏o dalej?
W 1945 roku wraca do Mys∏owic

dyrygent A. Bonczek i ju˝ 18 lutego,
przy udziale M. Chuda∏y i pozosta-
∏ych cz∏onków chóru dokonuje reak-
tywacji chóru.

A wi´c mimo wojny, mimo kary
wi´zienia za j´zyk polski (takie re-
strykcje obowiàzywa∏y na okupacyj-
nym Âlàsku!) mowa i pieÊƒ mia∏y si´
dobrze!

Mys∏owice i… Mys∏owice. Wi´-
zienie dalej pracowa∏o pe∏nà parà,
a obóz znów zape∏ni∏ si´ Âlàzakami.
I cmentarz ewangelicki w Mys∏owi-
cach. Tu UB potajemnie chowa∏o
zmar∏ych w przera˝ajàcym, mys∏o-
wickim obozie.

Obok, mimo straszliwego sàsiedz-
twa, przebija∏o si´ ˝ycie.

Chór, jak to by∏o w owych cza-
sach, nie móg∏ byç „bezprizorny”.
Zatem zosta∏ przypisany Zwiàzkowi
Zawodowemu Kolejarzy; by∏y fun-
dusze, by∏y bilety kolejowe i… by∏a
pe∏na kontrola. Ludzi i repertuaru.
CoÊ za coÊ. Takie czasy.

Jak potoczy∏y si´ losy chóru?
Rok 1948: I miejsce na Zjeêdzie

Âpiewaków Âlàskich Okr´gu Mys∏o-
wickiego. Dyrygentem by∏ wtedy l.
GabryÊ, a prezesem A. Oszek. Rok
1952: Dyrygentem zostaje J. Luks –
pod jego batutà chór nagra∏ koncert
dla Polskiego Radia w Katowicach.
Rok 1957: II miejsce w eliminacjach
wojewódzkich Przeglàdu Zespo∏ów
Artystycznych. Rok 1958: na 45 le-
cie istnienia „Harmonii” – IV miej-
sce w Ogólnokrajowym Przeglàdzie

Chórów ZZK w Ostrowie Wielko-
polskim. Rok 1960: zmiana „w∏aÊci-
ciela” chóru, i znów zmiana – a˝ do
patrona, jakim by∏o Miejskie Cen-
trum Kultury, obecnie przemianowa-
ne na Miejski OÊrodek Kultury. Pa-
tronat, a nie „w∏aÊciciel”. To znacz-
nie zmienia postaç rzeczy. Rok
1962: Dyrygentem zostaje E. Basz-
ton. Rok 1963: pod batutà E. Baszto-
na chór – po raz trzeci – nagra∏ kon-
cert dla Polskiego Radia.

Troch´ dobrze, troch´ êle… jak
mawia piosenka.

Po 1956 roku, a wi´c po „zmianie
pancerza” w kraju, losy chóru znów
potoczy∏y si´ w ˝eƒskà stron´.

Tym razem nie da si´ zwaliç ani na
wojn´, ani na powstania, ani na „pyj-
terkarty” jak godajom mys∏owickie
elwry… Facetów do Êpiewania zrobi∏
si´ deficyt. Widaç nie te gard∏a, albo
gard∏a nie do tego. I fertig. A skoro
tak, to chór mieszany (od 1922 roku!)
„Harmonia”, w roku 1960 przybra∏
cechy wybitnie ˝eƒskie. Co to ozna-
cza? ˚e panie majà g∏os, ˝e sà solid-
ne, ˝e kochajà muzyk´, i ˝e chcà
Êpiewaç, bo majà zami∏owanie do
pi´kna! Wiadomo, pi´kna p∏eç!!!

Zatem ˝eƒska ju˝ „Harmonia”
dzia∏a dalej.

Co to oznacza?
Udzia∏ w uroczystoÊciach na stule-

cie Êmierci Stanis∏awa Moniuszki;
prezesowanie chórowi J. JaguÊ i dy-
rygentur´ A. Bary. Rok 1979: 65-le-
cie istnienia i z tej okazji nie tylko ju-
bileuszowy koncert, ale Z∏ota Od-
znaka PZChiO oraz z∏ota odznaka
ZG ZZPGiPT. Rok 1980: odchodzi
dyrygent A. Bara. Chór przez pó∏to-
ra roku nie ma dyrygenta. Rok 1981:
dyrygentur´ podejmuje W. Ziemba –

on to przygotowa∏ chór do jubileuszu
70-lecia w roku 1983.

A dalej to ju˝ dyrygentura (z dwu-
letnià przerwà) Stefanii Adamik.

Dzia∏o si´?
Oj, dzia∏o si´, dzia∏o: 26 listopada

1986, w Filharmonii Âlàskiej wspó∏-
udzia∏ w koncercie poÊwi´conym
zmar∏ym cz∏onom Êlàskich chórów,
udzia∏ w I i II Przeglàdzie Chórów
im. Antoniego Chlondowskiego,
w koncercie kol´d w Mys∏owi-
cach… Od 1992 roku „Harmonia”
wspó∏pracuje z Mys∏owickim Ko∏em
Towarzystwa Opieki nad OÊwi´ci-
miem. Z okazji 50. rocznicy wyzwo-
lenia obozu chór Êpiewa∏ na mszy
Êw. w katowickiej archikatedrze.
W styczniu 1993 roku dyrygentka –
Stefania Adamik otrzyma∏a medal
pamiàtkowy Towarzystwa i odzna-
czenie z ràk konsula Niemiec.

Chór Êpiewa, Êpiewa i Êpiewaç b´-
dzie! DoÊpiewa∏ stulecia w ˝eƒskim
sk∏adzie w wieku od szko∏y Êredniej
do uniwersytetu III wieku. Na setk´
panie zaÊpiewa∏y Poloneza – Ogiƒ-
skiego, Dniu s∏oneczny – Perzyƒ-
skiego, T´sknot´ za Âlàskiem –
Chlondowskiego, Modlitw´ – Webe-
ra, Na ulicy Miedzianej – Tyszkow-
skiego, Moon River – Manciniego,
Poemat – Fibicha, PieÊƒ WolnoÊci –
Verdiego.

Gaude Mater Polonia!
Tak rozpoczà∏ si´ 25 maja 2013 ju-

bileuszowy koncert w Mys∏owickim
OÊrodku Kultury.

Gaude Mater Polonia… Intencje
chóru, zapisane w kronice, nic a nic
si´ nie zmieni∏y.

Tak to ju˝ jest u nas, na Górnym
Âlàsku.

Stanis∏awa Warmbrand

*  *  *
Na uroczystoÊç stulecia, zgrabnie

poprowadzonà przez Adama Rado-
sza – dyrektora Miejskiego OÊrodka
Kultury i Jacka Turalika – wicepre-
zesa Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr i równie˝ pracownika
MOK, przybyli: wiceprezydent My-
s∏owic – Grzegorz Brzoska, prze-
wodniczàcy Rady Miasta – Grzegorz
¸ukaszek, profesor Alojzy Sulik, se-
kretarz Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, muzyk i dziennikarz –
Andrzej Wójcik, by∏y dyrygent chó-
ru, muzyk – Alojzy Bara.

˚eƒski chór „Harmonia” w roku
jubileuszu 100-lecia
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ÂLÑSKIE
ZESZYTY NUTOWE

DODATEK DO CZASOPISMA

Rok za∏o˝enia 1920 
Rok LII ● Nr 2 (404) 2013

Amatorskie chóry ch´tnie do swoich reper-
tuarów w∏àczajà opracowania pieÊni ludo-
wych. Godna pochwa∏y jest dba∏oÊç o sta∏e
wzbogacanie zasobu tego rodzaju utworów,
jak równie˝ zast´powanie tradycyjnych, ze-
Êpiewanych opracowaƒ, nowymi twórczymi
propozycjami. Warte polecenia sà zw∏aszcza
takie opracowania ludowych pieÊni, które za-
chowujàc urok orygina∏ów, dzi´ki kunsztow-
nej formie artystycznej cieszyç mogà ucho s∏u-
chaczy, a nadto sprawiaç przyjemnoÊç i radoÊç
chórzystom podczas prób i wyst´pów.

Do starych, dobrze w europejskich trady-
cjach zakorzenionych wzorów pi´kna nawià-
zuje chóralna twórczoÊç Jacka Glenca – uro-
dzonego w Rybniku kompozytora, aran˝era,
pianisty, organisty i pedagoga Akademii Mu-

zycznej w Katowicach, wyk∏adowcy w Insty-
tucie Muzyki Uniwersytetu Âlàskiego. Jego
utwory dowodzà, i˝ wyrazem najw∏aÊciwszym
muzycznego pi´kna jest chóralny Êpiew. 

Za przyzwoleniem twórcy rozpoczynamy
publikacj´ Êlàskich pieÊni ludowych opraco-
wanych przezeƒ na chór mieszany. Spodzie-
wamy si´, ˝e zamieszczony w tym „Dodatku
Nutowym” utwór Ju˝ tu nocka b´dzie zach´tà
do zainteresowania si´ trzema pozosta∏ymi
opracowaniami, które kompozytor dedykowa∏
w roku stulecia chórowi im. Adama Mickiewi-
cza w Niedobczycach. Utwory te znaleêç mo˝-
na równie˝ w opracowanym przez Wac∏awa
Mickiewicza Êpiewniku „Przyjaêƒ o bracia”,
wydanym z okazji jubileuszu niedobczyckiego
zespo∏u. (red)
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Czas ofiarowany bezinteresownie
drugiemu cz∏owiekowi jest wyra-
zem mi∏oÊci.

Ta myÊl – mo˝e niedok∏adnie cy-
towana – by∏a motywem przewod-
nim homilii, którà metropolita kato-
wicki, ks. abp Wiktor Skworc wy-
g∏osi∏ podczas uroczystej mszy
Êwi´tej z okazji stulecia chóru „Ju-
trzenka” przy parafii Narodzenia Êw.
Jana Chrzciciela w Bojszowach.

Czas darowany drugiemu, to czas
bezcenny. Nie ma miary, jakà by go
zmierzyç albo zwa˝yç si´ da∏o. Nie
ma te˝ sposobu by okreÊliç jego
wartoÊç. Czas – cenniejszy ni˝ z∏oto,
ni˝ srebro, ni˝ bursztyn. Skarb bez-
cenny, dro˝szy nad wszystkie krusz-
ce Êwiata.

Âlàzacy, od pó∏tora wieku, a chy-
ba i od dawniejszych czasów, dziw-
nym natchnieniem powodowani,
wykazujà si´ godnà podziwu zdol-
noÊcià do tej specyficznej formy
mi´dzyludzkiej bliskoÊci. Ofiarowu-
jàc jeden drugiemu swój czas ch´t-
nie jednoczyli si´ w chóralnych sto-
warzyszeniach Êpiewaczych. Takich
jak na przyk∏ad chór „Jutrzenka”
w Bojszowach, niedawno uhonoro-
wany Nagrodà Starosty Bieruƒsko-
L´dziƒskiego Za Osiàgni´cia
w TwórczoÊci Artystycznej CLE-
MENS PRO ARTE AD ’2012.

Henryk Utrata, wójt Bojszów,
dumny jest z zespo∏u o tak pi´knej
tradycji. Z uznaniem wspomina dy-
rygentów i chórzystów, którzy po-
Êwi´cili si´ wspólnej sprawie, wpro-

wadzili muzyk´ i Êpiew w ˝ycie boj-
szowskiej parafii. PodkreÊla, ˝e
w latach 80. minionego wieku by∏
jednym z cz∏onków bojszowskiej ro-
dziny Êpiewaczej.

PrzeÊwietny jubileusz stulecia
bojszowskiej „Jutrzenki”, od 1914
roku zjednoczonej w braterskim
zwiàzku z innymi Êlàskimi chórami
i zespo∏ami muzycznymi przypo-
mnia∏, i˝ przed dziesi´ciu laty uho-
norowana ona zosta∏a cz∏onkostwem
Konfraterni Najstarszych Chórów
i Orkiestr w Polsce. Potwierdzeniem
wi´zi ∏àczàcych chór parafii Naro-
dzenia Êw. Jana Chrzciciela w Boj-
szowach ze Êlàskim i ogólnopolskim
ruchem Êpiewaczym, a tak˝e wyra-
zem uznania wielkich zas∏ug i osià-
gni´ç bojszowskich mi∏oÊników
Êpiewu by∏o nadanie chórowi „Ju-

trzenka” w roku stulecia – Z∏otej
Odznaki Honorowej Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr z Wieƒ-
cem Laurowym.

Jubileuszowa uroczystoÊç „Ju-
trzenki” z Bojszów odby∏a si´ w pià-
tek 3 maja br. Na jej bogaty program
z∏o˝y∏y si´ msza Êwi´ta sprawowana
przez ks. abpa W. Skworca w konce-
lebrze z miejscowymi i zaproszony-
mi duszpasterzami, koncert chóru
z utworami wykonanymi a cappella
i z towarzyszeniem orkiestry „Ponti-
cello” (zespól ten rozpoczà∏ dzia∏al-
noÊç w listopadzie 2009 roku; inicja-
torem jego powstania by∏ Wójt Gmi-
ny Bojszowy, H. Utrata) oraz otwar-
ciem wystawy obrazujàcej dzieje
chóru. W marcu Gminna Biblioteka
Publiczna w Bojszowach og∏osi∏a
adresowany do m∏odzie˝y miejsco-
wego Gimnazjum konkurs wiedzy
o dzia∏alnoÊci zespo∏u Êwi´tujàcego
swój jubileusz.

„Jutrzenka” to zwiastunka lepszej
przysz∏oÊci, to zapowiedê wolnoÊci,
pokoju i szcz´Êcia – pisa∏ niedawno
kapelan Êlàskich Êpiewaków i muzy-
ków, ks. prof. dr hab. Antoni Regi-
nek. Rozwijajàc zaÊ poprzednià
myÊl dodawa∏: – We wszystkich
wa˝nych historycznych i religijnych
wydarzeniach bojszowska „Jutrzen-
ka” zaznacza∏a swojà aktywnoÊç
i w t´ histori´ polskiej kultury,
w rozÊpiewanie Âlàzaków, wnios∏a
kart´ wyjàtkowo chlubnà, wyra˝ajàc
w chóralnym Êpiewie radoÊci i smut-
ki, t´sknoty i zachwyty, dum´ i god-
noÊç.

Cenniejsza ni˝ z∏oto 

Bojszowska „Jutrzenka”

Mszy Êw. z okazji 100-lecia „Jutrzenki” przewodniczy∏ ks. abp Wiktor
Skworc

„Jutrzenka” z Bojszów w orkiestra „Ponticello” podczas jubileuszowego
wyst´pu



Jubileuszowy obchód „Jutrzen-
ki”, nadzwyczaj starannie przygo-
towany i przeprowadzony, mia∏
swój Komitet Honorowy z∏o˝ony
z wybitnych osobistoÊci z ks. ab-
pem W. Skworcem i Wojewodà
Âlàskim Zygmuntem ¸ukaszczy-
kiem na czele. W organizacj´
przedsi´wzi´cia zaanga˝owali si´
mi´dzy innymi prezeska chóru –
Dorota Wrobel (pe∏ni t´ funkcj´ od
jedenastu lat), proboszcz parafii
Narodzenia Êw. Jana Chrzciciela
w Bojszowach – ks. Andrzej Ma-
Êlanka, starosta powiatu bieruƒsko-
l´dziƒskiego Bernard Bednarz,
wójt Bojszów Henryk Utrata, pre-
zes Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr – Roman Warzecha, spo-
Êród cz∏onków chóru – Augustyn
Czarnynoga, nadto dyrektorzy
okolicznych kopalƒ i zak∏adów
pracy.

Poniewa˝ wi´kszoÊç informacji
o zespole Êpiewajàcych Bojszo-
wian zamieÊciliÊmy w poprzednim
wydaniu „Âpiewaka Âlàskiego”
przeto godzi si´ jedynie przypo-
mnieç, i˝ od 2002 roku chórem dy-
ryguje Robert Koêbia∏ – uzdolnio-
ny wszechstronnie muzyk, absol-
went Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, organista bojszowskiej pa-
rafii, kompozytor, aran˝er i kierow-
nik artystyczny wspó∏pracujàcej
z chórem orkiestry „Ponticello”.

Z okazji jubileuszu Kapitu∏a Od-
znaki Honorowej Âlàskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr wyró˝ni∏a
licznà grup´ chórzystów i dzia∏aczy
„Jutrzenki” odznakami ró˝nych
stopni. Aktu dekoracji dokonali za-
proszeni do udzia∏u w uroczystoÊci
przedstawiciele Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr – Roman Warze-
cha, prezes i Andrzej Wójcik, se-
kretarz. W imieniu Zarzàdu G∏ów-
nego oraz Redakcji „Âpiewaka Âlà-
skiego” z∏o˝yli chórowi „Jutrzen-
ka” w Bojszowach, wszystkim jego
sympatykom i wspó∏twórcom do-
tychczasowych sukcesów ˝yczenia
wielu dziesiàtków lat owocnej
dzia∏alnoÊci oraz radoÊci, jakà daje
Êpiew i ofiara czasu darowanego
sobie wzajemnie.

Podobna w tym do innych Êlà-
skich chórów przez dziesi´ciolecia
szlachetnia∏a bojszowska „Jutrzen-
ka”. Sta∏a si´ cenniejsza ni˝ z∏oto.

Tak niech zostanie!
Andrzej Wójcik

Zdj´cia: Leonard Czarnota
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Uroczystà mszà Êw. pod prze-
wodnictwem arcybiskupa Damia-
na Zimonia w niedziel´ 5 maja
chór „Mickiewicz” z Niedobczyc
zainaugurowa∏ obchody jubile-
uszu 100-lecia swojego istnienia.

Na wst´pie, przy organowym
akompaniamencie Hanny Âwierczy-
ny, zabrzmia∏o podnios∏e Preludium
do Te Deum M.A. Charpentiera
i wprowadzone zosta∏y do koÊcio∏a
sztandary, a nast´pnie po∏àczone
chóry pod dyrekcjà Wac∏awa Mic-
kiewicza odÊpiewa∏y Gaude Mater
Polonia. Zgromadzonych wiernych
serdecznie powita∏ ks. proboszcz
Stanis∏aw Ko∏odziej. Sta∏e cz´Êci
mszy Êw. (Kyrie, Sanctus i Agnus
Dei), napisane specjalnie na t´ uro-
czystoÊç, wykona∏ chór Jubilat, a po-
zosta∏e Êpiewy – uczestniczàce we
mszy Êw. po∏àczone chóry Okr´gu
Rybnickiego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

W homilii ks. arcybiskup, nawià-
zujàc do jubileuszu, powiedzia∏
m.in.: „Chór Wasz powsta∏ 100 lat
temu. Sto lat temu w 1913 roku Gór-
ny Âlàsk nale˝a∏ do cesarstwa pru-
skiego. W tym czasie, poczàwszy od
po∏owy XIX wieku, powstawa∏y
liczne kopalnie i huty. Uprzemys∏o-
wienie wzrasta∏o w niespotykanym
tempie (… ) W tym Êrodowisku 1
czerwca 1913 roku powo∏ano Towa-
rzystwo Âpiewacze Adama Mickie-

wicza (… ). Obranie Mickiewicza za
patrona oznacza∏o, ˝e ludzie nale˝à-
cy do niego byli opcji polskiej (… ).

W 2005 roku chór „Mickiewicz”
uÊwietni∏ swoim wyst´pem w kurii
katowickiej uroczystoÊç 20-lecia
mego biskupstwa, za co jeszcze raz
serdecznie Wam dzi´kuj´. DziÊ
chcemy dzi´kowaç Bo˝ej Opatrzno-
Êci za 100 lat dzia∏alnoÊci Waszego
chóru. OtrzymaliÊcie sporo nagród.
Macie osiàgni´cia artystyczne. ˚y-
cz´ Wam dalszej owocnej dzia∏alno-
Êci. Niech ca∏e Wasze ˝ycie dêwi´-
czy jako pieÊƒ, którà skomponowa∏
sam Bóg. B∏ogos∏awi´ Wam. Roz-
wijajcie kultur´ Êpiewu na naszej
ziemi”.

Na zakoƒczenie mszy Êw. odÊpie-
wano Laudate Dominum Ch. Gou-
noda i Canticorum iubilo J.F. Haen-
dla. Przedtem jednak kapelan Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
ks. prof. Antoni Reginek w ciep∏ych
i serdecznych s∏owach z∏o˝y∏ chóro-
wi najlepsze ˝yczenia. Oprawa mu-
zyczna mszy Êw. sta∏a na bardzo wy-
sokim poziomie i zachwyci∏a obec-
nych w koÊciele wiernych. Nast´p-
nie uczestniczàce we mszy Êw. chó-
ry przemaszerowa∏y wraz z ma˝o-
retkami i orkiestrà d´tà „Rybnik”,
prowadzonà przez jej kapelmistrza
Mariana Wolnego, do parku na co-
roczne Êwi´to muzyki „Ca∏y Âlàsk
gra i Êpiewa”.

100 lat Chóru im. Adama 
Mickiewicza przy Domu Kultury 
w Rybniku-Niedobczycach

Oprawa muzyczna mszy Êw. sta∏a na bardzo wysokim poziomie



W sobot´ zaÊ, 22 maja, w niedo-
bczyckim Domu Kultury odby∏ si´
uroczysty koncert jubileuszowy,
w którym oprócz chóru „Mickie-
wicz” wystàpi∏ zaprzyjaêniony
z nim od wielu lat chór „Komensky”
z Czech pod dyrekcjà Tomasza Ba-
lei. Podobnie jak w koÊciele, tak
i ten koncert rozpoczà∏ chór Jubilat
pieÊnià Gaude Mater. WÊród przy-
by∏ych goÊci znaleêli si´ pos∏owie
na sejm RP, przedstawiciele sejmiku
województwa Êlàskiego, rady
i w∏adz miasta, ponadto przedstawi-
ciele miejscowego duchowieƒstwa
i oczywiÊcie prezes Zarzàdu G∏ów-
nego ÂZChiO Roman Warzecha
oraz sekretarz ZG Andrzej Wójcik.
Dokonali oni dekoracji najbardziej
zas∏u˝onych chórzystów odznakami
zwiàzkowymi, a sam chór otrzyma∏
najwy˝sze odznaczenie, tj. Z∏otà
Odznak´ z Brylantem Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr oraz od-
znak´ Zas∏u˝ony dla Kultury Pol-
skiej. Odznak´ Zas∏u˝ony dla Kultu-
ry Polskiej otrzyma∏ równie˝ Kazi-
mierz Bednorz, d∏ugoletni cz∏onek
chóru „Mickiewicz” i jednoczeÊnie
prezes Okr´gu Rybnickiego
ÂZChiO. Wraz z jubileuszem 100-
lecia chóru – jubileusz 30-lecia pra-
cy z chórem – obchodzi∏ jego dyry-
gent, Wac∏aw Mickiewicz, który zo-
sta∏ uhonorowany m.in. Z∏otà Od-
znakà Honorowà za Zas∏ugi dla Wo-
jewództwa Âlàskiego.

Na program uroczystego koncertu
Jubilata z∏o˝y∏y si´ zarówno pieÊni
sakralne jak i Êwieckie,. Chórowi
w trzech pieÊniach akompaniowa∏a
Wioleta Stronczek, która pe∏ni funk-
cj´ II dyrygenta, ona tak˝e poprowa-
dzi∏a jednà z pieÊni. Podczas wyst´-
pu chór wykona∏ m.in. dwie Êlàskie
pieÊni ludowe w opracowaniu Jacka
Glenca, który zadedykowa∏ je chó-
rowi z okazji 100-lecia. Z kolei wy-
konanie jednej z nich dyrygent zade-
dykowa∏ dyrektorowi Domu Kultury
Marianowi Wolnemu z podzi´kowa-
niem za wsparcie i wszelkà pomoc
okazywanà chórowi. Drugà cz´Êç
koncertu wype∏ni∏ zaprzyjaêniony
chór „Komensky” z Czech, prezen-
tujàc ciekawy i urozmaicony pro-
gram. GoÊcie zostali te˝ zapoznani
z najwa˝niejszymi wydarzeniami
z historii Jubilata. Pod koniec uro-
czystoÊci delegacje zaprzyjaênio-
nych zespo∏ów, pos∏owie, przedsta-
wiciele prezydenta i Rady Miasta
Rybnika oraz przedstawiciele ró˝-

nych instytucji z∏o˝y∏y chórowi i dy-
rygentowi ˝yczenia i gratulacje.

Warto dodaç, ˝e z okazji jubile-
uszu chór wyda∏ Êpiewnik zatytu∏o-
wany „Przyjaêƒ, o bracia”. Âpiew-
nik, do którego Wst´p napisa∏ An-
drzej Wójcik, zawiera 156 jednog∏o-
sowych pieÊni wraz z zapisem nuto-
wym i harmonizacjà oraz trzy Êlàskie
pieÊni ludowe w opracowaniu Jacka
Glenca. PieÊni zebra∏ i opracowa∏
muzycznie Wac∏aw Mickiewicz.

Na zakoƒczenie prezes i dyrygent
chóru „Mickiewicz” serdecznie po-
dzi´kowa∏ w imieniu odznaczonych
za docenienie ich bezinteresownej
pracy na rzecz rozwoju kultury mu-
zycznej w regionie. Z∏o˝y∏ równie˝
podzi´kowanie sponsorom i lu-
dziom dobrej woli za wsparcie i po-
moc w zorganizowaniu jubileuszo-
wego przedsi´wzi´cia, a nast´pnie
zaprosi∏ na biesiad´ ze Êpiewem
i taƒcami.

Wac∏aw Mickiewicz

OD REDAKCJI: Jak to ju˝ by∏o
powiedziane (raczej: napisane) kon-
cert stulecia chóru im. A. Mickiewi-
cza odby∏ si´ w niedobczyckim
Domu Kultury. Nie by∏oby potrzeby
zwracania na to szczególnej uwagi,
gdyby nie remont, jakiemu poddana
zosta∏a ta zas∏u˝ona i pe∏na ˝ycia
placówka. Remont – sprawà jest po-
wa˝nà i do pewnego stopnia k∏opo-
tliwà. PoÊwiadcza t´ prawd´ wiersz
– podpisany inicja∏em wm, przypo-
mniany przez Autora podczas jubi-
leuszowego koncertu.

Po d∏u˝szym zastanowieniu, na
podstawie zbiorowej dedukcji do-

szliÊmy do przekonania, ˝e za inicja-
∏em skry∏ si´ dyrygent chóru, Wa-
c∏aw Mickiewicz. Jego poetycki
utwór publikujemy poni˝ej bez
skrótów, kierujàc uwag´ czytelni-
ków na ostatnià zwrotk´. Propozycja
zapisywania si´ do chóru zamiast
przebijania muru przy pomocy g∏o-
wy bardzo nam si´ podoba. Warto
z pewnoÊcià zastanowiç si´ nad upo-
wszechnieniem tej metody.

Druhowi Wac∏awowi Mickiewi-
czowi wypada pogratulowaç udane-
go konceptu, a tak˝e ˝yczyç twórczej
weny i wielu lat owocnej wspó∏pracy
z niedobczyckim chórem.

Wszystkiego najlepszego!
red.

Dom Kultury

Dom Kultury, Dom Kultury
Sà w nim teraz same dziury,
Pe∏no gruzu i rupieci,
Co dwa metry sterta Êmieci.

Lecz gdy b´dzie po remoncie,
Wypi´knieje w ka˝dym kàcie.

„Cy kto wiezy cy nie wiezy,”
Tu wspania∏e sà imprezy.
A najwi´kszà majà bomb´,
Co si´ zowie „Babski comber”.

Wi´c s∏uchajcie moi mili:
Kiedy nuda was przypili,
Zapami´taj siostro bracie.
Dom Kultury czeka na ci´.

Teraz ch∏opcy i dziewcz´ta,
Z was niech ka˝dy te˝ pami´ta:
G∏owà nie przebijesz muru,
A wi´c zapisz si´ do chóru.

wm
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Prezes Roman Warzecha dekoruje sztandar chóru Z∏otà Odznakà z Bry-
lantem Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr



Ka˝da rocznica czy jubileusz
jest powodem do tego, aby wspo-
mnieç czas, w którym nasi przod-
kowie zapoczàtkowali coÊ, czego
my jesteÊmy spadkobiercami
i kontynuatorami. Wróciç do ko-
rzeni, do historii i oddaç nale˝ny
szacunek, nisko sk∏oniç g∏ow´
przed tymi, którzy w tak trudnych
czasach, przed stu laty odwa˝yli
si´ przeciwstawiç tyranii i przemo-
cy, powo∏ujàc do ˝ycia towarzy-
stwo Êpiewu „Seraf”. 

To wtedy 18 maja 1913 roku Mak-
symilian Basista w trosce o wolnoÊç,
o niepodleg∏oÊç, w trosce o Âlàsk,
o Polsk´ by∏ za∏o˝ycielem towarzy-
stwa Êpiewu, którego g∏ównym ce-
lem w tamtym czasie by∏o poprzez
Êpiew wspieraç na duchu naród pol-
ski, Âlàzaków.

Za wyborem nazwy „Seraf” dla
powsta∏ego z inicjatywy M. Basisty
towarzystwa Êpiewu kryje si´ auten-
tyczna historia. Warto jà w skrócie
przypomnieç.

Jest 31 grudnia 1912 roku. Ko-
Êció∏ Êw. Antoniego w Rybniku. Na-
bo˝eƒstwo na zakoƒczenie starego
roku. Proboszcz na zakoƒczenie
mszy Êw. intonuje Te Deum lauda-
mus. Odezwa∏y si´ dzwony i organy,
rozpocz´to Êpiew Ciebie Bo˝e wiel-
bimy na melodi´ ze Êpiewnika ko-
Êcielnego Gilara. Ale na t´ samà me-
lodi´ Êpiewa si´ te˝ pieÊƒ niemieckà
Grosser Gott wir loben dich.

S∏ychaç g∏osy polskie, g∏osy nie-
mieckie. Splatajà si´ z sobà, zag∏u-
szajà. Narasta niepokój, powstaje
zamieszanie. Organy przestajà graç.
G∏osy niemieckie cichnà, a˝ w koƒ-
cu milknà.

Polacy po∏àczeni i wspierani przez
obecnych na mszy Êw. cz∏onków to-
warzystwa „Zgoda” wraz z Maksy-
milianem Basistà z jeszcze wi´k-
szym entuzjazmem Êpiewajà drugà
zwrotk´:

… wszystko co wielbiç mo˝e 
cherubini, serafinowie,
chwalà ciebie o Bo˝e 
wszyscy Êwi´ci anio∏owie.

18 maja 1913 rok. Zebranie za∏o-
˝ycielskie, Zebrzydowice ko∏o Ryb-
nika.

Maksymilian Basista przypomina
msz´ Êw. na zakoƒczenie 1912 roku
i koƒczy takimi s∏owami:

„… Na pamiàtk´ zwyci´stwa pie-
Êni ojczystej w walce obronnej,
niech zatem nowo za∏o˝onemu to-
warzystwu nadana b´dzie nazwa
„Seraf”. Seraf to anio∏, serafinowie
to anio∏owie. A ja bym chcia∏ aby-
Êcie Êpiewali jak anio∏owie… ”

Tak oto zosta∏a rozpocz´ta nowa
ksi´ga historii, w której kolejne stro-
ny zapisywane by∏y przez nast´pne
pokolenia a˝ do teraz, a˝ do 2013 ro-
ku. Uwa˝am, ˝e zapisywane b´dà
w latach nast´pnych przez naszych
nast´pców, kontynuatorów rozpo-
cz´tego 100 lat temu dzie∏a.

Dzisiaj, w czasie trwania obcho-
dów jubileuszu oraz realizacji pro-
jektu stulecia chóru „Seraf”, przy
wsparciu miasta Rybnik, pragniemy
przybli˝yç naszà histori´, wielolet-
nie dzia∏anie w ramach amatorskie-
go ruchu Êpiewaczego, nasze sukce-
sy jak najwi´kszemu gronu s∏ucha-
czy, mieszkaƒcom Rybnika i okolic.
Dlatego te˝ odbywa∏y si´ liczne
koncerty z udzia∏em naszym i zapro-
szonych goÊci. Natomiast g∏ównym,
kulminacyjnym punktem obchodów
by∏a uroczysta msza Êw. i akademia.

Dwudziestego szóstego maja 2013
roku koÊció∏ p.w. Êw. Jadwigi Êlà-
skiej w Rybniku na Nowinach. Zna-
czàcym faktem dla nas chórzystów
by∏a nie tylko obecnoÊç ks. profeso-
ra Antoniego Reginka – naszego ka-
pelana, ale równie˝ obecnoÊç przy
o∏tarzu ks. profesora W∏adys∏awa
Basisty – bratanka Maksymiliana
Basisty, naszego za∏o˝yciela.

Natomiast uroczysta akademia od-
by∏a si´ w auli Zespo∏u Szkó∏ nr 3
przy ul. Orzepowickiej. I jak to by-
wa przy tego rodzaju okazjach, od-
znaczenia, wyró˝nienia, gratulacje,
dyplomy od delegacji, goÊci przyby-
∏ych na nasze Êwi´to.

W tym miejscu pragn´ bardzo ser-
decznie podzi´kowaç wszystkim,
którzy przyj´li nasze zaproszenie,
aby wspólnie Êwi´towaç nasz jubile-
usz. Delegacjom chórów okr´gu
rybnickiego, wszystkim pocztom
sztandarowym, delegacji chóru im.
Juliusza Rogera z Rud, przedstawi-
cielom w∏adz miasta Rybnika, na-

szego okr´gu rybnickiego, cz∏on-
kom honorowym i wspierajàcym na-
szego stowarzyszenia, przedstawi-
cielom Zarzàdu G∏ównego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr
w Katowicach. Bardzo serdecznie
dzi´kuj´ cz∏onkom naszych rodzin,
którzy ze zrozumieniem i aprobatà
akceptujà nasze Êpiewacze poczyna-
nia i sà z nami.

Szczególne jednak podzi´kowanie
pragn´ skierowaç do obecnych
w tym dniu na naszym jubileuszu
cz∏onków rodziny naszego za∏o˝y-
ciela Maksymiliana Basisty, a to do
wspomnianego ju˝ ks. prof. W∏ady-
s∏awa Basisty, oraz pana Antoniego
– wnuka, który wraz z ˝onà Annà
by∏ obecny na mszy Êw. i akademii.

Zakoƒczeniem ca∏ego cyklu ob-
chodów stulecia chóru „Seraf” b´-
dzie jeszcze koncert i otwarcie wy-
stawy dorobku naszego stowarzy-
szenia w muzeum w Rybniku.

Dziewi´tnastego czerwca 2013 ro-
ku oddamy czeÊç tym, którzy zapo-
czàtkowali nasze dzie∏o 100 lat te-
mu. Z∏o˝ymy kwiaty pod tablicà
upami´tniajàcà miejsce za∏o˝enia
chóru „Seraf” w Zebrzydowicach
ko∏o Rybnika, symbolicznà wiàzan-
kà i zniczem zapalonym na p∏ycie
grobowca naszego za∏o˝yciela, na
cmentarzu w Rybniku, oddamy
czeÊç, szacunek i wdzi´cznoÊç tym
wszystkim, którzy przyczynili si´ do
powstania, rozwoju i trwania naszej
gromady.

Przyjaêƒ o bracia 
niech wià˝e nas
w Êpiewach weso∏ych 
czcijmy jà wraz… 

To s∏owa naszego hymnu – hym-
nu wszystkich Êpiewaków. Tak˝e
Êpiewaków z „Serafu”. Chcia∏bym
je zadedykowaç wszystkim, którzy
byli i sà z nami, wspó∏tworzàc t´ je-
dynà wspania∏à, z niczym nieporów-
nywalnà atmosfer´ Êpiewaczà, która
pozwoli∏a nam dotrwaç do jubile-
uszu, przejÊç przezeƒ bezpiecznie,
ze Êpiewem i wykonaç zdecydowa-
ny krok dajàcy poczàtek kolejnemu
stuleciu dziejów rybnickiego chóru.

Ryszard Mazurek –
prezes Stowarzyszenia 

Âpiewaczego Chór „Seraf”
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Sto lat Stowarzyszenia Âpiewaczego 
Chór „Seraf” w Rybniku



Zamiast na ryby albo do pubu na
piwo chodzà do chóru. Od osiem-
dziesi´ciu pi´ciu lat tak robià. Teraz
nie ci sami, co wtedy, ale bardzo do
tamtych podobni: Êpiewajà, trwa-
jà… Dostojni, posiwiali. Zapaleƒcy.
Gdy trzeba – twardzi. Poza tym –
pogodni, radoÊni. Dobrze jest si´
z nimi spotykaç, s∏uchaç gdy Êpie-
wajà… 

To o rybach na poczàtku i piwie –
to ˝art, niektórzy jednak na ryby
zdaje si´ chodzà i piwem nie gar-
dzà… Wiele te˝ innych majà upodo-
baƒ. Ale najwi´ksze zami∏owanie
przejawiajà do Êpiewu i ˝ycia w gro-
madzie.

Tak to wyglàda w Êwietle autore-
klamy ze strony internetowej: JeÊli
lubisz Êpiewaç pod prysznicem, czy
w gronie przyjació∏ przy ognisku,
jeÊli lubisz jeêdziç po Polsce i Euro-
pie oraz przebywaç wÊród ludzi
i robiç coÊ dla innych – to masz pre-
dyspozycje aby zostaç chórzystà!

Fajne chopy.
Wiedzà: bez prawdy, bez wiary,

bez mi∏oÊci i nadziei – ˝yç si´ nie da.
Tak˝e bez pi´kna i dobra ˝ycie

niemo˝liwe.
Takà wiedz´ majàc i w sercu jà za-

chowujàc – przetrwali: „Echo”
z Biertu∏tów przeÊpiewa∏o 85 lat i –
jak na swoje lata – ma si´ ca∏kiem
dobrze!

Odziedziczonym po ojcach poczu-
ciem pi´kna, dobra i prawdy Êpiewa-
cy „Echa” dzielà si´ z innymi. Trze-
ba by zw∏aszcza m∏odzi nauczyli si´
˝yç w Êwiecie dla cz∏owieka stwo-
rzonym – przyjaznym i pi´knym!

Kontynuacja jest zobowiàzaniem
podj´tym osiemdziesiàt pi´ç lat te-
mu przez chopów z Biertu∏tów –

Henryka K∏osoka, Augustyna i An-
toniego Meissnerów… Z Radlina na
ca∏y Âlàsk, na Polsk´, na Europ´
i Êwiat niesie si´ „Echem” podj´ty
w tamtym czasie Êpiew ludzi wol-
nych, pos∏usznych Przykazaniu.

Wielu jest na Âlàsku dobrych lu-
dzi, którzy piel´gnujà chóralny
Êpiew. T´ gromad´ niema∏à wspó∏-
tworzà Êpiewacy „Echa” – pi´kni
osiemdziesi´ciopi´cioletni Jubilaci
z Biertu∏tów, noszàcy w sobie prze-
czucie nieba, w którym nigdy nie za-
chodzi s∏oƒce i nie ustaje Êpiew.

G∏owa przy g∏owie, rami´ przy ra-
mieniu, w ciemnoszarych koncerto-
wych garniturach stajà przed s∏ucha-
czami. Niesie si´ „Echem” pieÊƒ,
która usz∏a ca∏o – wybrana i uznana
przez dostojnych zapaleƒców za
swojà.

Z Biertu∏tów Êpiew s∏ychaç. Zna-
czy to, ˝e „Echo” trwa.

W Wierze, Mi∏oÊci i Nadziei, Do-
bru, Pi´knie i Prawdzie.

Trwa!
B∏ogos∏awmy Panu!
Bogu chwa∏a!

*    *    *
Jubileuszowe uroczystoÊci osiem-

dziesi´ciopi´ciolecia Chóru M´skie-
go „Echo” Biertu∏towy, 16 czerw-
ca… Przed po∏udniem w koÊciele
WNMP w Radlinie-Biertu∏towach
odprawiona zosta∏a msza Êw. dzi´k-
czynna w intencji cz∏onków chóru.
Koncelebrowa∏ jà kapelan Êlàskich
Êpiewaków, ks. prof. Antoni Regi-
nek, który te˝ wyg∏osi∏ homili´, wie-
lokrotnie ze wzgl´du na pi´kno
i wa˝koÊç treÊci wspominanà w dal-
szej cz´Êci dnia.

Pod wieczór, o siedemnastej,
w Miejskim OÊrodku Kultury w Ra-

dlinie odby∏ si´ uroczysty koncert
jubileuszowy z udzia∏em „Echa”
wyst´pujàcego pod kierunkiem Ty-
moteusza Kubicy oraz Orkiestry
Górniczej „Marcel” pod dyrekcjà
Franciszka Magiery.

Wieczór ten mia∏ w∏aÊciwie cha-
rakter akademii na czeÊç chóru, któ-
rego znaczenie w historii i w ˝yciu
miejscowej spo∏ecznoÊci, wielokrot-
nie w tym dniu przypominane, trud-
ne sà do przecenienia.

Miejsca na sali zaj´∏o wielu zna-
mienitych goÊci, w tym niemal w
komplecie Komitet Honorowy ob-
chodów 85-lecia, do którego zapro-
szeni zostali: Henryk Siedlaczek –
pose∏, Krzysztof Gadowski – pose∏,
Eugeniusz Wala – Przewodniczàcy
Rady Powiatu Wodzis∏awskiego,
Barbara Magiera – Burmistrz Radli-
na, Jacek Sobik – Przewodniczàcy
rady Miasta Radlin, Roman Warze-
cha – prezes ZG ÂZChiO, Andrzej
Wójcik – sekretarz ZG ÂZChiO, ks.
prof. Antoni Reginek – kapelan ZG
ÂZChiO, ks. Janusz Badura – kape-
lan Okr´gu Wodzis∏awskiego
ÂZChiO, ks. Zenon Dzia∏ach – pro-
boszcz parafii WNMP Biertu∏towy,
Adam Robakowski – dyrektor KWK
„Marcel” w Radlinie, Marian Ma-
∏ecki – Przewodniczàcy MZ ZZG
w Polsce KWK „Marcel” w Radli-
nie, Tomasz Miler – dyrektor MOK
w Radlinie, Tomasz Raudner – Re-
daktor Naczelny Tygodnika „Nowi-
ny Wodzis∏awskie”.

By∏a ta uroczystoÊç okazjà wyró˝-
nienia zas∏u˝onych cz∏onków chóru
odznakami i godnoÊciami honoro-
wymi Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. Aktu dekoracji dokonali
ks. A. Reginek i sekretarz ZG
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Pi´kni osiemdziesi´ciopi´cioletni

Pi´kni osiemdziesi´ciopi´cioletni. Jubileuszowy kon-
cert poprowadzi∏ Janusz Majewski

Odznaka Honorowa Z∏ota z Brylantem zdobi odtàd
prezesa Krystiana Dziub´



ÂZChiO, A. Wójcik, który równie˝
odczyta∏ skierowany do chórzystów
list gratulacyjny Zarzàdu G∏ównego.

Uchwa∏à Zarzàdu G∏ównego
ÂZChiO za zas∏ugi w pracy spo∏ecz-
nej stowarzyszenia zostali wyró˝-
nieni: Krystian Dziuba – prezes
Okr´gu Wodzis∏awskiego ÂZChiO
i prezes Chóru M´skiego „Echo-
Biertu∏towy” – Odznakà Honorowà
Z∏otà z Brylantem; Józef Musio∏
i Alojzy Weideman – odznakà Ho-
norowà Z∏otà z Wieƒcem Lauro-
wym; Stanis∏aw Bednorz, Jan Ci-
chy, Tadeusz Nowara i Marian
Sto∏tny – Odznakà Honorowà
Srebrnà; Józef Gawlok, Kazimierz
Ledwoƒ, Janusz Kowalski, Hen-
ryk Szkatu∏a i Grzegorz Wojaczek
– Odznakà Honorowà Bràzowà.

Nadane uchwa∏à Walnego Zjazdu
Delegatów GodnoÊci Herolda Âpie-
wactwa Âlàskiego poÊwiadczone
wr´czonym podczas uroczystoÊci
Aktem Nadania uhonorowani zosta-
li: Edward Fo∏tys i Pawe∏ Kowol –
nestor Êlàskiego ruchu Êpiewaczego
z Radlina.

Z okazji 85-lecia chóru ZG
ÂZChiO przyzna∏ równie˝ Z∏ote Dy-
plomy, które otrzymali: Krystian
Dziuba, Edward Namys∏o i Ro-
muald Tomczyk.

Osobne wyró˝nienia z okazji jubi-
leuszu chórowi i poszczególnym
Êpiewakom nada∏ Urzàd Miasta Ra-
dlina oraz Rada Krajowa Zwiàzku
Zawodowego Górników w Polsce.
˚yczenia i gratulacje sk∏adali jubila-
tom równie˝ przedstawiciele brat-
nich zespo∏ów Êpiewaczych oraz
osoby prywatne.

Goràco przyj´ty program jubile-
uszowego koncertu pozostawi∏ bar-
dzo dobre wra˝enie. Szczególnym
uznaniem s∏uchaczy cieszy∏ si´
udzia∏ m∏odocianych wykonawców
– Paulinki i Bartka Kubiców (dzieci
dyrygenta chóru, Tymoteusza Kubi-
cy). Sympatyczne rodzeƒstwo rezo-
lutnie wywiàza∏o si´ z zadania, Pau-
linka zaÊ dodatkowo imponowa∏a
pami´ciowym opanowaniem d∏ugie-
go tekstu piosenki Êpiewanej z chó-
rem przy orkiestrowym akompania-
mencie. Gratulujàc tacie-dyrygento-
wi wspania∏ych dzieci, wypada mieç
nadziej´, ˝e kiedyÊ stanà si´ one ak-
tywnymi uczestnikami spo∏ecznego
ruchu muzycznego (w∏aÊciwie ju˝
nimi sà!).

Do nast´pnego jubileuszu, pi´kni
osiemdziesi´ciopi´cioletni!
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Ksià˝ka autorstwa Andrzeja Wójci-
ka pt. CzeÊç PieÊni! o podtytule
Z dziejów Êlàskiego ˝ycia muzyczne-
go i Êpiewaczego, szkice i materia∏y
êród∏owe jest pierwszà cz´Êcià epopei
wydarzeƒ Êpiewactwa Êlàskiego od
1910 do 1939 roku. Publikacja ukaza-
∏a si´ drukiem w roku 2010 i opubli-
kowana zosta∏a przez Âlàskà Bibliote-
k´ Muzycznà.

[…]
Autor z wielkà troskà o autentycz-

noÊç i prawdziwoÊç opisywanych sy-
tuacji prezentuje w niej zgromadzone
fakty historyczne, wydarzenia spo-
∏eczno-kulturowe i artystyczne. Uka-
zuje […] etapy tworzenia si´ ruchu
Êpiewaczego i jego rozwój na ziemi
Êlàskiej. Troskliwie kreÊli kalenda-
rium wydarzeƒ, opisuje wybrane syl-

wetki muzyków, Êpiewaków, dzia∏a-
czy kultury, zespo∏y Êpiewacze oraz
sytuacje w jakich wówczas dzia∏ali
muzycznie i z jakim skutkiem. Czyni
to niezwykle realistycznie g∏ównie
poprzez narracyjny styl, wprowadze-
nie dialogów, barwnych opisów sytu-
acji niejednokrotnie nasyconych hu-
morem i dowcipem. Publikacja po-
siada swoisty styl ubogacony zwrota-
mi gwary górnoÊlàskiej, cieszyƒskiej,
zaolziaƒskiej.

[…]
Czytelnik dostrzega ogromny na-

k∏ad pracy jej Autora w docieraniu do
êróde∏, faktów, dokumentów podczas
ich interpretacji, porzàdkowania
i opracowania pisarskiego. Odleg∏e
lata powstawania r´kopisów, doku-
mentów, sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci

Moralny obowiàzek
O ksià˝ce Andrzeja Wójcika pt. „CzeÊç PieÊni! Z dziejów
Êlàskiego ˝ycia muzycznego i Êpiewaczego szkice 
i materia∏y êród∏owe”. Cz´Êç pierwsza, do 1939 roku.

Fragmenty recenzji

CzeÊç PieÊni… 
po dwakroç i po wielekroç!

Dwa tomy liczy sobie dzie∏o znako-
mite „CzeÊç PieÊni” pióra Andrzeja
Wójcika.

O czym rzecz?
O tym co jest solà tej ziemi, czyli

o wielkim talencie Âlàzaków do mu-
zykowania i do Êpiewu.

Zacz´∏o si´ od wejÊcia, na sta∏e,
przed paroma laty, Andrzeja Wójcika
w sk∏ad zarzàdu – teraz ju˝ Âlàskiego,
wówczas jeszcze Polskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. 

Wiadomo, gdzie muzyka posiejà,
tam zajrzy…

Zajrza∏ wi´c do paczki starych do-
kumentów, przenoszonych w biurze
PZChiO z kàta w kàt przez jedynà
swego rodzaju El´ S∏adkowskà de do-
mo Stoiƒskà z tych Stoiƒskich!

I co?
Ano, zacz´∏o si´… szukanie doku-

mentów, zdj´ç, notatek.
Okazuje si´, ˝e istnieje kopalnia

wiedzy!
Od groma dokumentów sprzed stu

i wi´cej lat, pisanych odr´cznie, j´zy-
kiem tak pi´knym, ˝e dech zapiera. 

Skàd ta polszczyzna?
A z lektury Mickiewicza, S∏owac-

kiego i z lektury polskich pieÊni – tek-
stów zapisanych mi´dzy nutami; nikt
z owych kronikarzy do polskiej szko-
∏y przecie˝ nie chodzi∏!

Dokumenty jakie przechowali chó-
rzyÊci na ca∏ym Âlàsku to nazwiska
sprzed stu lat, to… donosy sprzed stu
lat, to kwity za zap∏acone kary, za
Êpiewanie „buntowniczych” polskich
pieÊni, to odnotowani adwokaci, któ-
rzy w imieniu Êpiewaków w sàdach
wyst´powali – tacy, jak choçby mece-
nas Konstanty Wolny.

To repertuary, to nuty – wszystko
zaÊwiadcza o nieprawdopodobnych
talentach chórzystów – górników,
hutników, kolejarzy, rolników, zece-



zespo∏ów chóralnych posiada∏y wiele
ubytków, uszkodzeƒ i znaków prze-
mijania czasu. […]

Szkic – jak mówi Autor – jest Êwia-
domym wyborem koncepcji i formy
tej ksià˝ki. Podobnie jak w literaturze
oraz w sztuce, szkic zawsze stanowi
poczàtkowy zarys jakiegoÊ „dzie∏a”,
który w dalszym naukowym i arty-
stycznym opracowaniu mo˝e ulec
zmianom poprzez przekszta∏cenie
i dope∏nienie treÊci o nowe fakty,
szczegó∏y. Ta Êwiadoma i zamierzona
forma wypowiedzi literackiej ksià˝ki,
noszàca cechy pierwotnej, nie w pe∏ni
jeszcze rozwini´tej ostatecznej kon-
cepcji dzie∏a, w tej postaci jest ze
wszech miar innowacyjna, znaczàca
dla kultury i historii Ziemi Âlàskiej,
mi∏oÊników muzyki, chórzystów, stu-
dentów kierunków muzycznych.

[…]
Powstanie ksià˝ki […] by∏o po-

przedzone inspiracjà wielu osób
zwiàzanych z ruchem Êpiewaczym na
Âlàsku, wspó∏czesnych dzia∏aczy
ZÂKÂ. Niezaprzeczalnie wià˝e si´
z odwa˝nà decyzjà jej Autora z dzia-
∏aniem nag∏ym, spontanicznym i cz´-
Êciowo improwizowanym w tworze-
niu fabu∏ wydarzeƒ opisanych
w ksià˝ce. Nie szcz´dzi s∏ów podzi´-
kowaƒ za wszelkie formy wsparcia

takim osobom jak: Eleonorze S∏ad-
kowskiej, Romanowi Warzesze,
Grzegorzowi Swobodzie, Adamowi
Radoszowi, Zofii Klonowskiej, Jani-
nie Tofilskiej z Krosna, ˚onie oraz
recenzentom wydawniczym: Raj-
mundowi Hanke i ks. prof. UÂ dr hab.
Antoniemu Reginkowi.

AktualnoÊç wypowiedzi treÊci pu-
blikacji jest ponadczasowa, niezale˝-
na od czasu jej czytania, studiowania,
prowadzenia refleksji nad jej treÊcià,
gdy˝ jest namacalnym dokumentem
i rzeczywistym dowodem dzia∏aƒ
Âlàzaków w obronie pieÊni polskiej
i ziemi ojczystej. Andrzej Wójcik
uwa˝a∏, ˝e ma moralny obowiàzek
spisania i opublikowania dziejów Êlà-
skiego Êpiewactwa, by uchowaç wy-
darzenia te od zapomnienia i stwo-
rzyç autentyczny dokument dla ich
pami´ci.

Ksià˝ka napisana zosta∏a bardzo
profesjonalnie, bowiem Andrzej Wój-
cik to muzyk, publicysta i prelegent
rozmi∏owany w dziejach Êpiewactwa
Êlàskiego, znawca kultury Âlàskiej
dawnej i wspó∏czesnej. Posiada sta-
ranne wykszta∏cenie muzyczne, jest
absolwentem Akademii Muzycznej
w Katowicach. Ponadto Êpiewacze
tradycje rodzinne ukszta∏towa∏y
w Nim ju˝ od dzieciƒstwa szacunek

do pieÊni Êlàskiej, do czynnego upra-
wiania muzyki i spo∏ecznych dzia∏aƒ
artystycznych na rzecz kultury.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e publikacja ta
jest znaczàcym wk∏adem Autora
w kultur´ Âlàskà. Jest literackim
uwiecznieniem przemijanego czasu,
który dla Âlàzaków by∏ wyjàtkowo
krwawy politycznie, trudny gospo-
darczo i spo∏ecznie. Z treÊci ksià˝ki
wynika, ˝e kultura muzyczna na Âlà-
sku dzi´ki ofiarnej pracy spo∏ecznej
dzia∏aczy-chórzystów rozwija∏a si´
stopniowo i konsekwentnie, sukce-
sywnie poszerza∏a kr´gi zespo∏ów
Êpiewaczych, by wcià˝ piel´gnowaç
mow´ ojców, Êlàskie tradycje Êpiewa-
cze i polskoÊç.

Czytelnicy i mi∏oÊnicy Êpiewu wy-
ra˝ajà swà wdzi´cznoÊç za trud po-
niesiony przez jej Autora podczas po-
wstawania tej ze wszech miar cennej
i znaczàcej publikacji.

Z wielkim zainteresowaniem i cie-
kawoÊcià oczekujemy na kolejny za-
powiedziany drugi tom publikacji pt.
„CzeÊç PieÊni”! ˚yczymy jej Autoro-
wi, by trudne prace redakcyjne ksià˝-
ki przysparza∏y Mu wiele satysfakcji
i dodawa∏y si∏ do jej pomyÊlnej finali-
zacji.

prof. dr hab. Jadwiga 
Uchy∏a-Zroski
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rów i… chórzystek, czyli krawco-
wych, sprzedawczyƒ, modystek…
s∏owem Êlicznych panien na wyda-
niu!

To nazwy chórów – cz´sto wzi´te
z polskiej, romantycznej poezji!, to
nazwiska dzia∏aczy, dyrygentów, mu-
zyków…

Co jeszcze by∏o i jest w anna∏ach
Êlàskiej chóralistyki – odnotowane
chóry niemieckie, ˝ydowskie (brak
wiedzy o chórze z cerkwi prawos∏aw-
nej w Katowicach mi´dzywojennych
– a by∏a takowa! i cerkwi grekokato-
lickiej), przeÊwietne chóry ewange-
lickie… Dodam, ˝e w dobie obecnej
w chórze ewangelickim w Katowi-
cach Êpiewa niejaki Tadeusz Szurman
– na co dzieƒ ksiàdz biskup!

Muzyka i s∏owo to dêwi´ki, zapisa-
ne w czasie i przestrzeni.

Dzie∏o, którego lektur´ polecam, to
zapis czasu – bardzo tragicznego
w dziejach naszej cz´Êci Europy; dwu
wojen, powstaƒ, hitlerowskich obo-
zów koncentracyjnych i sowieckich
∏agrów…

Nieraz zastanawiam si´, co znala-
z∏oby si´ w wyimaginowanym od-
twarzaczu, „na wierzchu” ,wÊród
dêwi´ków, jakie zaistnia∏y wokó∏ nas
w ciàgu minionego stulecia? Szepty,
b∏agalne modlitwy, krzyk przera˝e-
nia, przekleƒstwa, Êmiech, muzyka,
pieÊƒ…?

Czy oba tomy dzie∏a poÊwi´conego
pieÊni, zamykajà temat?

Z wszystkich kàtów wyziera histo-
ria najnowsza – Katyƒ, Charków, Ki-
jów, powojenne wywózki Âlàzaków
na wschód, miejscowe powojenne
obozy NKWD i UB, katorga ˝o∏nie-
rzy niewolników, tragedia ˝o∏nierzy
wykl´tych, …

Jak wyrzut sumienia czeka na od-
powiedê pytanie:

Czy oni Êpiewali?
Czy ktoÊ choç wyszepta∏ umierajà-

cym z g∏odu, wycieƒczenia: …Ludu,
mój ludu, có˝em ci uczyni∏?

Czy znajdziemy odpowiedê w ar-
chiwach IPN?

ProÊba serdeczna do Autora:
Czas si´ zabraç za tom trzeci!

Chwa∏a Bogu, ˝e dwa pierwsze to-
my ró˝ni barwa ok∏adki, ale obj´toÊç
i format zapowiadajà mo˝liwoÊç, albo
– koniecznoÊç! kontynuacji.

Mam nadziej´, ˝e to zaczyn dzie∏a
encyklopedycznego, którego tomy
dopisujà pokolenia.

Ponoç prawdziwa pieÊƒ nigdy si´
nie koƒczy…

A pieÊni czeÊç?!
Zapraszam do lektury!

Stanis∏awa Warmbrand

Andrzej Wójcik. CzeÊç PieÊni!
Z dziejów Êlàskiego ˝ycia muzycz-
nego i Êpiewaczego. Szkice i mate-
ria∏y êród∏owe. Cz´Êç pierwsza, do
roku 1939. Cz´Êç druga od 1939 ro-
ku, do 1989 roku. Wyd. Âlàska Bi-
blioteka Muzyczna. Pod patronatem
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Katowice 2012.

Oba tomy do nabycia w Centrum
Informacji Turystycznej, w Rynku
(Rynek 13), i w siedzibie Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, w Kato-
wicach, przy ul. Plebiscytowej 17.



Jadwiga Mandera-Wojtynek
(17.06.1946–25.04.2013)

JADWIGA MANDERA-WOJTYNEK – mgr ekono-
mii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach oraz Podyplomowego Studium w Uni-
wersytecie ¸ódzkim, wieloletnia kierowniczka
dzia∏u kontroli podatkowej w II Urz´dzie Skar-
bowym w Katowicach, zami∏owana Êpiewaczka
chóralna, zas∏u˝ona dzia∏aczka Êlàskiego
i ogólnopolskiego ruchu Êpiewaczego.

JADWIGA MANDERA-WOJTYNEK zwiàza∏a
si´ z ruchem Êpiewaczym jeszcze jako uczenni-
ca Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Karola Miar-
ki w Miko∏owie. Od 1975 roku Êpiewa∏a w Chó-

rze Mieszanym „Harmonia” w Miko∏owie, w latach 1976–1981 by∏a sekreta-
rzem zarzàdu tego zespo∏u. Nie szcz´dzi∏a swego czasu na aktywnà dzia-
∏alnoÊç w okr´gu tyskim PZChiO, w którym przez szereg lat pe∏ni∏a funkcj´
sekretarza zarzàdu. W 1980 roku wesz∏a w sk∏ad zarzàdu ówczesnego Od-
dzia∏u Âlàskiego PZChiO; w latach 1980-1984 by∏a sekretarzem Oddzia∏u
a nast´pnie, do 2001 roku, przewodniczàcà Komisji Rewizyjnej potem zaÊ
– równie˝ po przekszta∏ceniu Oddzia∏u w samodzielny Âlàski Zwiàzek Chó-
rów i Orkiestr, a˝ do ostatnich chwil pracowitego ˝ycia – skarbnikiem.

Zmar∏a zapami´tana zostanie tak˝e jako ofiarna dzia∏aczka Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Warszawie. W latach
1980–1984 pe∏ni∏a funkcj´ sekretarza G∏ównej Komisji Rewizyjnej, nast´p-
nie zaÊ – przez 25 lat – by∏a przewodniczàcà tej˝e komisji.

JADWIGA MANDERA-WOJTYNEK pe∏ni∏a ró˝ne s∏u˝by. Znacznà cz´Êç
swego ziemskiego czasu nam ofiarowa∏a, godzàc rozmaite obowiàzki
z zami∏owaniem do chóralnego Êpiewu i z wyros∏à z tej pasji przyjaênià.
Dla wielu z nas by∏a darem. Ch´tnie z niego korzystaliÊmy. Zawsze mia∏a
dla nas czas. Zawsze mogliÊmy na Nià liczyç.

Pami´tamy o tym i wdzi´cznoÊç w sercach zachowujemy.

CzeÊç Twojej Pami´ci zacna Druhno!
Odpoczywaj w pokoju!

ÂLÑSKI ZWIÑZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
G∏ówna Komisja Rewizyjna

Zarzàd G∏ówny
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Z g∏´bokim smutkiem 
przyj´liÊmy wiadomoÊç

o Êmierci 

Druhny

JADWIGI
MANDERY-WOJTYNEK

wieloletniej aktywnej dzia∏aczki
spo∏ecznej Polskiego Zwiàzku
Chórów i 0rkiestr, pe∏niàcej
przez wiele lat odpowiedzialne
funkcje w Zarzàdzie G∏ównym
i G∏ównej Komisji Rewizyjnej
PZChiO.

Zapami´tamy Jà jako osob´
pracowità, uczciwà i pe∏nà za-
anga˝owania w spo∏ecznym ru-
chu muzycznym.

Za zas∏ugi dla Zwiàzku druhna
Jadwiga Mandera-Wojtynek
uhonorowana zosta∏a najwy˝-
szà odznakà PZChiO Z¸OTÑ
ODZNAKÑ Z BRYLANTEM

Druhna Jadwiga Mandera-Woj-
tynek zmar∏a 25 kwietnia 2013
roku. 

Pogrzeb odby∏ si´ w dniu 29
kwietnia 2013 roku.

POLSKI ZWIÑZEK
CHÓRÓW I ORKIESTR

G∏ówna Komisji Rewizyjna
Zarzàd G∏ówny

Wybrane 
myÊli 
z homilii 
wyg∏oszonej w ramach 
liturgii pogrzebowej
Êp. Jadwigi 
Mandery-Wojtynek,
w koÊciele pod wezwaniem
Êw. Wojciecha w Miko∏owie
dnia 29 kwietnia 2013 roku

Cieszàcy si´ du˝à oglàdalnoÊcià
serial o wybitnej piosenkarce Annie
German przypomnia∏ jej s∏ynny,
wzruszajàcy przebój: 

„Cz∏owieczy los 
nie jest bajkà, ani snem.
Cz∏owieczy los 
jest zwyczajnym, szarym dniem.
Cz∏owieczy los 
niesie z sobà ˝al i ∏zy,
Pomimo to mo˝na los 
zmieniç w dobry lub z∏y […]”
Nasz ziemski, cz∏owieczy los z∏o-

˝ony jest z radoÊci i smutków,

z prze˝yç, które pami´tamy i ch´tnie
wspominamy i z takich, które niepo-
kojà nasze serca. Cieszymy si´ z na-
rodzin nowego cz∏owieka, a smuci
nas nieunikniona koniecznoÊç Êmier-
ci, odejÊcia osób bliskich, kocha-
nych, ludzkie rozstania, ludzkie
umieranie.

W staro˝ytnoÊci, liczne wierzenia
religijne nios∏y ludziom nadziej´ ˝y-
cia po Êmierci, ale by∏o ono po∏àczo-
ne z jakimÊ smutkiem. ˚ycie poza-
grobowe mia∏o byç ˝yciem cieni, ˝y-
ciem jakby przyçmionym. Takà no-



stalgi´ i smutek oddaje znany obraz
szwajcarskiego malarza z XIX w. Ar-
nolda Böcklina noszàcy tytu∏ „Wy-
spa umar∏ych”. Na ∏odzi dusze zmar-
∏ych przybijajà do wyspy ich przy-
sz∏ego ˝ycia, wyspa pogrà˝ona jest
we mgle, spowita ciemnoÊcià. Ten
obraz zapowiada trwanie, ale przy-
znajmy, ˝e jest to trwanie smutne.
Wybitny rosyjski kompozytor Sier-
giej Rachmaninow skomponowa∏
muzyczne odniesienie do tego obrazu
– poemat symfoniczny o takim sa-
mym tytule „Wyspa umar∏ych”.
Dzie∏o to równie˝ jest pe∏ne melan-
cholii, nostalgii i smutku, a wszystko
wyra˝one Êrodkami muzycznymi.

W muzeum w Atenach przecho-
wuje si´ nagrobek przedstawiajàcy
dwoje ˝egnajàcych si´ ze sobà ludzi.
Jedna osoba odchodzi ku Êmierci,
druga zostaje przy ˝yciu, Oboje pa-
trzà sobie w oczy i wydajà si´ pytaç:
Czy jeszcze si´ zobaczymy? Siostro,
bracie, czy jeszcze si´ zobaczymy?
Czy zobaczymy si´ ponownie z na-
szymi bliskimi? Jest to jedno z naj-
wa˝niejszych pytaƒ stawianych
przez cz∏owieka: wpadn´ w przepaÊç
bez dna, rozp∏yn´ si´ w nicoÊci, kie-
dy ju˝, jako dojrza∏emu owocowi,
przyjdzie mi spaÊç z drzewa ˝ycia?
Czy jestem tylko jak drzewo, które
upad∏szy pewnego dnia, nigdy ju˝
nie powstanie?

Prze˝ywamy pi´kny liturgiczny
okres Wielkanocy. Przyjmujemy na
nowo wielkanocne przes∏anie ewan-
gelii, które mówi, ˝e silniejsza od
Êmierci okaza∏a si´ mi∏oÊç. Widziano
Ukrzy˝owanego Pana wÊród ˝y-
wych! Jezus powsta∏ z martwych – to
najbardziej radosna nowina pod s∏oƒ-
cem dla ca∏ej ludzkoÊci! Przez zwy-
ci´stwo Chrystusa nad Êmiercià,
przez Jego zmartwychwstanie zosta∏a
nam ukazana jasna perspektywa dro-
gi, drogi do ˝ycia w pe∏ni! „Ka˝dy,
kto wierzy we Mnie – mówi Jezus –
nie umrze na wieki. Wierzycie w Bo-
ga? I we Mnie wierzcie. W domu Oj-
ca mego jest mieszkaƒ wiele. Id´
przygotowaç wam miejsce” (J 11,26;
14,1). Aposto∏ Êw. Pawe∏ powie lako-
nicznie: „Nie chcemy, bracia, wasze-
go trwania w niewiedzy, abyÊcie si´
nie smucili, jak wszyscy ci, którzy
nie majà nadziei” (1 Tes 4,13).
„…Wasze ˝ycie jest ukryte z Chry-
stusem w Bogu” (Kol 3,4).

Có˝ to za bogactwo wiary! Jak˝e
jasna perspektywa, niekoƒczàca si´
radoÊç i pe∏nia ˝ycia! To jest faktycz-

nie nasz skarb – skarb chrzeÊcijaƒ-
skiej wiary. „Niech si´ nie trwo˝y
wasze serce” – powiedzia∏ Jezus,
w perspektywie rozstania, podczas
po˝egnalnej mowy w wieczerniku.
Jako chrzeÊcijanie jesteÊmy ludêmi
Wielkanocy, a cz∏owiek Wielkanocy
mo˝e wyjÊç z zamkni´cia bezsensu
i rozpaczy, beznadziejnoÊci i smutku.

Z takà wielkanocnà wiarà, nadzie-
jà i mi∏oÊcià odprowadzamy dziÊ na
miejsce wiecznego spoczynku Êp. Ja-
dwig´ Mander´-Wojtynek, osob´,
dla wielu tu obecnych, bliskà, krew-
nà i znajomà. A dla wszystkich chó-
rzystów po prostu Kochanà Jadzi´,
przez wi´kszà cz´Êç ˝ycia zwiàzanà
nieod∏àcznie ze spo∏ecznym ruchem

muzycznym. DoÊwiadczona ekono-
mistka z wy˝szym wykszta∏ceniem,
zaanga˝owana w pracy Urz´du Skar-
bowego w Katowicach, by∏a prze-
cie˝ ju˝ od lat licealnych rozmi∏owa-
na w Êpiewie chóralnym. T´ Êpiewa-
czà pasj´ realizowa∏a przede wszyst-
kim swoim udzia∏em w miko∏ow-
skiej „Harmonii”. W pi´knej edycji
„Âpiewaka Âlàskiego” upami´tniajà-
cej wielki jubileusz stulecia tego
chóru w 2008 r. zosta∏o utrwalone
krótkie Êwiadectwo Pani Jadzi, no-
szàce tytu∏: „W s∏u˝bie pieÊni i mu-
zyce”. Rozpoczyna si´ ono wymow-
nym zdaniem: „Pomimo up∏ywu 26
lat od po˝egnania si´ z chórem Har-
monia i rodzinnym Miko∏owem na-
dal emocjonalnie prze˝ywam
wszystkie sukcesy i k∏opoty mojego
chóru”. Wspomina te˝, szczególnie
intensywne przygotowania jubile-
uszu 70-lecia „Harmonii”: „Nieraz
byliÊmy zm´czeni ró˝nymi k∏opota-
mi dnia codziennego, ale wszystkie
problemy, z którymi przychodzili-

Êmy na prób´, w trakcie jej trwania
zupe∏nie ∏agodnia∏y i mija∏y” (ÂÂ
2008, nr 1-2, s. 132–133). Takie wy-
znanie mog∏a sk∏adaç tylko osoba
szczególnie rozmi∏owana w chóral-
nym Êpiewie, doÊwiadczajàca jego
przedziwnej pozytywnej mocy, ale
tak˝e zafascynowana oddzia∏ywa-
niem miko∏owskiej „Harmonii”, jako
wspólnoty, rodziny Êpiewaczej.
Wraz ze zmianà stanu i miejsca za-
mieszkania Êp. Jadwiga zaanga˝owa-
∏a si´ ca∏kowicie w pracy spo∏ecznej,
czego szczególnie doÊwiadczaliÊmy
w Zarzàdzie Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr, ale co zaznacza∏o
si´ równie˝ w pracach Zarzàdu
G∏ównego PZChiO, gdzie pe∏ni∏a ro-
l´ skarbnika i zadania przewodniczà-
cej Komisji Rewizyjnej. O randze
i odpowiedzialnoÊci jej misji niech
Êwiadczy wypowiedê Prezesa
ÂZChiO druha Romana Warzechy
sprzed kilku dni: „Pani Jadzia musi
wyzdrowieç, na wa˝nym piÊmie po-
trzebny jest jej podpis”. Powiedziane
krótko i konkretnie, ale przecie˝ za
tym lapidarnym stwierdzeniem kryje
si´ szacunek dla szczególnej kompe-
tencji! Dlatego te˝ za te wszystkie
owocne dokonania w spo∏ecznym
ruchu muzycznym jednog∏oÊnie zo-
sta∏a wypromowana do grona laure-
atów tegorocznej edycji Nagrody im.
S. Moniuszki.

Wielu z nas podziwia∏o zmagania
Pani Jadzi z chorobami i cierpieniem,
doÊwiadczeniami i dolegliwoÊciami,
których cz∏owieczy los jej nie szcz´-
dzi∏. Wiemy, ˝e Êp. Jadwiga czu∏a si´
dobrze w swoim mieszkanku na
Osiedlu Tysiàclecia, otwartym i ser-
decznie goÊcinnym dla drugich,
w bliskoÊci swego parafialnego ko-
Êcio∏a, w otoczeniu osób dobrze zna-
jomych. MyÊlami by∏a zawsze z chó-
rzystami. DziÊ po latach wraca do
swego ukochanego Miko∏owa i „Har-
monii”, ale ju˝ na miejsce wiecznego
spoczynku i jak wierzymy, zaproszo-
na tak˝e do udzia∏u w chórach nie-
biaƒskich. Mo˝na mieç nadziej´, ˝e
jej chrzeÊcijaƒska droga ̋ ycia oraz jej
ofiarna pos∏uga dla innych, zostanie
uwieƒczona nagrodà przez Tego, któ-
ry siebie nazwa∏ Drogà, Prawdà i ˚y-
ciem. Z wiarà i mi∏oÊcià wypraszamy
dziÊ u Boga ∏ask´ wiecznego ukoje-
nia i pokoju dla duszy Êp. Jadwigi.
A nasze ludzkie serca, dotkni´te bó-
lem ziemskiego rozstania, niech po-
krzepia moc chrzeÊcijaƒskiej nadziei!

ks. Antoni Reginek
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Rozstaniu z najbli˝szymi
zawsze towarzyszy smutek i ból,
˝yjàc w naszej pami´ci
stajà si´ nieÊmiertelni.

Na naszych cmentarzach mo˝na spotkaç poetyckà
strof´ czo∏owego przedstawiciela sentymentalizmu,
Franciszka Karpiƒskiego, z jego cyklu „PieÊni ˝a∏ob-
nych”:

Nied∏ugo siostro z tobà si´ ujrzymy,
ju˝eÊ tam dosz∏a, my jeszcze idziemy.

Istota Êmierci, jej znaczenie i sens, zdajà si´ byç za-
gadkà rodzaju ludzkiego. Rozwa˝ania nad jej treÊcià
prowadzi myÊlicieli, teologów i filozofów do uÊwiado-
mienia ludzkoÊci nieuchronnoÊci jej nadejÊcia. 

Istotnie, droga druhno Jadziu: nie wszystka umar∏aÊ.
˚yjesz teraz inaczej. Ale – zwyczajnie, po ludzku –
Twoje odejÊcie odczuwamy jako brak, z którego ˝al
i smutek si´ biorà.

Âwi´tej pami´ci Jadwiga rozpocz´∏a swoje spo∏eczne
dzia∏anie jako uczennica Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Chórze „Harmonia” w Miko∏owie. By∏ rok 1975. Po-
tem odbywa∏a studia w Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. ¸aczy∏a je z aktywnà pracà w Zarzàdach
Okr´gu Tyskiego i Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, jak równie˝ w Zarzàdzie
G∏ównym PZChiO w Warszawie, pe∏niàc przez 25 lat
funkcj´ przewodniczàcej G∏ównej Komisji Rewizyjnej.
Do ostatnich chwil pracowitego ˝ycia dzia∏a∏a w Zarzà-
dzie G∏ównym Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
w Katowicach.

W miniony czwartek Jadzia przekroczy∏a granic´ do-
czesnoÊci… Przesz∏a przez bram´, która ku wiecznoÊci
prowadzi. Teraz zapewne uÊmiecha si´ do nas z odda-
li… Mo˝e Êpiewa w niebiaƒskim chórze PieÊƒ uwielbie-
nia…

Droga Jadziu!
Odesz∏aÊ tam, gdzie nie ma cierpienia i smutku. Wie-

rzymy, ˝e kiedyÊ znów si´ z sobà spotkamy. Pogadamy,
poÊpiewamy, po˝artujemy. Tymczasem pami´taç b´-
dziemy o Tobie, o ka˝dej z Tobà sp´dzonej chwili…

PrzyszliÊmy tutaj ze sztandarami. Tak˝e z nowym
sztandarem Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Pra-
gniemy towarzyszyç Tobie w drodze na miejsce wiecz-
nego spoczynku. Pragniemy pochyliç g∏owy i podzi´ko-
waç Ci za dar Twej obecnoÊci wÊród nas. Za to, co dla
naszej Êpiewaczo-muzycznej spo∏ecznoÊci uczyni∏aÊ.

Ma∏gorzata Podwyszyƒska w wierszu napisa∏a:

Mówmy bliskim nam osobom, 
˝e je kochamy, szanujemy i cenimy.
Nie odk∏adajmy niczego na póêniej,
bo mo˝e nigdy nie zdà˝ymy.

Droga Jadziu! W piàtek, dwunastego kwietnia z rado-
Êcià przekazywa∏em Tobie informacj´ o tym, ˝e decyzjà
Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr zosta∏aÊ nominowana do Mi´dzynarodowej Na-
grody im. Stanis∏awa Moniuszki. I o tym te˝ mówi∏em,
˝e Kapitu∏a Nagrody na posiedzeniu w Czeskim Cieszy-
nie t´ nominacj´ zatwierdzi∏a. Drugiego czerwca w Cze-
skim Cieszynie odb´dzie si´ wielka gala Âwi´ta Âlàskiej
PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”. Tam mia∏aÊ przyjàç
statuetk´ wyobra˝ajàcà postaç Moniuszki, wzorowanà
na katowickim pomniku kompozytora. Ta statuetka to
symbol Nagrody, której sama ju˝ nie odbierzesz. Ale
ona jest Twoja!

W imieniu Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr, oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci Êpiewaczo-
muzycznej ˝egnam Ci´. Jadziu. Sk∏adam te˝ wyrazy
wspó∏czucia Rodzinie Zmar∏ej oraz Jej przyjacio∏om.

Trzeba ci by∏o, odpoczàç po biegu.
Ty wstaniesz, boÊ tu tylko na noclegu.

CzeÊç Twojej pami´ci! Odpoczywaj w pokoju!

34 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (404) 2013

Twoje odejÊcie odczuwamy jako brak
S∏owo prezesa Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr, Romana Warzechy,

wyg∏oszone podczas uroczystoÊci pogrzebowej Êp. Jadwigi Mandery-Wojtynek

F
o

to
: 

A
n
d

rz
e

j 
W

ó
jc

ik

Foto: Andrzej Wójcik



Jadzia
Z Jadzià nie mo˝na by∏o nie roz-

mawiaç. Gdy tylko pojawia∏a si´
w biurze, razem z nià pojawia∏ si´
temat. Temat do rozmowy. Sama go
wprowadza∏a jakimÊ s∏owem, na-
wiàzaniem, pytaniem…

– S∏ysza∏am, ˝e… Co sàdzisz o…
Wyobraê sobie, jakie… By∏am
wczoraj u…

Tak to mniej wi´cej wyglàda∏o, to
wprowadzanie.

Prawd´ mówiàc, nikt si´ specjal-
nie nie stara∏ zapami´taç owych
zwrotów umo˝liwiajàcych rozwini´-
cie konwersacji. To oczywiste i nor-
malne… Nikt przecie˝ nie zak∏ada,
˝e pewnego dnia zagadywaƒ nie
us∏yszy, ˝e nastàpi kres dialogów,
które po nich nast´powa∏y… Cze-
mu, z jakiego powodu mia∏oby si´
wag´ do tych interakcji przywiàzy-
waç, rejestrowaç ich form´, o treÊci
nie wspominajàc? Zwyczajne prze-
cie˝ one, ma∏o znaczàce, po co sobie
g∏ow´ zawracaç…

Zadziwiajàce: katalog tematycz-
nych wprowadzeƒ Jadzi nie obejmo-
wa∏ muzyki. Poza okolicznoÊciami
wynikajàcymi ze sprawowanej
funkcji nie rozmawia∏o si´ z nià
o chórach, czy orkiestrach… Rów-
nie˝ sprawy zwiàzkowe w niefor-
malnych, spontanicznych konwersa-
cjach poruszane by∏y niezmiernie
rzadko.

Niekiedy po owych „co sà-
dzisz…”, „wyobraê sobie”, ujawnia-
∏y si´ k∏opotliwe rozbie˝noÊci. Mia-
∏y zastanawiajàco ∏agodny przebieg.
WÊród unoszàcego si´ w powietrzu
aromatu kawy i przy wzajemnej
˝yczliwoÊci zmieszanej z biurowym
kurzem ostroÊç sàdów o k∏amstwach
polityków, bezdusznoÊci urz´dni-
ków, g∏upocie i chamstwie coraz po-
wszechniejszym, o przywarach cele-
brytów i jednostronnoÊci mediów,
wydawa∏a si´ mniej ostra. W osta-
tecznoÊci ka˝dy z uczestników dia-
logowej akcji pozostawa∏ przy swo-
im zdaniu i bra∏ si´ do zaplanowa-
nych wczeÊniej czynnoÊci.

O chorobach i o sprawach osta-
tecznych tak˝e rozmawiano. I o do-
Êwiadczeniu raczej przykrym „le-
czenia” w jednym ze szpitali. Ba∏a
si´ powrotu do niego. Gdy wi´c
zbli˝y∏ si´ czas i poczu∏a ˝e wkrótce
„kszta∏ty rzeczy zacieraç si´ po-
cznà” broni∏a si´ przed myÊlà opusz-

czenia miejsca przez siebie oswojo-
nego i o szpitalu s∏yszeç nie chcia∏a.

Jadzia – wra˝liwa, wierna sobie,
oddana innym… Intrygujàcy bywa∏
Jej uÊmiech. Tajemniczy, nieokre-
Êlony, jak u Leonarda – zagadko-
wy… Kwitowa∏a nim wiele spraw… 

By∏a w tym jakaÊ poezja.
JeÊli ktoÊ by∏… to znaczy, ˝e go

nie ma.
By∏… czeka∏… mia∏ nadziej´,

spodziewa∏ si´… 
Z Jadzià nie mo˝na by∏o nie roz-

mawiaç. Ona pragn´∏a tego. Czeka∏a
na s∏owo, które nie zawsze przycho-
dzi∏o, bo… nie chcia∏o si´. Bo chwi-
la niestosowna, bo gotowoÊci
brak… Tysiàc wymówek i drugie ty-
le samousprawiedliwieƒ. A Ona –
czeka∏a, uÊmiecha∏a si´, cierpia∏a,
nic o tym nie mówiàc.

Nieprzypadkowe skojarzenie od-
s∏ania nowy obraz. Nie da si´ go opi-
saç zwyk∏ym sposobem. W sukurs
przychodzà s∏owa zapisane przez
Mari´ Krawiec – poetk´:

By∏ KtoÊ
by∏ i czeka∏
czeka∏ na s∏owo
ale nie nadchodzi∏o
dlaczego?

Gdy ju˝ nadszed∏ kres wyczeki-
wania szcz´Êliwie nie zawiod∏a gru-
pa chórzystów Towarzystwa Âpie-
waczego „Modus Vivendi” z Piotro-
wic. Do∏àczyli do nich inni. Razem
zaÊpiewali podczas mszy ˝a∏obnej.
Zachwycajàco zabrzmia∏ te˝ solowy
Êpiew Anny Szawiƒskiej, dyrygentki
piotrowickiego chóru, której na or-
ganach pi´knie towarzyszy∏ prof.
W∏adys∏aw Szymaƒski. Nie zawio-
d∏a Orkiestra D´ta Elektrowni „¸a-
ziska”: liczni uczestnicy pogrzebu
z uznaniem i wzruszeniem odbierali
muzyk´ towarzyszàcà ˝a∏obnym ce-
remoniom. Jej wyraz uczuciowy
i artystyczny by∏ z pewnoÊcià rezul-
tatem Êwietnej dyspozycji orkiestry,
o co zadba∏ kapelmistrz ∏aziskich d´-
cistów, Bogus∏aw Plichta.

Podczas odbytego 16 sierpnia
1982 roku plenarnego zebrania za-
rzàdu Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO,
ówczesna sekretarz zarzàdu, Jadwi-
ga Mandera, zanotowa∏a:

Druhna Mandera – doda∏a do
wypowiedzi druha Warzechy, ˝e
chór „Harmonia” Miko∏ów kon-
certowa∏ 1 Maja na Rynku w Miko-
∏owie i na Placu Hanki Sawickiej
w dniu 22 lipca 1982 r.

W Wydziale Kultury i Sztuki
UW uzyska∏a informacj´, ˝e Wy-
dzia∏ sfinansuje medal im. Fojci-
ka i dyplom zas∏u˝onego dzia∏a-
cza. Nim jednak napisze si´ pismo
do Wydzia∏u Kultury nale˝y zwró-
ciç si´ o wykonanie projektu do
medaliera i grafika. Trzeba znaç
kosztorys i iloÊç egzemplarzy.
Znaç… Jadzi´.
Jadzia.
– O, to od Jadzi… Pi´kne… 
Niewiele z tego zosta∏o. Jako jed-

na z ostatnich pamiàtek, wielkanoc-
ne ˝yczenia:

Najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowych, radosnych i spokoj-
nych Âwiàt Wielkiej Nocy, smacz-
nego jajka, mokrego dyngusa,
a tak˝e odpoczynku w rodzinnym
gronie ˝yczy Jadzia.

Nieco wczeÊniejsze „Wiosenne
pozdrowienia” zawiera∏y dowcipne
opisy symptomów najpowszechniej-
szej wiosennej „choroby”. Poprze-
dzi∏ je charakterystyczny tytu∏:

Idzie wiosna. Nale˝y na siebie
uwa˝aç. JedenaÊcie chorób,
z którymi mo˝esz pomyliç mi∏oÊç.

Niewiele mniej tych chorób
stwierdzono u Jadzi. Prowadzàcy le-
karze nie zauwa˝yli, ˝e ich pacjentka
„cierpia∏a” tak˝e na t´ najwa˝niejszà
z chorób. Na mi∏oÊç, którà okazywa-
∏a ka˝demu, kogo uzna∏a za godnego
podzielenia si´ tym uczuciem

Mailowanie by∏o Jej radoÊcià. Tak-
˝e jednym ze sposobów komunikacji
i spotykania si´ z przyjació∏mi. Dwie,
trzy wiadomoÊci przez Nià co dzieƒ
wysy∏ane krà˝y∏y i pewnie nadal krà-
˝à w sieci. Jadzia – dumna z nabytej
sprawnoÊci w pos∏ugiwaniu si´ kom-
puterem, martwi∏a si´, gdy coÊ
w urzàdzeniu nie funkcjonowa∏o.
Zdarza∏o si´, ˝e nie potrafi∏a rozwià-
zaç jakiegoÊ problemu zwiàzanego
z jego obs∏ugà. Wtedy pyta∏a, docie-
ka∏a przyczyn usterki i mo˝liwoÊci
rozwiàzania trudnej kwestii. Sprawne
urzàdzenie umo˝liwia∏o bowiem wy-
s∏anie kolejnego maila, ozdobionego
jakimÊ elementem graficznym i ˝y-
czeniem – „mi∏ego dnia”, „dobrej no-
cy” i jakoÊ tam jeszcze… 

W pami´ci komputera wcià˝ ist-
nieje internetowy adres Jadzi.

Nie b´dzie skasowany.
Mo˝e znów jakiÊ mail od Niej na-

dejdzie?
Andrzej Wójcik

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (404) 2013 35



– Prosz´ o powstanie…Poczty sztandarowe pro-
sz´ o wprowadzenie sztandarów…

Delegaci, goÊcie i cz∏onkowie Zarzàdu G∏ównego
wstali, poczty sztandarowe zaj´∏y swoje miejsce.
Pad∏y kolejne s∏owa wzmocnione u˝yciem mikro-
fonu:

– Kimkolwiek jesteÊ,
Je˝eli cenisz to, co uczciwe i po˝yteczne
Je˝eli szanujesz s∏usznoÊç i Êwi´toÊç naszej religii
Je˝eli pragniesz wspomóc swà Ojczyzn´
Twych przyjació∏ – kochaj muzyk´
Ucz si´ muzyki, szukaj wewnàtrz siebie muzyki.

Tak zaczà∏ si´ przedostatni w tej kadencji Walny
Zjazd Delegatów Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
Zjazd sprawozdawczy.

Zwo∏any na godzin´ dziesiàtà niedzielnego przedpo-
∏udnia w dziewiàtym dniu czerwca, odby∏ si´ w sali kon-
certowej Paƒstwowych Szkó∏ Muzycznych im. Mieczy-
s∏awa Kar∏owicza przy ulicy Teatralnej w Katowicach.

Wezwanie do uczenia si´ i szukania w sobie muzyki
mia∏o ciàg dalszy:

– Drugiego maja min´∏o sto pi´ç lat od za∏o˝enia To-
warzystwa Âpiewu „Harmonia” w Miko∏owie…Chór
ten zainauguruje dzisiejsze posiedzenie…Ma si´ dosko-
nale. Up∏ywu lat nie widaç, ani te˝ nie s∏ychaç; g∏osy
wcià˝ pewne, czyste. Szcz´Êç Wam Bo˝e na nast´pne
stulecie!

Zgodnie z tradycjà si´gajàcà poczàtków istnienia
Zwiàzku, Zjazd rozpoczà∏ si´ od krótkiego koncertu.
Âwietnie przygotowany chór z Miko∏owa poprowadzi∏a
El˝bieta Krusz, zaÊ wybrane na t´ okazj´ utwory zapo-
wiada∏a prezeska „Harmonii”, Wies∏awa Socha. Gdy

z estrady pad∏y s∏owa dedykacji jednego z utworów pa-
mi´ci zmar∏ych w okresie mi´dzy zjazdami Rajmunda
Hankego – prezesa honorowego Zwiàzku i Jadwigi
Mandery-Wojtynek – dawnej Êpiewaczki „Harmonii”
i wieloletniej skarbniczki Zarzàdu G∏ównego (dawniej
Oddzia∏u Âlàskiego), trudno by∏o si´ oprzeç wzruszeniu.
Âpiew brzmia∏ potem pi´knie i wywo∏a∏ burz´ okla-
sków. Podoba∏y si´ wszystkie utwory – od poczàtkowe-
go Bacha, po wiàzank´ Êlàskà, z∏o˝onà z dobrze zna-
nych motywów.

Po wyst´pie g∏os zabra∏ prezes Roman Warzecha, któ-
ry w krótkiej refleksji zwróci∏ uwag´ na historyczne za-
s∏ugi miko∏owskiego chóru i osobiste z nim zwiàzki.
Wypowiedê prezesa poprzedzi∏a dekoracj´ sztandaru
miko∏owskiego chóru „Harmonia” Odznakà Z∏otà
z Brylantem. Podczas wpinania odznaki w materi´
sztandaru, w poruszone tym aktem myÊli, wplot∏o si´
echo s∏ów wypowiedzianych na poczàtku: je˝eli cenisz
to, co uczciwe i po˝yteczne, je˝eli…je˝eli…

Zgodnie ze zwyczajem obrady poprzedzi∏a minuta ciszy
i krótka modlitwa; uczczono pami´ç zmar∏ych w okresie
mi´dzy zjazdami cz∏onków i dzia∏aczy Zwiàzku:

– Na wiecznà wart´ w tym czasie odeszli od nas… –
po krótkim zawieszeniu g∏osu prezes Warzecha doda∏ –
…i pewnie Êpiewajà w niebiaƒskim chórze: Rajmund
Hanke – wybitny dzia∏acz ruchu Êpiewaczo-muzyczne-
go i jego prezes honorowy oraz Jadwiga Mandera-
Wojtynek – d∏ugoletnia skarbniczka Zwiàzku. Poza ni-
mi: Bernard Skowron z Chóru M´skiego „Âlàsk” ze
Âwi´toch∏owic, Józef Griger z Chóru Êw. Cecylii z Ka-
towic-Józefowca, Marta Geisler z Chóru „Echo” ¸azi-
ska Górne, Marta Smakowska i Eugeniusz Krasoƒ
z Chóru „Dzwon” w Orzeszu, Janina Ostafin i Izydor
Nowak z Chóru „Jutrzenka” w Ornontowicach, Rudolf
Profaska i Malwina Sm´dzik z Orkiestry D´tej Elek-
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Sprawozdawcze refleksje ze Zjazdu Delegatów

Je˝eli cenisz to, co uczciwe i po˝yteczne…

Przed wejÊciem do sali obrad trzeba si´ wpisaç na
list´. Na zdj´ciu: W. Pauly, G. Pitas. E. S∏adkowska

Jeszcze kilka drobnych ustaleƒ i mo˝emy zaczynaç. Od
lewej: R. Warzecha, A. Wójcik, B. Oberda
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trowni „¸aziska” w ¸aziskach Górnych, Edward Przy-
bytek z Chóru Êw. Barbary w Piekarach Âl., Urszula
Miensopust z Chóru ˚eƒskiego „Z∏ota Jesieƒ” w Raci-
borzu, Janina Cywiƒska z Chóru „Jutrzenka” w Rudzie
Âlàskiej, Apolonia Dzidt, Józef Knesz, El˝bieta Prefeta
i Anna Skaba z Chóru „S∏owiczek” w Popielowie, Hil-
degarda Mandrysz i Janusz Schubert z Chóru im. Ada-
ma Mickiewicza w Rybniku-Niedobczycach, Irena Bry-
zik z Chóru „Skowronek” w Giera∏towicach, Leon To-
manek z Chóru „Harmonia” w Tarnowskich Górach,
Wiktor Mirczewski z chóru „Lutnia” w Kosz´cinie, Ga-
briela Bujoczek z Chóru „Jutrzenka” w Nak∏e Âlàskim,
Cecylia Kotmus i Jan åwik z Chóru „S∏owik nad Olzà”
w Olzie, Rufin Marcol z Chóru im. Juliusza S∏owackie-
go w Radlinie, Józef Skowronek i W∏adys∏aw Bialik
z Chóru „˚aby” w Chrzanowie, Leonard Brzoza i Cze-
s∏aw Rutkowski z Chóru M´skiego „Hejna∏” w Katowi-
cach-Piotrowicach, Jerzy Brzezinka z Chóru „S∏owi-
czek” w Popielowie.

W ramach procedur przygotowawczych delegaci pod-
j´li decyzj´ o nadaniu GodnoÊci Honorowego Cz∏onka
Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Wyró˝nieni zostali:

– Pawe∏ KOWOL z Radlina – dzia∏acz i Êpiewak, mi-
mo s´dziwego wieku 94 lat, wcià˝ aktywny w naszym
ruchu;

– Pawe∏ KOWOL z Raciborza – dyrygent, kompozy-
tor, dzia∏acz;

– ks. bp Tadeusz SZURMAN z Katowic – Êpiewak
chóru „Largo Cantabile”, organizator koncertów i prze-
glàdów, przyjaciel Êlàskiego ruchu Êpiewaczo-muzycz-
nego.

Walny Zjazd zaakceptowa∏ tak˝e wniosek Zarzàdu
G∏ównego o nadaniu GodnoÊci Herolda Âpiewactwa
Âlàskiego. Nadaniem tym uhonorowani zostali: Wac∏aw
Mickiewicz, Maria Trzasko, Agnieszka Wala, Gerard
Maryniok z Rybnika-Niedobczyc, Maria Gabor, Lucy-
na Nawara, Otylia Galbas, Krystyna Poks, Jan Gàsior
z Kosz´cina, Emanuel Rudek z Lubliƒca, Edward Fol-
tys z Biertu∏tów, Maria Franke, Hildegarda Gàszczyk,
Zyta Ochman i Maria Pielot z Tarnowskich Gór.

Roboczà cz´Êç Zjazdu zacz´to w drugim terminie.
Skutkuje to mocà prawnà uchwa∏ Zjazdu, niezale˝nie
liczby uczestniczàcych i g∏osujàcych delegatów. Spo-

Êród uprawnionych 174 przedstawicieli chórów, orkiestr
i okr´gów Zwiàzku, w zjeêdzie uczestniczy∏o 73 delega-
tów. Ma∏o. Ledwie 42-procentowa frekwencja musi za-
stanawiaç. No i prosz´ potem nie narzekaç, nie opowia-
daç po kàtach, ˝e „oni” tam za nas decydujà, nas si´ nikt
nie pyta… Jak ktoÊ z g∏osu rezygnuje, to nie tylko jego
sprawa. To tak˝e powa˝ne nadu˝ycie zaufania tych, któ-
rzy mandat swój powierzyli w godne, jak sàdzili, r´ce.
Przykra jest ta oboj´tnoÊç mandatariuszy!

I przy tej refleksji wraca echo s∏ów uprzednio cytowa-
nych:

– Kimkolwiek jesteÊ, je˝eli cenisz to, co uczciwe i po-
˝yteczne… je˝eli… je˝eli… 

Wwierca si´ to „je˝eli” w mózg, dêwi´czy
w uszach… Wraca, znika, znów si´ pojawia… 

Tymczasem wybrany na przewodniczàcego zjazdu R.
Warzecha komentuje zapisy z dor´czonego delegatom
drukowanego Sprawozdania. Mówi:

– StaraliÊmy si´ realizowaç przyj´te plany. Chyba si´
uda∏o… Bolàczkà sp´dzajàcà sen z powiek jest finanso-
wanie Zwiàzku. Tegoroczny, dodatni wynik finansowy
jest skutkiem pozytywnej decyzji pod´tej przez WZD
w ubieg∏ym roku. Móg∏by byç lepszy, gdyby sk∏adki
z danego roku wp∏ywa∏y terminowo do ZG. Ubieg∏y rok
zakoƒczy∏ si´ równie˝ niez∏ymi wynikami w pozyski-
waniu celowych dotacji zewn´trznych. Dzi´ki nim mo˝-
liwe by∏o zrealizowanie wszystkich planowanych przed-
si´wzi´ç. Podzi´kowaç chcia∏bym prezesom, dyrygen-
tom i dzia∏aczom w okr´gach za wspieranie naszego ru-
chu i utrwalanie dobrej opinii o Âlàskim Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr w pozosta∏ych cz´Êciach kraju… 

Ostatnie sformu∏owanie potwierdza ocena pracy Za-
rzàdu G∏ównego sporzàdzona przez G∏ównà Komisj´
Rewizyjnà, która zaproponowa∏a udzielenie Zarzàdowi
„pokwitowania”, czyli absolutorium. „Za” g∏osowa∏o 72
delegatów, jeden si´ wstrzyma∏.

W dalszej cz´Êci obrad Zjazd powo∏a∏ druha Feliksa
Soko∏´ do pe∏nienia funkcji cz∏onka Zarzàdu G∏ównego.

– Cieszymy si´, gratulujemy i bardzo liczymy… Druh
Soko∏a posiada umiej´tnoÊç konstruowania wniosków
i projektów sk∏adanych w konkursach ofert, og∏asza-
nych tak˝e przez struktury unijne. Jest to cecha bardzo
przydatna i po˝àdana w bie˝àcej dzia∏alnoÊci Zwiàzku –
podkreÊli∏ Przewodniczàcy komentujàc wybór.

G∏osujemy. Tylko dlaczego tyle tu wolnych foteli?…Obrady zjazdu poprzedzi∏ pi´kny Êpiew chóru „Harmo-
nia” z Miko∏owa. Dyrygowa∏a El˝bieta Krusz 6



Póêniej ju˝ tak pi´knie nie by∏o.
By∏o emocjonalnie. Nawet smutno. Dr´czàce „je˝eli”

znów przypomnia∏o o sobie: 
Je˝eli pragniesz wspomóc swà Ojczyzn´, Twych

przyjació∏… je˝eli… je˝eli… 
Je˝eli wspomóc pragniesz, musisz pracowaç… Mu-

sisz mieç jakiÊ plan i Êrodki na jego realizacj´.
¸atwo powiedzieç!
– Ambitne mieliÊmy plany na ten rok – zaczà∏ prowa-

dzàcy obrady prezes Warzecha. – Oprócz tradycyjnych
przedsi´wzi´ç zamierzaliÊmy wprowadziç nowe, jak na
przyk∏ad warsztaty chóralne. Niestety nie otrzymaliÊmy
˝adnego wsparcia. To jest wielki skandal: kogo my wy-
bieramy do w∏adz, kto nas reprezentuje w samorzàdach,
we w∏adzach ustawodawczych. To si´ odbije czkawkà
za kilka lat, jeÊli kultura b´dzie traktowana po macosze-
mu Obecnie rzàdzàcy nie zdajà sobie sprawy z tego co
robià. Nie majà pieni´dzy na kultur´, ale sobie wyp∏aca-
jà olbrzymie nagrody – ironizowa∏, wskazujàc przyczy-
ny niedomagania wywo∏ujàcego niezadowolenie coraz
szerszych kr´gów spo∏ecznych naszego paƒstwa. – Po-
patrzcie na wnioski z∏o˝one do Urz´du Marsza∏kow-
skiego, zobaczcie jak nas potraktowano. We wszystkich
prawie pozycjach – zero! To co robi rzàdzàca partia jest
skandalem (brawa). Gdyby nie miasto Katowice, nie by-
∏oby na tegorocznym „Trojoku” statuetek Moniuszki
i naszego udzia∏u w tym przedsi´wzi´ciu. Na domiar
z∏ego par´ dni temu zostaliÊmy poinformowani, ˝e
w zwiàzku ze sprzeda˝à zajmowanego przez nas lokalu
przy Plebiscytowej mamy si´ z niego w ciàgu trzech

miesi´cy wyprowadziç… Czy sà jakieÊ uwagi? – pyta∏
retorycznie prezes Warzecha.

Je˝eli… je˝eli… je˝eli… 
Po krótkiej dyskusji przyj´to Plan Finansowy i Plan

Pracy na rok 2013. Nast´pnie zaj´to si´ jeszcze kilkoma
innymi wa˝nymi zagadnieniami, przyj´to te˝ wynikajà-
ce z dyskusji wnioski i uchwa∏y. O sprawach artystycz-
nych, mo˝liwoÊciach wspó∏pracy z mediami i naszej
obecnoÊci w internecie, o czekajàcej nas przeprowadzce
i innych sprawach mówili m.in. ks. dr hab. A. Reginek,
prezes okr´gu gliwicko-zabrskiego – Ryszard Buczek,
Andrzej Wójcik, delegat chóru „Jutrzenka” Bojszowy –
Augustyn Czarnynoga, prezes okr´gu miko∏owskiego –
Benedykt Oberda, prezes chóru „Lutnia” z Chorzowa –
Janusz KaraÊ, red. Stanis∏awa Warmbrand. G∏os zabra∏
te˝ Wac∏aw Mickiewicz – dyrygent chóru im. A. Mic-
kiewicza w Rybniku-Niedobczycach. Powiedzia∏:

– Mam do spe∏nienia mi∏y obowiàzek podzi´kowania
za odznaczenia i zaszczyt jaki mnie oraz chórowi im. A.
Mickiewicza sprawi∏ udzia∏ przedstawicieli ZG w uro-
czystoÊciach stulecia chóru w Niedobczycach.

W∏aÊciwie… to ju˝ wszystko.
Ostatni punkt porzàdku dziennego przewidywa∏, ˝e

Przewodniczàcy zach´ci zebranych do odÊpiewania pie-
Êni Przyjaêƒ o bracia. ZaÊpiewano, zgodnie ze zwycza-
jem, trzymajàc si´ za r´ce. Potem, po odÊpiewaniu i wy-
prowadzeniu sztandaru, oko∏o godziny 13.00 obrady
Zjazdu zosta∏y zakoƒczone.

Andrzej Wójcik
Foto: Jacek Turalik
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Nowe wyzwania przysz∏ych dyrygentów…
Rok 2013 zapisze si´ z pewnoÊcià

w pami´ci wielu osób, szczególnie
tych zwiàzanych z Katedrà Chórali-
styki Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach.
Jest to bowiem czas zmian w podej-
Êciu do wymagaƒ stawianych dyplo-
mantom studiujàcym zarówno na
specjalnoÊci Dyrygentura chóralna
i przedmioty teoretyczno-muzyczne
(Aleksandra Raszyƒska oraz
Krzysztof Gajowniczek), jak rów-
nie˝ Edukacja muzyczna, prowa-
dzenie zespo∏ów wokalnych i wo-
kalno-instrumentalnych oraz przed-
mioty teoretyczno-muzyczne (Mag-
dalena Podstawska, Ewa Szumna
i Rados∏aw Wochal). Przyzwycza-
iliÊmy si´ poniekàd do pewnej for-
mu∏y koncertów dyplomowych, od-
bywajàcych si´ w przyjaznych, nie-
co kameralnych warunkach dawnej

sali koncertowej macierzystej
Uczelni. Obecny Kierownik Katedry
Chóralistyki – profesor Aleksandra
Paszek-Trefon – zaproponowa∏a
szereg nowych pomys∏ów i idei, roz-
szerzajàc znacznie wczeÊniejszà tra-
dycj´. Prezentowanie repertuaru sa-
kralnego podczas I Koncertu Dyplo-
mowego i Êwieckiego – na kolej-
nym, nie uleg∏o zatraceniu, a jedynie
swoistemu odwróceniu. Czy jednak
tegoroczni dyplomanci sprostali no-
wym wyzwaniom?

I Koncert Dyplomowy –
Piosenka jest dobra na

dyplom?

Czy pytanie to, pomimo drobnego
niuansu, cz´Êci osób nie wydaje si´
doÊç znajome…? KtoÊ „zbyt ela-

styczny” mo˝e nawet poczuç si´ nie-
co zawiedziony koƒcowym pytajni-
kiem – to piosenka nie mo˝e byç do-
bra na dyplom? Co to ma jednak
wspólnego z chóralistykà? Âpiesz´
donieÊç, i˝ ca∏y I Koncert Dyplomo-
wy, który odby∏ si´ 18 kwietnia
2013 roku, opiera∏ si´ w∏aÊnie o am-
bitne i artystycznie interesujàce,
wybrane piosenki Kabaretu Star-
szych Panów w stylowym opraco-
waniu Andrzeja Borzyma na chór
mieszany a cappella. Sam tytu∏ za-
warty w formie pytajàcej zacieka-
wia, a zaproponowane przez re˝yse-
ra koncertu, Krzysztofa JaÊlara do-
okreÊlenie – koncert na chór i krze-
s∏a, nieco dezorientuje? Nic bardziej
mylnego, ka˝dy koneser sztuki chó-
ralnej mia∏ szans´ doceniç precyzj´
i pi´kno Êwietnych wykonaƒ reper-
tuaru, który sam w sobie rodzi „sen-



tymenta”, a dodatkowe atrakcje wi-
zualno-przestrzenne zaspokaja∏y z
pewnoÊcià gusta tych mo˝e nieco
mniej wysublimowanych s∏uchaczy.
Program, choç „to˝samy” dla
wszystkich dyplomantów, zawiera∏
ca∏e bogactwo Êrodków i technik
chóralnych, nie wspominajàc o wy-
rafinowanej muzykalnoÊci, którà
ka˝dy dyplomant z powodzeniem
uzyskiwa∏ od chórzystów. W tym
miejscu warto nadmieniç, i˝ w
sk∏ad owego Zespo∏u Chóralnego
wchodzà studenci wszystkich lat
kierunku Edukacja artystyczna w
zakresie sztuki muzycznej, a opiek´
artystycznà pe∏ni∏a adt dr Iwona
Baƒska. Scenariusz Koncertu, treÊç
prelekcji oraz elementy aktorskie
skomponowa∏ i przeprowadzi∏
wspomniany wczeÊniej Krzysztof
JaÊlar – re˝yser programów kabare-
towych, znany z dzia∏alnoÊci z Ze-
nonem Laskowikiem w kabarecie
TEY, czy chocia˝by popularnego,
niezupe∏nie typowego kwartetu
smyczkowego – Grupy MoCarta.

Poza doÊç typowymi pomys∏ami
urozmaicenia statycznego ustawie-
nia chóru (ko∏ysanie si´ kolejnych
rz´dów chóru – w piosence Stacyjka
Zdrój, rozmieszczenie zespo∏u do-
s∏ownie wokó∏ publicznoÊci –
Zmierzch, wykorzystanie krzese∏ –
w trakcie Êpiewania – Zàb zupa
dàb, oraz rekwizytów takich jak
chocia˝by aparat fotograficzny
w piosence – Rodzina, rodzina), po-
jawia∏y si´ arcyciekawe dodatkowe
efekty wzbogacajàce „partyturowà”
warstw´ muzycznà. W piosence
Herbatka cz´Êç paƒ – opracowane
przez studentk´ formu∏y rytmiczne –
wystukiwa∏a ∏y˝eczkà o fili˝anki
u∏o˝one na stolikach, przy których
zasiada∏ chór. W innej (Ballada ja-
rzynowa) treÊç piosenki zosta∏a
przedstawiona za pomocà scenki,
wykonywanej przez grup´ chórzy-
stów, jednoczeÊnie Êpiewajàcych!
Pojawi∏y si´ tak˝e „elementy sporto-
we” – przemarsz cz´Êci chóru
wzd∏u˝ obrze˝a sceny w piosence
Weso∏e jest ˝ycie staruszka, czy je-
go podchodzenie w stron´ widowni
podczas utworu Piosenka jest dobra
na wszystko. Nie mówiàc ju˝ o tym,
˝e w niektórych dodane i wykorzy-
stane zosta∏y instrumenty, improwi-
zujàce lub realizujàce indywidualne
pomys∏y dyrygentów oraz re˝ysera
(O Kutno, Na ca∏ej po∏aci Ênieg –
perkusja, Zmierzch – skrzypce,

Szarp pan bas – kontrabas). By∏y
te˝ wreszcie takie, w których na
chwilk´ odpoczywaliÊmy od wielo-
Êci pomys∏ów na wzrokowà „stymu-
lacj´” widowni (W kawiarence
«Su∏tan», Po kompocie, Rzuç chuç).
Ostatnia piosenka równie˝ zawiera∏a
pewnego rodzaju koncept bardzo
przyjemny dla odbiorców – ale
o tym nieco póêniej.

Trudno ubraç w s∏owa wra˝enia,
które z samego opisu brzmià dosta-
tecznie smacznie – potwierdziç mo-
˝e to fakt, ˝e ju˝ tydzieƒ przed kon-
certem nie by∏o mo˝liwoÊci zaopa-
trzyç si´ w wejÊciówki! Dodatko-
wym atutem i zaszczytem – dla stu-
dentów – by∏ fakt, i˝ wyst´p mia∏
miejsce w obecnej – du˝ej i wspa-
nia∏ej Sali Koncertowej katowickiej
Akademii Muzycznej, w porze
„standardowych” wydarzeƒ arty-
stycznych organizowanych przez
Uczelni´, dzi´ki czemu licznie zgro-
madzona publicznoÊç mia∏a mo˝li-
woÊç wys∏uchania muzycznej pre-
zentacji „w ogrzewanej sali, z dobrà
[Êwietnà!] akustykà” (cytat K. JaÊla-
ra), zaÊ dyrygenci debiutowali
w komfortowych i presti˝owych
warunkach, zupe∏nie nietypowych
dla tego typu koncertów, co mo˝na
uznaç za Êwietnà wró˝b´ na przy-
sz∏oÊç! Dyplomanci nie tylko zaj-
mowali si´ prezentowaniem przygo-
towanych utworów, prowadzili rów-
nie˝ prelekcj´ koncertowà, organi-
zowali potrzebne rekwizyty, a tak˝e
– zgodnie z tradycjà – Êpiewali so-
bie nawzajem. Zespó∏ dodatkowo
wzmocni∏ wra˝enia wizualne – stu-
denci wpadli na Êwietny pomys∏, ˝e-
by ubraç si´ stosownie do repertu-
aru. Pomys∏ na wskroÊ s∏uszny – ka-
baretowe piosenki z mora∏em
w czarno-czarnych, stonowanych do
bólu strojach? Panowie zaopatrzyli
si´ w ró˝nokolorowe krawaty, zaÊ
dziewczyny przywdzia∏y jednolity
krój zwiewnych spódnic w zindywi-
dualizowanej kolorystyce. Ca∏oÊç
prezentowa∏a si´ wi´c wspaniale!
Warto jeszcze pochwaliç re˝ysera,
pedagoga prowadzàcego opiek´ ar-
tystycznà oraz, rzecz jasna, dyplo-
mantów – za dopracowanie wszel-
kich szczegó∏ów programu. Bezpo-
Êrednio po wys∏uchaniu ostatniego
utworu, podczas schodzenia Zespo∏u
Chóralnego ze sceny, wszyscy in-
strumentaliÊci wyst´pujàcy podczas
koncertu wykonali attacca fragment
ostatniej piosenki No i jak tu nie je-

chaç? w wersji instrumentalnej –
stylowo i specjalnie na t´ okazj´
opracowanej przez Mateusza Wala-
cha (absolwenta kompozycji i aran-
˝acji w Instytucie Jazzu katowic-
kiej Akademii Muzycznej).

Recenzje uznanych znawców, jak
równie˝ wra˝enia s∏uchaczy wska-
zywa∏y jasno – koncert by∏ nie-
zmiernie udany!!!, zaÊ wysokie oce-
ny uzyskane przez dyplomantów
zdajà si´ to jedynie potwierdzaç.

JednoÊç 
w ró˝norodnoÊci – 

czyli II Koncert 
Dyplomowy

Zgodnie z tym, co napisa∏am we
wst´pie, koncept repertuaru – sa-
kralny i Êwiecki – zosta∏ niejako
„odwrócony w czasie”, stàd II Kon-
cert Dyplomowy w znamienitej
wi´kszoÊci zawiera∏ dzie∏a o charak-
terze religijnym. Do kolejnej nowo-
Êci nale˝y fakt, i˝ ka˝dy z dyplo-
mantów mia∏ mo˝liwoÊç za∏o˝enia
w∏asnego zespo∏u, lub zaprezento-
wania si´ z tym, który ju˝ ma przy-
jemnoÊç prowadziç. Opiek´ arty-
stycznà nad samodzielnà pracà dy-
rygentów pe∏nili ich pedagodzy pro-
wadzàcy przedmiot g∏ówny – dyry-
gentur´. Nastàpi∏ ma∏y podzia∏ –
tym razem „razem” wyst´powali
studenci danej specjalnoÊci, zaÊ ze-
spó∏ zak∏adano indywidualnie lub
we dwójk´ – w zale˝noÊci od po-
mys∏u danego adepta dyrygentury.
Nastàpi∏o wi´c zarówno „zjawisko”
jednorodnoÊci, jak i pewnego roz-
ró˝nienia…

W pierwszej kolejnoÊci wyst´po-
wali studenci Dyrygentury chóral-
nej – Aleksandra Raszyƒska (z kla-
sy dyrygentury prof. zw. Jana Woj-
tachy) oraz Krzysztof Gajowni-
czek (z klasy dyrygentury prof.
Iwony Melson). Koncert odby∏ si´
13 maja 2013 r. o godzinie 19.15
w KoÊciele p.w. Niepokalanego Po-
cz´cia NMP (Mariacki) w Katowi-
cach i sk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci.

Pierwsza to wyst´p Chóru Ka-
meralnego Clarae voces za∏o˝one-
go i prowadzonego przez K. Ga-
jowniczka. Zespó∏ sk∏ada∏ si´ ze
studentów oraz absolwentów ró˝-
nych kierunków. Warto nadmieniç,
˝e zwi´z∏à, acz treÊciwà prelekcj´
napisa∏a oraz prowadzi∏a Agata
Trzepierczyƒska.
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W ÊciÊle sakralnym charakterze ze
wspaniale oddanà g∏´bià i charakte-
rem wykonane zosta∏y trzy znane
utwory chóralne a cappella: Tota
pulchra es Maria G.G. Gorczyckie-
go, Abendlied J. Rheinbergera i Ma-
gnificat A. Koszewskiego.

W drugiej cz´Êci Koncertu mia∏o
miejsce wykonanie wokalno-instru-
mentalnego dzie∏a Stabat Mater
Giovanniego Battisty Pergolesiego.
Ca∏oÊç przygotowa∏a i prowadzi∏a
A. Raszyƒska, zaÊ prelekcj´ (rów-
nie˝ jej autorstwa) zaprezentowa∏
„w∏aÊciciel” radiowego g∏osu –
Krzysztof Kotoƒski. Wielocz´Êcio-
wy utwór stworzony oryginalnie na
g∏osy solowe, orkiestr´ kameralnà
i continuo, zaprezentowany zosta∏
w „wersji” ubogaconej – zarówno
solowej, jak i chóralnej. Studentce
uda∏o si´ zaprosiç do tego projektu
wspania∏ych m∏odych artystów.
W wykonaniu dzie∏a wspó∏uczestni-
czyli – soliÊci: Sylwia Olszyƒska –
sopran, Jadwiga Huber i Justyna Ko-
piszka – alty, oraz grupa instrumen-
talistów barokowych, wykonujà-
cych partie solowo: Marzena Maty-
aszek i Alicja Sierpiƒska – skrzypce
barokowe, Zuzanna Bàk – altówka
barokowa, Maria Misiarz – wiolon-
czela barokowa, Micha∏ Bàk – kon-
trabas, Micha∏ Duêniak – pozytyw.
Fragmenty chóralne prezentowa∏
Zespó∏ Kameralny Armonia di 
Voci – za∏o˝ony i prowadzony
przez A. Raszyƒskà. W jego sk∏ad

wchodzà studenci Êpiewu solowego
oraz kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej. Warto
wspomnieç, i˝ studentka niejako ce-
lowo dobiera∏a ka˝dego z cz∏onków
chóru, majàc na uwadze po∏àczenie
studentów obydwu kierunków, które
sama ma przyjemnoÊç realizowaç
w Êlàskiej Akademii Muzycznej.

Jedna ze studentek kierunku Teo-
ria muzyki – Justyna Sandecka,
uczestniczàc niestety tylko w dru-
giej cz´Êci koncertu pokusi∏a si´
o krótkà recenzj´, której fragmenty,
za zgodà autorki, pozwol´ sobie
przytoczyç:

„Ju˝ od pierwszych chwil s∏u-
chacz zosta∏ przeniesiony w krain´
pe∏nà wspó∏czucia, tragizmu i dra-
matyzmu. Stabat Mater Pergolesie-
go zabrzmia∏o mistycznie. (…) Dy-
rygowanie takà muzykà jest niewàt-
pliwie trudne. W czasach, gdy Per-
golesi pisa∏ swoje dzie∏o, nie by∏o
jeszcze dyrygentów. Muzyka z cza-
sów „przed batutà”, pe∏na uczucia i
afektu, wymaga od interpretacji mu-
zyków wykonujàcych jà wielkiego
wk∏adu emocjonalnego. Tym trud-
niej z pewnoÊcià dyrygentowi
okie∏znaç ich ekspresj´ i nakiero-
waç jà na w∏asnà interpretacj´ dzie-
∏a. Z tym zadaniem Êwietnie pora-
dzi∏a sobie A. Raszyƒska, od po-
czàtku do koƒca skupiajàc na swo-
ich gestach uwag´ muzyków. Rów-
nie˝ chór si´ Êwietnie spisa∏. Kolej-
nà trudnoÊcià, z jakà z pewnoÊcià

musia∏a si´ zetknàç dyplomantka
w trakcie przygotowywania koncer-
tu, by∏a wspó∏praca dyrygent – soli-
sta. Relacja ta nigdy nie jest ∏atwa.
(…) W tragiczny wymiar dzie∏a
Êwietnie wpisa∏y si´ równie˝ stroje
– wszyscy muzycy przyszli ubrani
na czarno, oraz pozornie niewielki
dodatek – czerwona ró˝a, którà po-
siada∏y wszystkie Êpiewajàce panie
oraz dyrygentka. Mimo, ˝e symbol
ten by∏ tak ma∏y, bardzo wyraênie
podkreÊla∏ pietystyczny charakter
utworu, w koƒcu czerwona ró˝a to
symbol nie tylko mi∏oÊci, ale te˝
cierpienia”.

MyÊl´, ˝e tak pozytywna opinia
obiektywnego i wykszta∏conego s∏u-
chacza z pewnoÊcià obejmowaç
mo˝e ca∏oÊç prezentowanego – tego
wieczoru – repertuaru. Zarówno
Êpiewacy-soliÊci, obdarzeni pi´k-
nem ró˝norodnych walorów g∏osu
oraz interesujàcà, zindywidualizo-
wanà barwà; soliÊci-instrumentali-
Êci, ∏àczàcy muzykalnà ekspresj´ ba-
rokowà z nieskazitelnà technikà
wykonawczà, a tak˝e obydwa pre-
zentujàce si´ chóry – o wyrównanej
barwie, w pi´kny sposób kreÊlàce
rysunek melodyczny, uzyskany po-
przez w∏aÊciwà prac´ appoggio oraz
bliskà impostacj´ dêwi´ków, ∏àczàc
dzi´ki temu alikwotowà jasnoÊç z
brzmieniem g∏´bokim – wspaniale
oddali sakralnoÊç wykonywanych
utworów. Licznie zgromadzona pu-
blicznoÊç, jak równie˝ opinie uzna-
nych s∏uchaczy zgodnie wskazywa∏a
na niezwykle wysoki poziom oby-
dwu cz´Êci koncertu, zaÊ uzyskane
przez dyrygentów-dyplomantów
oceny celujàce sà punktowym od-
zwierciedleniem ich pracy oraz kon-
certowych wra˝eƒ estetyczno-mu-
zycznych, nie tylko profesjonalnego
jury.

Dyplomanci specjalnoÊci Eduka-
cja muzyczna, prowadzenie zespo-
∏ów wokalnych i wokalno-instru-
mentalnych oraz przedmioty teore-
tyczno-muzyczne wyst´powali 23
maja 2013 roku. Najpierw o godzi-
nie 18.00 w Auli im. Boles∏awa Sza-
belskiego mieszczàcej si´ w kato-
wickiej Akademii Muzycznej odby∏
si´ II Koncert Dyplomowy Rados∏a-
wa Wochala (z klasy dyrygentury
prof. Aleksandry Paszek-Trefon).
Koncert sk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci –
w pierwszej wystàpi∏ Chór Miesza-
ny z∏o˝ony ze studentów, zaÊ w dru-
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Zespó∏ Chóralny kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycz-
nej wraz z adt dr I. Baƒskà (w s∏usznym centrum!), towarzyszàcymi instru-
mentalistami, a tak˝e umiejscowieni w pierwszym rzàdku dyrygenci (od le-
wej: R. Wochal, A. Raszyƒska, M. Podstawska, E. Szumna i K. Gajowni-
czek). Foto: Katarzyna K´dzierska



giej Dzieci´ca Orkiestra D´ta
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Mykanowie bardzo dobrze pro-
wadzona przez dyplomanta. Prelek-
cj´ wyg∏asza∏ Zdzis∏aw Smucero-
wicz. W programie znalaz∏y si´
utwory o niezmiernie interesujàcym
i ró˝norodnym charakterze wykona-
ne z pasjà i precyzjà: w cz´Êci
pierwszej – Cantus finalis M. Jasiƒ-
skiego, ProÊba o wyspy szcz´Êliwe
A. Mozga∏y, Pseudo Yoik J.
Mäntyjärvi, w cz´Êci drugiej – Dy-
namic Overture A. Robinsona, Se-
lections from Star Wars Saga J.
Williamsa w arr. arr. M. Story, Toc-
cata d-moll J.S. Bacha w arr. J. van
Kraeydoncka oraz Prague Dance J.
Haydna w arr. A. Bosendorfena.

W tym samym dniu, o godzinie
19.15 w KoÊciele p.w. Niepokalane-
go Pocz´cia NMP (Mariacki) w Ka-
towicach po raz kolejny zabrzmia∏y
utwory przygotowywane na II Kon-
cert Dyplomowy studentów Êlàskiej
Akademii Muzycznej. Wyst´powa-
∏y: Magdalena Podstawska (klasa
dyrygentury adt dr Iwony Baƒskiej)

oraz Ewa Szumna (klasa dyrygen-
tury prof. Krystyny Krzy˝anow-
skiej– ¸obody). Koncert sk∏ada∏ si´
tak˝e z dwóch cz´Êci.

W pierwszej prezentowa∏ si´
Chór Nowego Przymierza dzia∏ajà-
cy przy Parafii Ewangelicko-Meto-
dystycznej w Katowicach, a prowa-
dzony przez M. Podstawskà, zaÊ
w drugiej wystàpi∏ Chór Mieszany
o intrygujàcej nazwie „Collegium
Perago” za∏o˝ony wspólnie (przez
obydwie dyplomatki – E. Szumnà
i M. Podstawskà) ze studentów i ab-
solwentów katowickiej uczelni. Re-
alizacji prelekcji z powodzeniem
podj´∏a si´ Hanna Âwierczyna. Pro-
gram obejmowa∏ szereg zró˝nico-
wanych utworów z literatury chóral-
nej w bardzo dobrym, pe∏nym emo-
cjonalnego zaanga˝owania, wyko-
naniu. W cz´Êci pierwszej pod kier.
M. Podstawskiej zaprezentowano:
B´d´ Êpiewa∏ Tobie J. Sykulskiego,
Groênie si´ burzy G.A. Dranienki
oraz Duchu Âwi´ty, przyjdê B. Janu-
saw arr. A. Bobrzyka.

Na drugà cz´Êç wieczoru z∏o˝y∏y

si´: Kyrie z „Missa Paschalis” G.G.
Gorczyckiego, Adoramus te, Chri-
ste Q. Gaspariniego, Beati Quorum
Via op. 38 C.V. Stanforda, Pi´kna
Pàtniczko z cyklu „Suita Maryjna”
J. ¸uciuka, Thou, O Jehovah, Abi-
deth Forever nr 2 z cyklu „Cztery
motety” na chór mieszany a cappel-
la A. Coplanda, a tak˝e O Magnum
Mysterium M. Lauridsena. Dyrygo-
wa∏y – na zmian´ – E. Szumna i M.
Podstawska.

Obydwa Koncerty Dyplomowe
uzyska∏y bardzo pozytywne opinie.
PublicznoÊci nie brakowa∏o, a dy-
plomanci Êwietnie poradzili sobie ze
zró˝nicowanym repertuarem oraz
sk∏adem wykonawczym, pozosta-
wiajàc wspania∏e wra˝enia, dope∏-
nione wysokimi ocenami.

Reasumujàc, mo˝na powiedzieç
jedno, dawna idea zosta∏a rozszerzo-
na o dodatkowe koncepcje, inicjaty-
wy i poniekàd wymagania, którym –
moim zdaniem – wszyscy dyplo-
manci sprostali Êpiewajàco!!!

Aleksandra Raszyƒska
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Katowice–Cieszyn. Jeszcze
w ubieg∏ym roku ukaza∏ si´ czwarty
tom szeÊciocz´Êciowego w zamie-
rzeniu zestawu publikacji pod ogól-
nym tytu∏em „WartoÊci w muzyce”.
Pomys∏odawczynià cyklu realizo-
wanego w Wydawnictwie Uni-
wersytetu Âlàskiego
jest dr hab. prof. UÂ Ja-
dwiga Uchy∏a-Zroski.
Ka˝dorazowo zaprasza
do wspó∏pracy grono
wybitnych autorów, na-
ukowców zajmujàcych
si´ problematykà okre-
Êlonà w projektowanej
zawartoÊci kolejnych to-
mów. Najnowszy z nich,
tom czwarty obejmuje te-
matyk´ muzyki w Êrodo-
wisku spo∏ecznym. Na
czterystu trzydziestu
trzech stronach zebrane zosta∏y pra-
ce wielu autorów, pogrupowane
w trzy wyró˝niajàce si´ dzia∏y. Na
cz´Êç pierwszà sk∏adajà si´ rozpra-
wy teoretyczne dotyczàce artystycz-
nych i spo∏ecznych uwarunkowaƒ

kultury muzycznej. W cz´Êci drugiej
zamieszczono obszerne artyku∏y na
temat praktyki wykonawczej w teo-
rii i dzia∏aniach artystycznych.
Cz´Êç trzecià tworzy zespól tekstów
o sztuce w szkolnej edukacji i ˝yciu

cz∏owieka. Czytelni-
ków „Âpiewaka Âlà-
skiego” byç mo˝e za-
interesuje zamiesz-
czone w tomie ob-
szerne opracowanie
Andrzeja Wójcika
opatrzone tytu∏em
„Z raportu o amator-
skim ruchu muzycz-
nym w roku stulecia
Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych”.
Tekst podany ze
s t r e s z c z e n i a m i

w j´zykach angielskim i francu-
skim powsta∏ przed trzema laty. Po-
wtórzone w nim zosta∏y i na nowo
zinterpretowane tezy z raportu spo-
rzàdzonego przez tego samego auto-
ra na odbywajàcy si´ w 2010 roku
Kongres Kultury Województwa Âlà-

skiego. Podobno wino im starsze,
tym lepsze. Mo˝liwe, ˝e i teksty pu-
blikacji naukowych im d∏u˝ej sobie
w wydawnictwie pole˝à, tym bar-
dziej wydajà si´ potem przekonujà-
ce? Niewàtpliwie mi∏a chwila prze-
kazania tomu w r´ce autora zamiesz-
czonego w nim opracowania utrwa-
lona zosta∏a na reprodukowanej
obok fotografii, wykonanej w kwiet-
niu tego roku.

6

W chwil´ po wr´czeniu autorskiego
egzemplarza „WartoÊci w muzyce”.
Na zdj´ciu: dr hab. prof. UÂ Jadwi-
ga Uchy∏a-Zroski i A. Wójcik.
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Cieszyn. W Instytucie Muzyki na
Wydziale Artystycznym Uniwersy-
tetu Âlàskiego 17 kwietnia br. odby-
∏o si´ spotkanie autorskie z Andrze-
jem Wójcikiem, by∏ym wyk∏adowcà
Uczelni, obecnie sekretarzem Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.
Spotkanie po∏àczone z promocjà
ksià˝ki „CzeÊç PieÊni! Z dziejów
Êlàskiego ˝ycia muzycznego i Êpie-
waczego. Szkice i materia∏y êród∏o-
we, czeÊç II 1939–1989” przebieg∏o
w mi∏ej i przyjaznej atmosferze. Sa-
l´ im. J. Sztwiertni wype∏nili przyja-
ciele i koledzy Autora, jego wspó∏-
pracownicy oraz zainteresowani stu-
denci. Wszystkich goÊci i uczestni-
ków przywita∏a i prowadzenia spo-
tkania podj´∏a si´ z wielkà ˝yczliwo-

Êcià dr. hab. prof. UÂ Jadwiga Uchy-
∏a-Zroski, spod której pióra wysz∏o
tak˝e omówienie pierwszej cz´Êci
pracy A. Wójcika, we fragmencie
opublikowane m.in. w tym numerze
„Âpiewaka Âlàskiego”. Komentarz
merytoryczny zawierajàcy wysokà
ocen´ promowanego tomu przedsta-
wi∏a prof. zw. dr hab. Krystyna Tu-
rek. W autorskiej prezentacji ksià˝ki
nie brak∏o elementów audiowizual-
nych. Ilustracj´ muzycznà stanowi∏y
nagrania chóru m´skiego „Hejna∏”
z Katowic-Piotrowic, na ekranie wy-
Êwietlane by∏y slajdy okreÊlajàce te-
matyk´ poszczególnych rozdzia∏ów,
ukazujàce ponadto reprodukcje do-
kumentów êród∏owych. Wydaje si´,
˝e odautorski komentarz zaintereso-

wa∏ ksià˝kà i problematykà spo∏ecz-
nego ruchu muzycznego przyby∏ych
s∏uchaczy. W ka˝dym razie kilkana-
Êcie przywiezionych egzemplarzy
ksià˝ki nie wróci∏o ju˝ do Katowic.
Bardzo mo˝liwe, ˝e przyczyni∏o si´
ku temu czynne uczestnictwo w spot-
kaniu wspó∏pracowniczki amery-
kaƒskiej prasy polonijnej i zaprzy-
jaênionej ze „Âpiewakiem Âlàskim”
red. Stanis∏awy Warmbrand. Swoim
wystàpieniem o charakterze korefe-
ratu niewàtpliwie przyczyni∏a si´ do
poszerzenia tematyki spotkania
o nowe elementy, przyj´te przez Êro-
dowisko cieszyƒskich akademików
z wielkim zainteresowaniem. Zna-
komitym wzbogaceniem wyrazo-
wym prezentowanych treÊci by∏y
fragmenty ksià˝ki A. Wójcika czyta-
ne podczas spotkania przez Barbar´
Czaykowskà – wieloletnià spikerk´
i dziennikark´ Radia Katowice.

Zabrze–Chorzów–Katowice. Wydarzeniem kwietnia by∏ niewàtpli-
wie Rejonowy Przeglàd Chórów Szkó∏ Muzycznych I i II stopnia Re-
gionu Âlàskiego. Przes∏uchania chórów szkó∏ muzycznych pierwszego
stopnia odby∏y si´ 19 kwietnia w Zabrzu. Zespo∏y szkó∏ drugiego stop-
nia podda∏y si´ ocenie podczas wyst´pów w Chorzowie. Koncert lau-
reatów, czyli najlepszych chórów dzieci´cych, mieszanych i ˝eƒskich
odby∏ si´ 22 kwietnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. By∏ to rodzaj Êpiewaczego Êwi´ta. RadoÊç z jego prze˝ywa-
nia by∏a tym wi´ksza, ˝e chóry wy∏onione w przeglàdzie by∏y do tego
wyró˝niajàcego wyst´pu doskonale przygotowane. Zgodnie z ˝ycze-
niem organizatorów dla najlepszego chóru ˝eƒskiego i mieszanego fun-
datorem pucharów by∏ Oddzia∏ Bielski Polskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. Puchar Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr wr´czony przez sekretarza Zwiàzku, A. Wójcika, otrzyma∏ pro-
wadzony przez Barbar´ Grobelny Chór Dzieci´cy Paƒstwowej Szko∏y
Muzycznej pierwszego stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzis∏awiu
Âlàskim. Zespó∏ ten otrzyma∏ równie˝ dyplom za „wyró˝niajàcà inter-
pretacj´ programu artystycznego, charyzm´ oraz zaanga˝owanie wyko-
nawców”. To sympatyczne wyró˝nienie przyzna∏o Jury Studentów Ka-
tedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Cieszymy si´
i gratulujemy.

A. Wójcik prezentuje drugà cz´Êç
ksià˝ki „CzeÊç PieÊni!”…

Nowej ksià˝ki gratuluje autorowi wybitny kompozytor, prof. Aleksander
Lasoƒ Zdj´cia ze spotkania: Piotr Cirbus

Dope∏niajàcy komentarz wyg∏osi∏a
red. Stanis∏awa Warmbrand



Âwi´toch∏owice-Zgoda. W nie-
dziel´ 24 kwietnia 2013 w koÊciele
p.w. Êw. Józefa w Âwi´toch∏owi-
cach-Zgodzie z koncertem pieÊni
wielkanocnych wystàpi∏ Chorzow-
ski Chór Âwi´tego Floriana. S∏ucha-
cze gromkimi oklaskami nagrodzili
Êpiewaków z sàsiedniej parafii. Pro-
boszcz ks. Czes∏aw Centner podzi´-
kowa∏ chórowi za pi´kne wykona-
nie ciekawie zestawionego progra-
mu pieÊni, podkreÊlajàc mozolnà
prac´ dyrygenta i chórzystów w∏o-
˝onà podczas prób w przygotowanie
wykonania polifonicznych utwo-
rów. W czasie trwania koncertu
przeprowadzona by∏a kwesta, a ze-
brane datki pieni´˝ne ofiarowane
przez chórzystów Hospicjum
w Chorzowie Batorym. Mi∏oÊników
Êpiewu chóralnego zapraszamy na
próby naszego chóru w poniedzia∏ki
i czwartki w salce parafialnej przy
sanktuarium Êw. Floriana w Cho-
rzowie. (J.M.)

*   *   *

Knurów. W dniach 11–19 maja
br. odbywa∏y si´ w Knurowie XVIII
Dni Muzyki Chóralnej, zorganizo-
wane pod patronatem Prezydenta
Miasta Knurów, Adama Ramsa. Fe-
stiwalowe koncerty odbywa∏y si´
w koÊciele Matki Bo˝ej Cz´sto-
chowskiej i w koÊciele Âwi´tych Cy-
ryla i Metodego. Uczestnikiem im-
prezy by∏ m.in. Chór Kameralny To-
warzystwa Âpiewaczego „Modus
Vivendi” z Katowic. Zespól wystà-
pi∏ pod kierunkiem Anny Szawiƒ-
skiej, a nast´pnie wzià∏ udzia∏ w pol-
skim prawykonaniu dzie∏a „Sunrise

Mass”, którego twórcà jest Ola Gje-
ilo – wykszta∏cony w Stanach Zjed-
noczonych kompozytor norweski,
ch´tnie tworzàcy muzyk´ chóralnà.

*   *   *

Ustroƒ. Kameralny Zespó∏ Wo-
kalny z Ustronia istnieje ju˝ nieco
ponad trzydzieÊci lat. Znany jest
w Beskidach, a tak˝e wysoko w gro-
niach, jak chocia˝by w Istebnej
i Szczyrku-Salmopolu, gdzie kilka
razy Êpiewa∏ w tamtejszych para-
fiach ewangelickich.

Czternastego maja br. po raz ko-
lejny wystàpi∏ w Domu Spokojnej
StaroÊci w swoim mieÊcie. Zapre-
zentowane utwory mo˝na ujàç pod
wspólny tytu∏ „pogodne ˝ycie cz∏o-
wieka w pieÊni”. Niektóre z. nich to:
Czemu˝eÊ mnie, matuleƒko, Swobo-
da, Âlàskie hasiorki, Ej, nie masz to
nie masz, Rechtor, Szumi jawor szu-
mi i Gronie nasze gronie.

Kameralny Zespó∏ Wokalny
z Ustronia jest zespo∏em ekumenicz-
nym. Prowadzi go Ewa Bocek-
Orzyszek, która z w∏aÊciwym sobie
poczuciem humoru podczas koncer-
tu wyg∏osi∏a tak zwane s∏owo o mu-
zyce. S∏uchajàcych pensjonariuszy
by∏o sporo. Co trzeba podkreÊliç –
chwilami w∏àczali si´ we wspólny
Êpiew. (H.O.)

*   *   *

Wodzis∏aw. Szesnastego maja
2013 roku, w koÊciele pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Wodzis∏awiu Âl.
odby∏ si´ koncert w którym uczest-
niczy∏y cztery chóry: mieszane
„Cantata” parafii Êw. Herberta, „As-

sumptio” parafii WNMP z Wodzi-
s∏awia Âl. i „Echo” z Syryni oraz
chór m´ski „Echo – Biertu∏towy”
z Radlina. Koncert zorganizowany
zosta∏ w ramach obchodów „Roku
Wiary”, odby∏ si´ przed mszà Êw.
w miejsce nabo˝eƒstwa majowego.
Ka˝dy chór zaprezentowa∏ cztery
pieÊni o tematyce maryjnej, bardzo
zró˝nicowane pod wzgl´dem wyko-
nania jak i treÊci.

Po wyst´pie ka˝dy zespó∏ otrzy-
ma∏ okolicznoÊciowà statuetk´ oraz
dyplom. (K.D.)

*   *   *

Pszów. W sobotnie popo∏udnie 25
maja 2013 roku w pszowskiej bazy-
lice NNMP odby∏ si´ Festiwal PieÊni
Maryjnej „Pszów 2013”. W festiwa-
lu udzia∏ bra∏o pi´ç zespo∏ów Êpie-
waczych z okr´gów rybnickiego
i wodzis∏awskiego. Ka˝dy z nich
wykona∏ trzy, cztery pieÊni maryj-
ne.Wystàpi∏y: Chór Mieszany „Bel
Canto” z Gaszowic – dyr. Janusz
Budak, Chór Mieszany „Cantata” –
dyr. Dorota Brz´czkowska i Chór
Mieszany „Jadwiga” z Wodzis∏awia
Âlàskiego – dyr. Donata Mi∏owska,
Zespó∏ Muzyki Wokalnej „Lege Ar-
tis” z Pszowa – dyr. Szymon Stani-
szewski oraz Chór M´ski „Echo”–
Biertu∏towy z Radlina dyr. Tymote-
usz Kubica. Koncert w opinii s∏u-
chaczy i wykonawców nale˝a∏ do
bardzo udanych co potwierdzili
równie˝ obecni na wyst´pie stali by-
walcy tych wspania∏ych, radosnych
wydarzeƒ. (K.D.)

*   *   *

Przyszowice. Dziewi´tnastego
maja odby∏ si´ XII Przeglàd Chórów
Powiatu Gliwickiego. Jego dotych-
czasowe edycje mia∏y miejsce na
zamku w Toszku, zaÊ tegoroczna
w Przyszowicach, w sali gimna-
stycznej Zespo∏u Szkolno-Przed-
szkolnego. S∏uchacze wys∏uchali
pieÊni w wykonaniu siedmiu chó-
rów, a by∏y nimi: „Schola Canto-
rum” z Knurowa pod dyr. Kamilli
Pajàk, „S∏owik” z Przyszowic pod
dyr. Henryka Mandrysza, chór
Szko∏y Muzycznej I i II st. w Gliwi-
cach pod dyr. Joanny Pudlik,
„Skowronek” z Giera∏towic pod dyr.
Beaty Stawowy, „Tryl” z Toszka
pod dyr. Marii Garbal, „Bel Canto”
z Chudowa pod dyr. Barbary Ja∏o-
wieckiej-Cempura oraz goÊç spe-
cjalny – chór Christophorus-Kanto-
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Pensjonariusze z Ustronia, dla których Êpiewa∏ Kameralny Zespó∏ Wokal-
ny. Foto: Magdalena Dy∏o



rei z Altensteig z Niemiec pod dyr.
Michaela Nonnenmanna.

Zespo∏y zaprezentowa∏y bardzo
zró˝nicowany repertuar, w którym
znalaz∏y si´ utwory religijne, roz-
rywkowe, melodie ludowe oraz pie-
Êni gospel. Nadzwyczajnà uczt´ nie
tylko dla ucha ale i dla oka przygo-
towali zagraniczni goÊcie z Alten-
steig. Ich pieÊni wykonane z m∏o-
dzieƒczà energià i optymizmem po-

ruszy∏y wszystkich melomanów,
a aktorskie gesty i scenki prezento-
wane do wybranych utworów by∏y
nie lada atrakcjà. Chór ten w ramach
tournée z okazji 50-lecia swojej
dzia∏alnoÊci odwiedzi∏ w Polsce tak-
˝e Sopot, Ko∏obrzeg i Bochni´.

Organizatorem Przeglàdu by∏o
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
we wspó∏pracy z Gminà Giera∏towi-
ce. (B. J.-C.)
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W XII Przeglàdzie Chórów Powiatu Gliwickiego uczestniczy∏ m.in. „S∏o-
wik” z Przyszowic, który Êpiewa∏ pod kierunkiem Henryka Mandrysza

Radlin-Biertu∏towy. Majowy
maraton Êpiewaczy zakoƒczy∏ Ju-
bileuszowy XV Festiwal PieÊni
Maryjnej „Regina Coeli”, który
odby∏ si´ 28 maja 2013 roku
w biertu∏towskiej parafii WNMP
w Radlinie. Po raz pi´tnasty wy-
stàpi∏y w nim dwa radliƒskie ze-
spo∏y: chór m´ski „Echo Biertu∏-
towy” pod dyr. Tymoteusza Ku-
bicy oraz chór mieszany im. J.
S∏owackiego pod dyr. Agnieszki
Patalong. Ten udany (jak zawsze)
koncert zakoƒczy∏a, tradycyjnie
ju˝ Barka – ulubiona pieÊƒ Jana
Paw∏a II – we wspólnym wykona-
niu obydwu zespo∏ów i s∏ucha-
czy.

W festiwalowych koncertach
udzia∏ bra∏o w sumie prawie 220
Êpiewaków (niektórzy, jak
w przypadku chóru m´skiego
„Echo” a˝ trzykrotnie Êpiewali
podczas festiwalu) oraz co naj-
mniej tyle samo s∏uchaczy. Orga-
nizatorami byli: Okr´g Wodzi-

s∏awski ÂZChiO, Urz´dy Miast
Wodzis∏awia Âl., Pszowa i Radli-
na, proboszczowie parafii w któ-
rych odbywa∏y si´ koncerty. Wy-
pada bardzo serdecznie podzi´ko-
waç Êpiewakom, dyrygentom

i prezesom zespo∏ów za udzia∏
w festiwalu oraz wszystkim oso-
bom, które pomog∏y w organizacji
tej cieszàcej si´ uznaniem i zainte-
resowaniem imprezy.

(K.D.)

Bujaków. W niedziel´ 16 czerwca
odby∏a si´ ju˝ VIII Pielgrzymka
chórów i orkiestr do Matki Boskiej
Bujakowskiej – patronki Êrodowiska
naturalnego. Pomys∏odawcà i g∏ów-
nym organizatorem jest chór „Cho-
pin” z Bujakowa.

W pielgrzymkach udzia∏ biorà ze-
spo∏y Okr´gu Miko∏owskiego oraz
zaproszone przez organizatorów
chóry spoza okr´gu. W tym roku do
naszego grona do∏àczy∏ po raz kolej-
ny chór „Ma∏gorzata” z Lysek
(Okr´g Raciborski).

Pielgrzymka rozpocz´∏a si´
o 11.45 w koÊciele, od ods∏oni´-
cia figury Matki Boskiej Bujakow-
skiej. Nast´pnie w procesji prowa-
dzonej przez orkiestr´ d´tà „Tau-
ron” przy elektrowni ¸aziska
uczestnicy przemaszerowali do
ogrodów przykoÊcielnych, gdzie
w po∏udnie rozpocz´∏a si´ uroczysta
msza Êwi´ta.

Ksiàdz prof. Antoni Reginek, ka-
pelan ÂZChiO, odprawia∏ msz´
w intencji wszystkich Êpiewaków
oraz uczestników pielgrzymki, nato-
miast ksiàdz Jerzy Walisko za zmar-
∏ych Êpiewaków i dzia∏aczy naszego
zwiàzku.

Cz´Êci sta∏e mszy Êpiewa∏ w tym
roku chór „Wanda” z ¸azisk Dol-
nych. Zespó∏ ten wystàpi∏ równie˝

Chór M´ski „Echo-Biertu∏towy” podczas wst´pu w koÊciele WNMP
Biertu∏towy w ramach festiwalu „Regina Coeli”



Mys∏owice. Tu˝ przed z∏o˝eniem
tego numeru „Âpiewaka Âlàskiego”
do druku otrzymaliÊmy mi∏e zapro-
szenie na koncert z okazji szeÊç-
dziesi´ciolecia ewangelickiego chó-

ru „Jubilate Deo”. Koncert, jak to
zapowiedziano, odb´dzie si´ w nie-
dziel´, 30 czerwca, w ewangelickim
koÊciele ap. Piotra i Paw∏a w My-
s∏owicach. Mo˝na powiedzieç, ˝e

koncert ten ju˝ si´ odby∏. Niestety
pracy nad wydaniem pisma nie da
si´ w pe∏ni zsynchronizowaç z za-
powiadanymi wydarzeniami. Obie-
cujemy sobie i naszym czytelnikom,
˝e relacj´ z jubileuszu mys∏owickie-
go chóru zamieÊcimy w nast´pnym,
powakacyjnym numerze pisma. Te-
raz dzi´kujemy za zaproszenie
i oczywiÊcie ˝yczymy chórowi wie-
lu lat znakomitej kondycji muzycz-
nej.

*   *   *

MoÊciska-Lwów. Jak daleko stàd,
jak blisko…Tak, w telegraficznym
skrócie mo˝na by oceniç wyjazd do
MoÊcisk i Lwowa – p´dzikiem – bo
od soboty 15 czerwca do poniedzia∏-
ku 17 czerwca!

Co i jak by∏o?
W MoÊciskach goÊci∏ nas – to zna-

czy dyrektora OÊrodka Kultury
w Mys∏owicach, Adama Radosza,
i ni˝ej podpisanà, znakomity ksiàdz
W∏adys∏aw Derunow a oczekiwa∏y
nie tylko go∏àbki – palce lizaç, ale
przede wszystkim potrzeby para-
fian; miasto le˝y 15 kilometrów od
granicy, ma 10.000 mieszkaƒców,
z czego 5.000 to Polacy, zaopatrzeni
w kart´ Polaka, na oko liczàc 3.000
to MoÊciszczanie (chyba tak to po-
winno brzmieç?!) oczekujàcy na
kart´ Polaka.

Co trzeba?
Nut dla chóru koÊcielnego, nut dla

chóru szkolnego (jest polska szko∏a
– od klas pierwszych do matury),
tekstów dla teatru przy koÊciele i dla
uczniów szko∏y, itd. itp.

Co by∏o jeszcze?
Wielkie ∏azikowanie po Lwowie –

w upa∏, wi´c nogi odpada∏y, a potem
znakomity, jubileuszowy koncert
chóru niewidomych bandurzystów
„Karpaty”, który Êpiewajàco obcho-
dzi∏ szeÊçdziesiàtk´!

Pewnie czekajà Paƒstwo na ob-
szernà relacj´?

A het’ka z p´telkà!
To ju˝ w nast´pnym numerze!
(S.W.)

Na podstawie materia∏ów redak-
cyjnych oraz korespondencji na-
des∏anych przez Stanis∏aw´
Warmbrand, Barbar´ Ja∏o-
wieckà-Cempur´, Krystiana
Dziub´, Józefa Michalika, Be-
nedykta Oberd´ i Henryka
Orzyszka opracowa∏a 

Barbara Czaykowska

w czasie koncertu, który rozpoczà∏
si´ o czternastej. Oprócz ∏aziskiej
„Wandy” koncertowa∏y tak˝e pozo-
sta∏e chóry bioràce udzia∏ w tego-
rocznej pielgrzymce, mianowicie:
„Ma∏gorzata” Lyski, „Harmonia”
Miko∏ów, „Dzwon” Orzesze, „Ju-
trzenka” Ornontowice, „Zorza” Wy-
ry, „Modus Vivendi” Katowice-Pio-

trowice, „Mokrzanki” Miko∏ów,
„Gloria” Miko∏ów.

Tegorocznej pielgrzymce i poby-
towi chórów w Bujakowie towarzy-
szy∏a cudowna pogoda. Wspó∏gra∏o
z nià pi´kne otoczenie prawie raj-
skiego ogrodu i cudowna atmosfera
jakà potrafià wytworzyç tylko chó-
rzyÊci. ( B. O.)
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„Credo in unum Deo” zaÊpiewa∏ podczas pielgrzymkowej mszy Êw. chór
„Wanda” z ¸azisk Dolnych

Za chwil´ w przykoÊcielnych ogrodach rozpocznie si´ msza Êwi´ta…
Ustawi∏y si´ ju˝ poczty sztandarowe chórów uczestniczàcych w piel-
grzymce. 



100 lat temu 

Zabraniajà dziewczynom
przynale˝eç

Niemal w tydzieƒ po walnym ze-
braniu delegatów Êlàskiego zwiàzku
Êpiewaczego, w sobot´ 19 kwietnia
1913 roku ukazujàca si´ w Katowi-
cach gazeta „Polak” zamieÊci∏a ob-
szernà relacj´ z tego wydarzenia.
Jak si´ zdaje, uwag´ czytelników
kierowano specjalnie na streszczenie
koƒcowej wypowiedzi wiceprezesa
Zwiàzku, ks. Paw∏a PoÊpiecha…

Bytom. W niedziel´, dnia 13 kwiet-
nia br., odby∏o si´ w „Ulu” w Rozbar-
ku walne zebranie delegatów do
Zwiàzku Kó∏ Âpiewackich w Bytomiu.
Wydzia∏ przygotowa∏ materya∏ dla ob-
rad bardzo obfity; ko∏a zwiàzkowe
tak˝e wnios∏y od siebie sporà iloÊç
wniosków ró˝nych. Trzeba si´ by∏o
spodziewaç d∏ugich obrad, i rzeczywi-
Êcie te˝ trwa∏y pomimo nieobszernych
na ogó∏ przemówieƒ a˝ do godziny 1/2

8 wieczorem. […]
Przy zakoƒczeniu zebrania zabra∏

g∏os ks. pose∏ PoÊpiech, ˝alàc si´, ˝e
ksi´˝a w ró˝nych miejscowoÊciach za-
braniajà dziewczynom przynale˝eç do
polskich towarzystw Êpiewu dlatego,
˝e si´ tam zbiera m∏odzie˝ obojga p∏ci;
lecz w niemieckich towarzystwach
przecie˝ jest tak samo. Wobec tego po-
winna jednak m∏odzie˝ polska dbaç
o to, aby ani cieƒ podejrzenia paÊç na
nià nie móg∏. M∏odzie˝ Êpiewacka po-
winna ÊciÊle przestrzegaç czystoÊci
obyczajów, powinna pami´taç, ˝e jest
polskà, a jako taka powinna byç szla-
chetnà i beznagannà.

90 lat temu

Bytomski „Katolik” – „pismo po-
Êwi´cone ludowi ku cnocie, nauce,
zbogaceniu” – w sobot´ 16 czerwca

1923 roku zamieÊci∏ dwie obszerne
relacje z wydarzeƒ, które budzi∏y
z pewnoÊcià zaciekawienie czytelni-
ków. Obie sà godnymi uwagi przy-
czynkami dla poznania dziejów Êlà-
skiego ruchu Êpiewaczego:

Panna Bryndza wr´czy∏a 
bukiet

Lipiny w Âwi´toch∏owickiem.
W niedziel´, dnia 10-go czerwca br.
odby∏a si´ w Lipinach nadzwyczaj
wielka uroczystoÊç z powodu odwie-
dzin Najprzew. ks. Administratora
Apostolskiego dr. Hlonda z Katowic.
[…] W imieniu polskich parafian prze-
mówi∏ p. Rekus, z niemieckiej strony
przemawia∏ p. Dàbrowski i panna
Bryndza, która wr´czy∏a bukiet. Po-
czem udano si´ na nabo˝eƒstwo do ko-
Êcio∏a. Gdy ks. Administrator zbli˝a∏
si´ do stóp o∏tarza zaÊpiewa∏ „Chór
M´ski” na g∏osy „Veni Creator” […]
Po kazaniu odby∏a si´ Msza pontyfi-
kalna z b∏ogos∏awieƒstwem. Przy
dêwi´kach orkiestry odÊpiewa∏o To-
warzystwo Âpiewu „Polonia” msz´ ∏a-
ciƒskà na g∏osy […] Podczas Êniadania
Êpiewa∏y chór mi´szany „Polonia”,
m´ski chór „Âlàsk” i „Cecilienverein”.
[…] Âpiewakom i Êpiewaczkom z tow.
„Polonii” jak równie˝ z „M´skiego
Chóru” nale˝y si´ uznanie i podzi´ko-
wanie…

Przysi´ga sztandarowi
Król. Huta. W niedziel´, dnia 10-go

b.m. obchodzi∏o Towarzystwo Âpiewu
„Moniuszko” uroczystoÊç poÊwiece-
nia sztandaru.[…] Okoliczne towarzy-
stwa, przewa˝nie towarzystwa Êpiewu,
które zebra∏y si´ w hali targowej, wy-
maszerowa∏y z 12 sztandarami o godz.
8 1/2 do koÊcio∏a Êw. Józefa na nabo-
˝eƒstwo, odprawione na intency´
Tow, „Moniuszko”. […] Po nabo˝eƒ-
stwie wyruszy∏y towarzystwa z ko-
Êcio∏a pochodem przez miasto do par-
ku hutniczego, gdzie odby∏ si´ kon-
cert. […] Podczas nieszporów dokona∏
aktu poÊwiecenia Wiel. Ks. proboszcz
Czaja. Z koÊcio∏a wymaszerowano
w wzorowym porzàdku z trzema or-
kiestrami na gór´ Redena […] Tu wy-
stàpi∏o nasamprzód tow. „Moniuszko”
z piosnkà „Przysi´ga sztandarowi”
[…] Piosnk´ t´ odÊpiewano Êlicznie.
[…] Dalej Êpiewa∏y jeszcze „Ogniwo”
z Katowic, „Lutnia” z Król. Huty,

Chór koÊcielny z D´bu i Chór m´ski
z Wielkich Piekar. […] Z licznego
udzia∏u ludnoÊci w zabawie wywnio-
skowaç mo˝na, ˝e Tow. „Moniuszko”
[…] musi byç lubiane.

80 lat temu

Za pi´tnaÊcie groszy w 1933 roku
mo˝na by∏o uzyskaç dost´p do wia-
domoÊci spisanych na ∏amach „Pol-
ski Zachodniej”. Redaktorzy pisma
uwa˝ali, ˝e doroczny Zjazd Delega-
tów Zwiàzku Âlàskich Kol Âpiewa-
czych jest wydarzeniem, któremu
warto poÊwi´ciç troch´ miejsca
w gazecie, którà byç mo˝e dzi´ki te-
mu lepiej si´ sprzeda. Tym ró˝nili
si´ od dzisiejszych redaktorów, któ-
rzy takiego przekonania nie majà,
a na dodatek za wydawane przez sie-
bie gazety ˝àdajà wielokrotnoÊci
przedwojennej ceny.

Âlàsk posiada najsilniejszà
i naj˝ywotniejszà organizacj´

Katowice, 3 kwietnia. Wczoraj
w Sali Powstaƒców w Katowicach od-
by∏ si´ walny doroczny zjazd delega-
tów Zw. Âl. Kó∏ Âpiewaczych pod
przewodnictwem prezesa prof. Stoiƒ-
skiego, przy udziale przesz∏o 300 dele-
gatów oraz przedstawiciela p. mjr. dr.
Niezgody z Warszawy. […] Po zagaje-
niu i z∏o˝eniu ˝yczeƒ przez goÊci od-
czytano list´ osób nagrodzonych Ho-
norowà Odznakà Zjednoczenia. Od-
znak´ II. stopnia otrzyma∏ p. Maksymi-
lian Basista z Rybnika od 13 lat prezes
okr´gu rybnickiego, prez. Tow. „Se-
raf“ w Rybniku od roku 1913.[…] Zw.
Âl. Kó∏ Âpiewaczych na Âlàsku jest
najsilniejszym i naj˝ywotniejszym
w ca∏ej Polsce. Liczy 202 ko∏a o prze-
sz∏o 13 tysiàcach cz∏onków. Imprez
muzyczno-wokalnych urzàdzono 2 ty-
siàce w roku sprawozdawczym. […]
Po omówieniu szeregu spraw organiza-
cyjnych i uchwaleniu depesz ho∏dow-
niczych zjazd zakoƒczono powzi´ciem
szeregu donios∏ych rezolucyj.

Wybra∏ i do druku z zachowa-
niem oryginalnej pisowni poda∏ 

andwoj
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Mieszkaniec prowincji przyjecha∏ pociàgiem na
koncert do filharmonii. Czasu ma ma∏o, a nie mo˝e
trafiç, wi´c pyta przechodniów:

– Jak si´ dostaç do filharmonii? 
Nikt nie wie. Wreszcie znajduje si´ cz∏owiek, który

odpowiada:
– Panie, to trzeba wielu lat pracy.

Polonez jest g∏ównym polskim taƒcem narodowym
i dlatego wyst´puje na studniówkach.

❦
Muzeum Szymanowskiego w Zakopanem nosi 

nazw´ „Astma”.

Dwaj bezrobotni czytajà og∏oszenia o pracy w gaze-
cie.

– Zg∏osz´ si´ do filharmonii – mówi jeden. – Poszu-
kajà tam osób grajàcych na skrzypcach.

– Nie wiedzia∏em, ˝e umiesz graç na tym instrumen-
cie – zdziwi∏ si´ drugi.

– Ja te˝ nie wiedzia∏em, ale przes∏uchanie to dosko-
na∏a okazja, by si´ przekonaç. JeÊli oka˝e si´, ˝e
umiem graç na skrzypcach, to mnie z pewnoÊç przyj-
mà.

Muzyczne nazwy i definicje
Moderato = tak sobie;
Fermata = Êrodek na wybrzuszenie dêwi´ku;
Pauza = Êrodek na rozwolnienie dêwi´ku;
Liroje = muzycy grajàcy na lirach korbowych;
Krzy˝yk i bemol = odznaki muzyczne.

Orkiestra stra˝acka idzie przez wieÊ i
dmie w instrumenty.
Ch∏opcy komentujà przemarsz.
– S∏ychaç ich w ca∏ej wsi – mówi jeden.
– Prawda – odpowiada drugi – ale gdy jadà wozem

stra˝ackim na sygnale to da si´ przynajmniej tego
s∏uchaç.




