
¸aziska? A có˝ tam ciekawego?!
Jadàc samochodem z Katowic do Wis∏y,

mimo ograniczenia pr´dkoÊci do siedem-
dziesiàtki, szybko si´ je mija. Zostawia za
sobà kominy huty, ch∏odnie kominowe bu-
chajàce od czasu do czasu bia∏ymi, lub mo-
˝e raczej szarymi pióropuszami pary i s∏yn-
nà ha∏d´ – jednà z najwi´kszych w Europie
– istne curiosum, które jeszcze niedawno
z kosmosu ponoç oglàdano, Êwiecàce czer-
wono z powodu ognia tlàcego si´ pod
wierzchnià warstwà.

¸aziska ciekawe sà!
Teraz sà miastem o nazwie ¸aziska Gór-

ne, utworzonym z trzech odr´bnych niegdyÊ
gmin wiejskich. Obok Górnych by∏y wi´c
¸aziska Ârednie i ¸aziska Dolne. Zachowa-
∏y si´ w nich ciekawe Êlady przesz∏oÊci.

Sà te˝ ¸aziska pr´˝nym oÊrodkiem ˝ycia
kulturalnego. W 1913 roku powo∏any tu zo-
sta∏ do istnienia chór „Echo”. Chyba ka˝dy
mieszkaniec miasta zna zespó∏, który w∏a-
snym wysi∏kiem wzniós∏ budynek przezna-
czony na wyst´py i próby. W po∏owie XX
wieku „Echo” zajmowa∏o poÊród polskich
chórów amatorskich jednà z pierwszych
pozycji. W tym roku obchodzi swoje stule-
cie.

Nie jedyny to obecnie w ¸aziskach Êpie-
waczy i muzyczny zespó∏. Wszystkie sà
chlubà miasta, którego po∏o˝enie geogra-
ficzne wyznaczajà wspó∏rz´dne 50 stopni, 7
minut i 50 stopni, 10 minut szerokoÊci geo-
graficznej pó∏nocnej oraz 18 stopni, 49 mi-
nut i 18 stopni, 54 minuty d∏ugoÊci geogra-
ficznej wschodniej.

(Wi´cej wewnàtrz numeru)
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100 lat chóru „Echo”
w Łaziskach Górnych

Tak ∏aziskie „Echo” prezentowa∏o si´ w roku 1930…

…a i w roku stulecia „Echo” prezentuje si´ ca∏kiem dobrze



Umpa, umpa!
Sztuka kontrapunktu polega na ∏àczeniu z sobà melodii, niekie-

dy mocno skontrastowanych, przeciwstawnych. Jest poniekàd
odbiciem ˝ycia – kontrapunktycznie z∏o˝onego. Mistrzem kontra-
punktu by∏ Jan Sebastian Bach.

DziÊ nie ka˝dy pojmuje i docenia pi´kno jego muzycznej poli-
fonii, ukszta∏towanej wedle màdrych zasad sztuki kontrapunktu.
Pozbawiony tej zdolnoÊci i umiej´tnoÊci wspó∏czesny cz∏owiek
nie radzi sobie równie˝ z polifonicznà z∏o˝onoÊcià ˝ycia, z opla-
tajàcymi go meandrami przeciwstawnych interesów, tendencji,
uwarunkowaƒ. Zbytnie przywiàzane do homofonii jest tego przy-
czynà. Homofonii, z jednà, niekiedy ckliwà melodià na tle bez-
kszta∏tnego umpa-umpa akompaniamentu.

Jest to sytuacja porównywalna z monofonicznym w gruncie
rzeczy blaskiem i odblaskiem festiwalowych i paƒstwowotwór-
czych euforii niedawno minionego czasu. Odziane w niby to lu-
dowe stroje, uszminkowane, od ucha do ucha uÊmiechni´te pa-
nienki, które przy niby to ludowych Êpiewkach z luboÊcià oddajà
si´ rytmicznym podskokom hop sa sa… Uradowani partnerzy
panienek z zadowoleniem chylàcy czo∏a i zmiatajàcy kapelusza-
mi kurz przed prominentnymi przedstawicielami ludu pracujàce-
go… Jak˝e przyjemny to widok!

W t´ z pozoru przyjemnà homofoni´ wplata si´ kontrapunkt
polskiego sierpnia i wrzeÊnia. Nie sà te miesiàce szczególnie mi-
∏e; znaczà je nekrologi Êlàskich Êpiewaków i muzyków – ofiar
dwóch straszliwych wojen i… uÊmiechni´ta m∏odoÊç, która
w powojennych latach dojrzewa∏a, w Êpiewie i taƒcu znajdujàc
wytchnienie i… zapomnienie. Poprzez „homofoniczne” umpa-

umpa i dana, dana z trudem wszak przebija∏ si´ upiorny kontra-
punkt j´ków katowanych i rozstrzeliwanych w ubeckich kazama-
tach „wrogów ludu”, p∏aczu matek i ˝on wywo˝onych ze Êlàskich
kopalƒ górników, którym w Donbasie kazano w´giel kopaç… 

Chóralne dana, dana i umpa, umpa orkiestr skutecznie zag∏u-
sza∏o niechciane kontrapunkty. Celem gry toczàcej si´ z nie za-
wsze Êwiadomym udzia∏em Êpiewaków i muzyków by∏a… stop-
niowa utrata kontrapunktycznej wra˝liwoÊci.

Trwa∏e i dokuczliwe sà skutki gry nie ca∏kiem skoƒczonej. Pa-
mi´taç jednak nale˝y, ˝e objawy kontrapunktycznej amnezji mo˝-
na leczyç. Godnym polecenia Êrodkiem jest Kunst der Fuge mi-
strza Bacha. Odpowiednio dawkowana, pi´kna i màdra muzyka
lipskiego kantora najskuteczniejszym jest remedium przeciw
z∏udnej iluzji homofonicznych umpa-umpa, hop sa sa. (red.)
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Zacz´∏o si´ bardzo przyjemnie
i potoczy∏o g∏adko wed∏ug ustalone-
go planu. Najpierw pojawi∏a si´ na
estradzie gromadka m´˝czyzn
w górniczych mundurach. Nic dziw-
nego, bowiem oprócz chórów
w GórnoÊlàskich Prezentacjach –
w tym roku zorganizowanych po raz
dwudziesty pierwszy – popisujà si´
tak˝e orkiestry. Usadowiwszy si´ na
jako tako wygodnych krzes∏ach
m´˝czyêni powyciàgali przyniesio-
ne z sobà d´te instrumenty, przed-
tem ukryte przed wzrokiem ciekaw-
skich w futera∏ach. Jedne z drzewa
zrobione inne z blachy. Te z mosi´˝-
nej blachy od razu rozb∏ys∏y w s∏oƒ-
cu przepi´knym blaskiem. Chyba
specjalnie na t´ okazj´ wypucowane
by∏y z u˝yciem sidolu… 

Niestety, wspó∏czeÊnie d´te bla-
szane imponujà blaskiem nie z po-

wodu wspomnianego preparatu, lecz
dlatego, ˝e sà przez producentów…
lakierowane. Po wyjaÊnieniu tej
drobnej kwestii panowie pozdejmo-
wali górne cz´Êci mundurowego
wyposa˝enia. Dostosowali si´ do
panujàcych warunków. Ubrani teraz
w bia∏e koszule do ciemnych spodni,
zabrali si´ z entuzjazmem do grania.
W stron´ widowni pop∏yn´∏y dêwi´-
ki marsza opartego na motywach po-
pularnych pieÊni Êlàskich. W pau-
zach, jakie dla wytchnienia grajà-
cych i s∏uchaczy zastosowa∏ aran˝er
utworu ten i ów zwil˝a∏ gard∏o ta-
jemniczym, z∏ocistym p∏ynem. Nad
sprawnym przebiegiem akcji mu-
zycznej czuwa∏ Piotr Szczygie∏ – od
dwóch lat kapelmistrz Orkiestry D´-
tej KWK Halemba.

Orkiestra pi´knie gra∏a. Ze czter-
dzieÊci minut, a mo˝e i d∏u˝ej. Wy-

si∏ek w∏o˝ony w granie nagrodzony
zosta∏ brawami. To znaczy – wyst´p
si´ podoba∏! Da∏o si´ zauwa˝yç, ˝e
w trakcie popisu d´tystów z Halem-
by (nie myliç z absolwentami Aka-
demii Medycznych zajmujàcych si´
stanem uz´bienia mieszkaƒców tej
cz´Êci Rudy Âlàskiej) przybywa∏o
s∏uchaczy. Zdaje si´, zwabieni do-
noÊnymi dêwi´kami d´tej orkiestry,
przybiegli, ˝eby zobaczyç co si´
dzieje.

Dowiedzieli si´. Zawieszony nad
estradà baner wielkim literami infor-
mowa∏ o odbywajàcych si´ w∏aÊnie
GórnoÊlàskich Prezentacjach Chó-
rów i Orkiestr. Pod spodem widnia-
∏a te˝ nazwa: Âlàski Zwiàzek Chó-
rów i Orkiestr. – Acha – domyÊlili
si´ – to ten Zwiàzek jest sprawcà te-
go wszystkiego!

Po nale˝nych orkiestrze brawach
bardziej szczegó∏owych wyjaÊnieƒ
zaciekawionym spacerowiczom
udzielili: Genowefa Stachowiak –
prezeska okr´gu chorzowsko-Êwi´-
toch∏owickiego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr (g∏ówny organi-
zator imprezy) oraz Andrzej Wójcik
– pe∏niàcy funkcj´ konferansjera se-
kretarz Zarzàdu G∏ównego.

– Prezentacje odbywajà si´ po raz
dwudziesty pierwszy – powiedzieli
do mikrofonu. – Obj´te mecenatem
Urz´du Miasta Chorzów, od tej
chwili noszà imi´ Rajmunda Hanke-
go, zmar∏ego przed rokiem prezesa
honorowego Êlàskich Êpiewaków

… gdy zaskoczy∏a nas ta jesieƒ. Z∏ota jesieƒ. Przyjecha∏a z Raciborza,
zatrzyma∏a si´ w GórnoÊlàskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.
S∏oƒce, ju˝ nie tak ostre jak w czerwcu, czy w lipcu, przygrzewa∏o wy-
starczajàco, by czuç si´ komfortowo. To poczucie po trosze jednak za-
k∏óca∏o niezgodne z odwiecznymi procedurami pojawienie si´ (w trakcie
przechodzàcego lata!) z∏otej – jako si´ rzek∏o – jesieni. Zdumiewajàco
poprzedza∏a t´ jesieƒ… wiosna! Wiosna i zaraz za nià jesieƒ? W nie-
dzielne popo∏udnie, 8 wrzeÊnia 2013 roku?

Nie mo˝na wymagaç i nikt tego nie oczekuje, ˝e po przejÊciu lata zja-
wi si´ wiosna. Z tego powodu zaskoczenie jesienià, w dodatku z∏otà je-
sienià nast´pujàcà po wioÊnie nie mog∏o byç kompletne. PodkreÊliç wy-
pada, ˝e Z∏ota Jesieƒ nieêle si´ popisa∏a! Wyst´pujàc bezpoÊrednio po
najprawdziwszej wioÊnie – nie zielonej wprawdzie, ale urzekajàcej,
wdzi´cznej, zachwycajàcej urokiem m∏odoÊci, Êwie˝ej, pociàgajàcej jak
nowalijka na przednówku – doskona∏e zrobi∏a wra˝enie.

XXI GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów i Orkiestr imienia Rajmunda Hankego

A w∏aÊnie przechodzi∏o lato… 

Na rozpocz´cie Prezentacji zagra∏a Orkiestra D´ta
KWK „Halemba”. Dyrygowa∏ Piotr Szczygie∏

PoÊród przechodzàcego lata zapanowa∏a… wiosna –
Zespó∏ „Âlàzaczek” z katowickiego Pa∏acu M∏odzie˝y
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i muzyków, redaktora „Âpiewaka
Âlàskiego” i „˚ycia Muzycznego”,
w latach 1975-1981 wiceprezydenta
Chorzowa, cz∏owieka wielu talen-
tów… 

Wymienianie funkcji i dokonaƒ
patrona imprezy zaj´∏o troch´ czasu.
Wreszcie nastàpi∏o powitanie goÊci –
zwyczajnych i honorowych. Katego-
ri´ pierwszà reprezentowa∏ prezes
Roman Warzecha. Wàskie grono go-
Êci honorowych tworzyli: Joanna
Hanke – wdowa po Êp. Rajmundzie
oraz syn zmar∏ego prezesa – Bogdan.
Nieco póêniej w charakterze goÊcia
honorowego powitana zosta∏a red.
Stanis∏awa Warmbrand. Pani Joanna
zosta∏a obdarowana przez R. Warze-
ch´ okolicznoÊciowym pucharkiem
– takim samym, jaki na pamiàtk´
otrzyma∏y wszystkie zespo∏y uczest-
niczàce w Prezentacjach.

Jako pierwszy z chórów zaprezen-
towa∏ si´ liczàcy sobie 93 lata mie-
szany zespó∏ Êpiewaczy „Zorza”
z Wyr w powiecie miko∏owskim.
Pod kierunkiem Lilianny Czajkow-
skiej zaÊpiewa∏ osiem pieÊni. Ze
wzgl´du na treÊç, konferansjerowi,

a pewnie te˝ i publicznoÊci najbar-
dziej podoba∏ si´ Tourdion – anoni-
mowy utwór francuski z pierwszej
po∏owy XVI wieku, opowiadajàcy
o mile w towarzystwie przyjació∏
sp´dzonych chwilach, up∏ywajàcych
na spo˝ywaniu szynki i popijaniu
znakomitego wina Anjou.

Francuskie wspomnienia muzycz-
no-kulinarne i towarzyskie da∏y
o obie znaç równie˝ w programie za-
prezentowanym przez chór „Âw.
Barbara – Seraf” z Chorzowa. W li-
stopadzie 2011 roku zespó∏ ten ba-
wi∏ we Francji, w mieÊcie Creil. Po-
tem nastàpi∏a rewizyta: Êpiewacy
z Francji bawili w Chorzowie. Z tej
okazji zorganizowano na terenie
Parku Etnograficznego ognisko ze
Êpiewami i innymi atrakcjami. Spo-
tkanie przeciàgn´∏o si´ do bia∏ego
rana. Nie to jest jednak w tej historii
najwa˝niejsze, lecz repertuarowa
pozosta∏oÊç – skomponowana
w 1784 roku pieÊƒ Plaisir D’amour.
Tà pieÊnià prowadzony przez An-
drzeja Kostrzew´ chór „Âw. Barbara
– Seraf” zakoƒczy∏ swój wyst´p
w ramach Prezentacji.

Zaraz potem wkroczy∏a na estra-
d´… wiosna. Wiosna, czyli Hania,
Miko∏aj, Patryk, Ania, Kaja, Paulina
i Marta, czyli Zespó∏ Wokalny „Âlà-
zaczek” z katowickiego Pa∏acu M∏o-
dzie˝y. Zachwycenie wiosennym
urokiem Hani, Ani, Kai i pozosta-
∏ych „Âlàzaczków” by∏o tak inten-
sywne, ˝e o ma∏o co uwadze s∏ucha-
jàcych umkn´∏yby kolejne akcenty
francuskie – dwie urokliwe piosenki
z filmu „Pan od muzyki”. M∏odocia-
ni wykonawcy pi´knie te piosenki
wykonali! Mi∏o te˝ by∏o podglàdaç,
jak opiekunka „Âlàzaczka”, pani
Barbara Czy˝, prze˝ywa∏a wyst´p
swoich podopiecznych, jak gestem
i mimikà pomaga∏a im pokonaç tre-
m´ i jak najlepiej zaprezentowaç si´
publicznoÊci .

O zespole „Z∏ota Jesieƒ”, który
przyjecha∏ z Raciborza i zatrzyma∏
si´ w GórnoÊlàskim Parku Etnogra-
ficznym, by pod kierunkiem Jana
Dubiela wziàç udzia∏ – nie po raz
pierwszy! – w GórnoÊlàskich Pre-
zentacjach Chórów i Orkiestr te˝ to
i owo ju˝ powiedziano. Wi´cej in-
formacji o zespole dzia∏ajàcym
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Zaskoczeniem okaza∏a si´ „Z∏ota Jesieƒ”, która przyje-
cha∏a na Prezentacje z Raciborza

Uczestników Prezentacji przedstawia∏ Andrzej Wójcik.
Tu z Chórem „Zorza” z Wyr

Podczas chóralnych popisów na widowni panowa∏a ra-
czej swobodna, piknikowa atmosfera… 

Na estradzie Chór Mieszany „Barbara-Seraf” z Cho-
rzowa. Dyryguje Andrzej Kostrzewa



przy Raciborskiej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej „Nowoczesna”
w rozmowie przed mikrofonem
przekaza∏a s∏uchaczom Prezentacji
prezeska „Z∏otej Jesieni”, Bronis∏a-
wa Buga∏a.

Po „Z∏otej Jesieni” miejsce na es-
tradzie GórnoÊlàskich Prezentacji
zajà∏ Chór M´ski „Âlàsk” z Lipin.
Jet to zespó∏ niezbyt liczny, ale nie-
zwyk∏y. Oprócz m´˝czyzn w wie-
ku… dojrza∏ym, Êpiewajà w nim
m∏odzi ch∏opcy. Chór „Âlàsk” utwo-
rzony zosta∏ ponad 92 lata temu.
Pe∏ni wa˝nà misj´ spo∏ecznà w swo-
im Êrodowisku. Jest wizytówkà
wspó∏czesnych Âwi´toch∏owic (wi´-
cej o tym na dalszych stronach tego
wydania „Âpiewaka Âlàskiego”).
Z pewnego êród∏a wiadomo te˝, ˝e
oprócz Êpiewania chórzyÊci „Âlà-
ska” ch´tnie… kopià pi∏k´.

Jest podejrzenie, s∏abo jednak
udokumentowane, ˝e jakby zebrali
si´ w sobie, to mo˝e jakimiÊ umie-
j´tnoÊciami w tej dziedzinie wyka-
zaliby si´ tak˝e panowie Êpiewajàcy
w najstarszych chorzowskich chó-
rach: w liczàcej sobie sto pi´ç lat

„Lutni”, o dwa lata m∏odszej
„Gwieêdzie” i w „Serafie” z trzy-
dziestopi´cioletnim zaledwie sta-
˝em. Na tegorocznych Prezenta-
cjach wykona∏y wymienione chóry
pieÊni bliskie Êlàskiemu sercu. By∏a
Wierna piosneczka Âlàska i Zacho-
dzi s∏oneczko, i o tym Êpiewano, ˝e
Wczoraj by∏a niedzieliczka i o Zie-
lonym mosteczku i o Êlàskiej ziemi.

Utwór Âlàska ziemio – wykonany
przez chór „Seraf”, który od 1994
roku zwiàzany jest z parafià Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym – o tyle cie-
kawy, ˝e muzyka jest… w∏oska,
Giuseppe Verdiego z opery „Nabuc-
co”.

PieÊƒ ˝ydowskich niewolników
p∏aczàcych w niewoli babiloƒskiej za
utraconà ojczyznà i zburzonà Pierw-
szà Âwiàtynià w Jerozolimie (Va,
pensiero, sull’ali dorate, „Nabuc-
co”, akt III) jest – zdaje si´ byç ulu-
bionym „kawa∏kiem” Êlàskich chó-
rzystów. Cz´sto, nawet zbyt cz´sto,
przy ró˝nych, nie zawsze stosow-
nych okazjach s∏ychaç t´ pieÊƒ wy-
konywanà z dorobionymi s∏owami.

Chorzowskimi chórami podczas
Prezentacji dyrygowali: ¸ukasz
Szmigiel („Lutnia”), Danuta Do-
maƒska-Garczarczyk („Gwiazda”)
i – od fortepianu – Marian Sobisz
(„Seraf”).

XXI GórnoÊlàskie Prezentacje
Chórów i Orkiestr im. Rajmunda
Hankego zakoƒczy∏y si´ wyst´pem
– równie˝ nie pierwszym w ramach
tej imprezy! – M∏odzie˝owej Orkie-
stry D´tej OSP z Wojkowic KoÊciel-
nych. Kapelmistrzem grajàcego
z werwà i w chorzowskim Parku Et-
nograficznym doskonale przyjmo-
wanego zespo∏u jest Józef Marczyƒ-
ski. WÊród s∏uchaczy chóralnych
i orkiestrowych popisów panowa∏a
swobodna, raczej piknikowa, atmos-
fera. Miarà powodzenia wojkowic-
kiej orkiestry by∏y bisy – wykonane
na ˝yczenie wytrwa∏ej, przez pi´ç
godzin z ok∏adem dobrze si´ bawià-
cej i na s∏uchaniu skupionej publicz-
noÊci.

Czy zauwa˝ono, ˝e w∏aÊnie w tym
czasie obok estrady przechodzi∏o
lato..?

Andrzej Wójcik
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W strojach ludowych Êpiewacza reprezentacja Chorzo-
wa. Chór „Lutnia” w tym roku obchodzi 105 rocznic´
swego istnienia… 

Po „Lutni” miejsce na estradzie zaj´∏a dwa lata od niej
m∏odsza chorzowska „Gwiazda”

Na zakoƒczenie zagra∏a i kilka razy bisowa∏a M∏odzie-
˝owa Orkiestra D´ta OSP z Wojkowic KoÊcielnych

Teraz same chopy, czyli Chór M´ski „Âlàsk” z Lipin.
Podobno nie tylko potrafià Êpiewaç, ale i w pi∏k´ ch´t-
nie kopià… 



Tegoroczne lato, mo˝na powie-
dzieç, pi´kne by∏o – upalne, suche.
Nawet zbyt suche, zw∏aszcza na
Podkarpaciu, gdzie odpoczàç mo˝-
na, nawdychaç Êwie˝ego powietrza,
napatrzeç na bujnà zieleƒ, spotkaç
ciekawych ludzi i nazwiedzaç do
woli, do przesytu wprost. W Sanoku
kusi niebywa∏y zbiór ikon, wabi ko-
lekcja dzie∏ Beksiƒskiego, zacieka-
wia Park Etnograficzny…Tu˝ przy
JaÊle tablica informacyjna kieruje
uwag´ ku Podkarpackiej Troi, wi´c
trzeba do niej wstàpiç, wczuç si´
w rol´ cz∏owieka z epoki bràzu albo
dopiero co osiad∏ego w tym miejscu
S∏owianina, który jeszcze nie jest
Polakiem, Rusinem, S∏owakiem…
Tyle tego!

Wakacje w sam raz nadajà si´, by
z okazji skorzystaç i oddaliwszy si´
nieco od kochanego Âlàska, w tak
pi´knym regionie oderwaç si´ od co-
dziennoÊci ˝ycia Êpiewaczego, od
prezesa Warzechy i spraw zwiàzko-
wych…

Akurat! Na ekranie laptopa wy-
Êwietla si´ komunikat:

„Witaj urlopowiczu !
By∏em na Gorolskim Êwi´cie

w Jablunkowie – wspania∏a spra-
wa, na pewno b´dà relacje. Podpi-
sa∏em umow´ o wspó∏pracy
z PZKO, byç mo˝e b´dà efekty –
zobaczymy. Posy∏am Ci te˝ kaza-
nie z mszy ekumenicznej, które
wyg∏osi∏ pastor koÊcio∏a ewange-
lickiego, prosz´ o uwzgl´dnienie
go w ÂÂ wraz z relacjami, zdj´cia-
mi…”
No, to do roboty!
Ale z dzie∏ Beksiƒskiego, z oglà-

dania ikon, w∏a˝enia na wa∏y bronià-
ce dost´pu do grodu w Trzcinicy
(Podkarpacka Troja) i zaglàdania do
chaty krawca, szewca, zegarmistrza,
pobo˝nego ˚yda, zapobiegliwego

Rusina, koncesjonowanego sprze-
dawcy wyrobów tytoniowych, apte-
karza i kogo tam jeszcze – nie rezy-
gnuj´. Przy okazji przypominam so-
bie, ˝e by∏em na Gorolskim Âwi´cie,
i to na niejednym – z kwaÊnicà
i swojskà miodunkà, z beskidzkimi
pieÊniczkami i pana M∏ynkowymi
opowieÊciami, popisami tancerek
i tancerzy… 

Te˝ dobrze, nie ma si´ czym
chwaliç.

Na Zaolziu, jak i na Podkarpaciu,
lato tegoroczne by∏o piykne, upalne,
suche… O wdychaniu Êwie˝ego po-
wietrza i zwiedzaniu miejsc god-

nych uwagi trudno w takich warun-
kach mówiç. Skàd to wiadomo? Bo
ja wiem… Chyba wyÊwietli∏o si´ to
na ekranie komputera. Czarno na
bia∏ym si´ wyÊwietli∏o – najpierw na
domowym komputerze prezesa Wa-
rzechy, potem na laptopie, który za-
taszczy∏em na Podkarpacie – „˝eby
kontaktu ze Êwiatem nie traciç”.

KtóregoÊ dnia, zamiast wpatrywaç
si´ w bujnà podkarpackà zieleƒ,
spojrzeç oczom pozwoli∏em na
wspomniane urzàdzenie. W∏aÊnie
w takiej chwili dostrzeg∏y one czar-
nymi literami na bia∏ym tle ekranu
wypisane s∏owa:

„Szanowny Panie Prezesie,
przesy∏ajàc serdeczne pozdrowie-
nia z tropikalnego Zaolzia, przesy-
∏am kazanie z „Gorola”, z nabo-
˝eƒstwa ekumenicznego… b´d´
wdzi´czny za przeprowadzenie
korekty. Serdeczne dzi´ki. […]
Z ˝yczeniami mi∏ego dnia, kreÊli
si´ z szacunkiem ks. sen. Bogu-
s∏aw Kokotek”.
W imieniu prezesa Warzechy i od

siebie dzi´kuj´ za pi´kne i dobre s∏o-
wa ksi´dza seniora. Co do korekty,
zapewniç wypada, ˝e nie nadwer´-
˝y∏a ona zbytnio redaktorskich si∏.

Tym co dobre i pi´kne trzeba si´
dzieliç. ˚a∏ujàc, ˝e druk nie jest
w stanie oddaç niuansów ˝ywej mo-
wy, udost´pniamy naszym czytelni-
kom tekst kazania wyg∏oszonego
przez ksi´dza seniora z okazji Go-
rolskiego Âwi´ta.

Czynimy to z najwy˝szà radoÊcià!
Z wyrazami szacunku –

Andrzej Wójcik
redaktor „Âpiewaka Âlàskiego”
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Gorolski Âwi´to, ho, ho, ho!

Nie tylko Êpiewano, ale i muzykowano na Gorolskim
Âwi´cie

A jak ju˝ si´ kapela nastroi∏a i zagra∏a, to i taƒczono do
upad∏ego… 



Kochasz ty dom… 

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnià noc, skroÊ srebrnej mg∏y,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszà swà koi twe ∏zy?

Kochasz ty dom, ten stary dach,
Co prawi baÊƒ o dawnych dniach,
Omsza∏ych wrót rodzinny próg,
Co wita ci´ z cierniowych dróg?

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w poÊród burz, w zwàtpienia dnie,
Gdy w dusz´ ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala ci´?
Kochasz ty dom?… 

Zacni i szanowni goÊcie, dostojni przedstawiciele du-
chowieƒstwa, przewielebny ksi´˝e proboszczu, drodzy
domownicy wiary, siostry i bracia w Chrystusie.

Przepi´knym strofom wiersza poetki Marii Konopnic-
kiej pod tytu∏em PieÊƒ o domu, towarzyszy raz po raz
powtarzane pytanie: „kochasz ty dom?” To dobre pyta-
nie, jak to mówià, na miejscu i na czasie, pytanie, jakoby
przypisane do dzisiejszej chwili i do miejsca, w którym
si´ spotykamy. Gorolski Âwi´to i Goralija, jak to po-
tocznie mawiajà ludzie tu z tela.

Tak, pytanie to bowiem pasuje jakoby ula∏, do pe∏nego
uroków pejza˝u naszych gór. Beskidów skàpanych
w promieniach s∏oƒca, kiedy indziej huczàcych wichrami
i zamiecià… Gór, ze swojà przedziwnà mocà rozszerza-
nia Êwiata i podnoszenia do nieba, jak mawia∏ profesor
Szczepaƒski. Gór, pokrytych lasami z jedlami i smreka-
mi, po∏atanych zielonymi ∏àkami z sza∏asami i owiecz-
kami na stokach… 

To samo pytanie mo˝na us∏yszeç w poszumie rzeki Ol-
zy, o której poeta i nauczyciel Jan Kubisz wyzna: „…
ach, ta nasza Olza jest jednak pi´knà rzekà [… ] rzucajà-
cà si´ na wyrastajàcà z wody nadbrze˝nà, wysokà ska∏´,
porywajàc jà jak m∏oda dziewczyna starego dziada do
taƒca, wirem g∏´bokim podrywajàc mu stopy, Êpieszy
polecieç po stopniach ma∏ych kataraktów dalej […], chi-
choczàc srebrnymi falami, ˝eby a˝ za Cieszynem ustat-
kowaç si´ i jak dobrze wychowana córka po∏àczyç si´ ze
swojà matkà Odrà…”

Wreszcie z pytaniem tym mo˝na spotkaç si´ w niepo-
wtarzalnym krajobrazie tej hardej góralszczyzny i mi∏ej
sercu ziemi Êlàskiej, ojcowizny naszej, do której
Wszechmogàcy Stwórca nieba i ziemi, przywo∏ujàc jà z
niebytu, mile si´ do niej uÊmiechnà∏, wk∏adajàc do ràk
przodkom naszym i nam wspó∏czesnym cenne dziedzic-
two w darze domu ojcowskiego, owego istnego raju…
Wszak to ten w∏aÊnie dar Bo˝y, po tylekroç w naszych
domach w chwilach wa˝nych i uroczystych pieÊnià s∏a-
wimy, g∏osami dr˝àcymi od wzruszenia Êpiewajàc:
…chocia˝ byÊ przeszed∏ ca∏y Êwiat, nie znajdziesz pi´k-
niejszego… 

To wszystko bowiem: ziemia rodzima i góry i rzeka, to
jest w∏aÊnie nasz dom, godna odpowiedê na pytanie do-
tyczàce kochania i mi∏oÊci.

Zapytajcie, jak brzmi nasza odpowiedê na owo pytanie,
a ja opowiem wam o Gorolskim Âwi´cie, które jako pi´k-
ny refren rokrocznie ju˝ od szeÊçdziesi´ciu szeÊciu lat po-

wtarza si´ w bogatej pieÊni o tradycjach i obrz´dowoÊci
tego Êlàskiego ludu. Opowiem o zaanga˝owaniu wszyst-
kich jego animatorów od twórcy gorolskich Êwiàt, na-
uczyciela i dyrektora Karola Heczki, którego pami´ç
wspólnie z jubileuszem Adama Wawrosza w sposób
szczególny w tym roku pragniemy uczciç, kontynuowa-
nym póêniej przez znanych Jur´ z pod Grónia (W∏adys∏a-
wa Niedob´, Macieja Ludwika Cieƒcia∏´), Hadama z
drugij izby (W∏adys∏awa M∏ynka), a˝ do naszych dni, gdy
o Gorola, zatroszczy∏ si´ Filip (Tadeusz Filipczyk) z eki-
pà organizatorów na czele z prezesem MK PZKO – Ja-
b∏onków oraz prezesem ZG PZKO, Janem Ry∏kà i oczy-
wiÊcie wszystkimi, których nie sposób wymieniç, lecz
których mo˝na i trzeba teraz objàç wdzi´cznym wspo-
mnieniem i modlitwà. Opowiem te˝ o barwnym korowo-
dzie z prezentacjà skromnego i prostego, lecz jak˝e pi´k-
nego stroju gorolskiego, o bogatym, nacechowanym
umiarkowanà elegancjà stroju cieszyƒskim… Opowiem
o przyÊpiewkach i piosenkach weso∏ych, nieraz zawa-
diackich i rubasznych lub pe∏nych t´sknoty z tonami pe∏-
nymi tkliwoÊci, a nawet powagi i dostojeƒstwa przypomi-
najàcymi koÊcielny chora∏… A ponad tym znane zawo∏a-
nie Jury z pod Grónia: HO, HO, HO…, z dowcipnym do-
powiedzeniem: u… na gorola, wio!… Oto odpowiedê
pod dyktando serca nape∏nionego mi∏oÊcià do domu, do
tradycji, do ojczystej ziemi, odpowiedê tak bliska wezwa-
niu poetki z wiersza PieÊƒ o domu:

O, jeÊli kochasz, jeÊli chcesz,
˚yç pod tym dachem, chleb jeÊç zbó˝,
Sercem ojczystych progów strze˝,
Serce w ojczystych Êcianach z∏ó˝.

Taka mi∏oÊç i kochanie, taka zarazem odpowiedê i wy-
znanie sà zaprawd´ pi´kne i godne uwagi, lecz jak ktoÊ
powiedzia∏: „…mi∏oÊç wiele ma imion”. Mi∏oÊç w zna-
czeniu potocznym, z czym jak˝e cz´sto dziÊ si´ spotyka-
my i w znaczeniu chrzeÊcijaƒskim, religijnym, które sta-
nowi o naszych korzeniach, to cz´sto zjawiska niepodob-
ne do siebie. Znamy to a˝ nazbyt dobrze, i˝ „Êwiat” mi-
∏uje to, co jest mu bliskie, potrzebne tylko do w∏asnego
szcz´Êcia. Tak kocha i mi∏uje zarówno rzeczy, jak i ludzi,
z których ma korzyÊç, od których spodziewa si´ dowo-
dów mi∏oÊci z odsetkami. Zgo∏a innej, prawdziwie ofiar-
nej, chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci przodkowie nasi uczyli si´
od Jezusa. Betlejem i Golgota, to by∏y jedyne miejsca,
gdzie dowiadywali si´, czym prawdziwa mi∏oÊç jest. Z
niej, niby z korzeni wyrasta∏a ta ziemia, jej historia i lu-
dzie, ich pracowitoÊç i pokora, zarazem te˝ niez∏omnoÊç
przekonaƒ a nadto, wytrwa∏oÊç w wierze i ch´ç zdoby-
wania wiedzy. To wszystko stanowi∏o o etosie tego ludu,
sprawiajàc, i˝ ten skrawek ziemi, w którym by∏ poczàtek
wody a koniec chleba, ubogi z przeznaczenia, za Bo˝à
∏askà sta∏ si´ ziemià b∏ogos∏awionà, nazwanà przez histo-
ryków ziemià szkó∏ i koÊcio∏ów, na czele z pi´knym
miastem Cieszynem. Pytacie dlaczego? Otó˝, dlatego, i˝,
jak powiada poeta: „… Bóg si´ tej naszej ziemi nigdy nie
wypar∏, i ciàgle czeka gotowy w konfesjonale Beskidów,
cierpliwie, jak pory roku przesuwajàc ró˝aniec dziejów,
z chmurnym czo∏em ob∏oków…”. Dlatego, ˝e i my nie
chcemy i nie mo˝emy si´ tej ziemi wyprzeç, do Niego,
do Ojca przychodzimy w chwili g∏´bokiej refleksji, mo-
dlitewnego skupienia i ciszy oraz kontemplacji prze˝y-
wania Eucharystii, na Bo˝à chwa∏´, w podzi´ce za Jego
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Syna Jezusa Chrystusa i wstawiennictwo Jego Matki
Marii, bowiem to jedyny dostojny introit naszego Êwi´-
towania. I jest zgo∏a oboj´tne czy ten fakt ktoÊ potraktu-
je powa˝nie, czy uzna go za potrzebny, lub uwa˝ajàc za
zb´dny, w ogóle go nie zauwa˝y. Po przyk∏ady nie trze-
ba chodziç daleko. Rokrocznie w naszej polskiej prasie
regionalnej, w dok∏adnym i szczegó∏owym opisie nie tyl-
ko programu, lecz te˝ w ró˝nych relacjach, z trudem
w jednym zdaniu mieÊci si´ marginalna wzmianka o na-
bo˝eƒstwie ekumenicznym, zawsze ze skrz´tnie przemil-
czanym, pomini´tym s∏owem Bóg, wspólnota bo˝ego lu-
du, eucharystia… Dlaczego? Swego czasu na mà inge-
rencj´ otrzyma∏em zdawkowà odpowiedê: „… zabrak∏o
miejsca…” Jakie „wspó∏czesne”, symptomatyczne: brak
czasu, dla Boga, na modlitw´, na wspólnot´ ludu bo˝e-
go… i to nie tylko na ∏amach prasy! Oto obraz nas po-
tomnych! Nie bez powodu ostrzega∏ b∏ogos∏awiony Jan
Pawe∏ II: „Nie podcinajcie swych w∏asnych korzeni!…”
A tu raptem, jak za czasów totalitaryzmu, kiedy to w pie-
Êniach ludowych poj´cia takie jak Bóg, wiara, modlitwa
nieraz zast´powano s∏owami: przyroda, los, s∏oƒce, ˝eby
tylko dziedzictwa naszych przodków nie jednoczyç
z wiarà i religijnoÊcià dawnych pokoleƒ, i dziÊ kontynu-
owana jest nieraz ˝enujàca „walka”, wywo∏ujàca pyta-
nie: „po co? Komu to potrzebne?…” Wiem, ˝e swego
czasu, (zresztà w swym przemówieniu tu na tym miejscu
o tym wspomnia∏em), w tym trudnym okresie, w takich
okolicznoÊciach W∏adys∏aw Niedoba – Jura z pod Grónia
uspokaja∏ mnie mówiàc: „…majà to marne, ksi´dzosz-
ku…” Tak, wiem, ˝e mieli i b´dà to mieç „marne”, owi
cenzorzy i naprawiacze historii… Tyle tylko, i˝ w nie-
jednym wypadku, po tym wszystkim i tych wszystkich
pozostanie w∏aÊnie pusty dom, taki, jakim opisze go Cze-
s∏aw Mi∏osz: „Nic nie opisze st´˝a∏ej i sztywnej ˝a∏oby,
kiedy nas nie ma w domu. Zegar, dyrygent pustki, waha
si´ szeÊçdziesiàt razy na minut´, czy rzuciç si´ ze Êciany
w otch∏aƒ nieruchomego czasu, czy wytrwaç. Zaprawd´,
zaprawd´ powiadam ci: gorsi z∏odzieje i niszczyciele
plàdrujà mienie twoje i godziny, ni˝ ci, których si´ oba-
wiasz, zostawiajàc pusty dom. Sàdz´, ˝e w czasie naszej
nieobecnoÊci nie byle kto korzysta z domu, jako z gar-
soniery. Wierz mi, ˝e si´ tam odbywajà najupiorniejsze

orgie nieodbitych w lustrze wydarzeƒ, które ̋ yjàc i b´dàc
w domu, nazywamy: Nie, Nijakie, Niczyje, ˚adne, Nie
by∏o!!!”

Do powy˝szego cytatu ju˝ tylko ze smutkiem mo˝na
dodaç, na miar´ owego: Nijakie, Niczyje, Nie by∏o…,
znane z pieÊni Jana Kubisza P∏yniesz Olzo: „…ludzie
w swoim ˝yciu zmienili si´ bardzo, zwyczajami wiarà
przodków, ledwie ˝e nie gardzà…”, „…a wnuk starà
mow´ dziadów ledwie ˝e rozumie…”. A Jezus dodaje
ze smutkiem: „…oto dom wasz pusty wam zostanie…”
(¸k 13, 35).

Bogu dzi´ki, jesteÊcie jeszcze wy, tak licznie zgroma-
dzeni w tej Êwiàtyni, u stóp o∏tarzy Paƒskich. Dzi´kuj´
Bogu za was, za waszà modlitw´, która oprócz dzi´kczy-
nienia zanosi proÊby do Boga w imieniu Jezusa, jest mo-
dlitwà, która wpisana zosta∏a na karty „Pami´tnika stare-
go nauczyciela”, r´kà Jana Kubisza, a jakoby przypisana
do czasów wspó∏czesnych, jest wyznaniem naszej s∏abo-
Êci i proÊbà o wsparcie i b∏ogos∏awieƒstwo. Niechaj teraz
w intencji tego Êwi´ta, naszej ziemi i domu, domu ro-
dzinnego, ojcowskiego zjednoczy nas przed Panem, po-
zwalajàc prosiç:

„O, Bo˝e! My… od dzieciƒstwa swego bywamy prze-
lewani z naczynia w naczynie, to jest, chadzamy w poj-
manie, dlatego zginà∏ smak nasz i zmieni∏a si´ woƒ na-
sza.“ (Jer 48,11). Ty nas znowu przyprowadê do stanu
dawnego, do dawnej wolnoÊci, przywróç smak nasz
i woƒ naszà, jako smak i woƒ owocu z drzewa wolnoÊci
i mi∏oÊci. A Bóg, który zstàpi, aby sàdzi∏ granice ziemi
i baczy, czy my te˝, t´ ziemi´ ojczystà, ten dom nasz mi-
∏ujemy z wszystkiemi darami, które nam na tej ziemi
z∏o˝y∏, czy my strze˝emy dziedzictwa ojców naszych
i zachowujemy je niepodzielnie w spuÊciênie pokoleniu
naszemu – niech b´dzie pomocà i ochronà naszà dziÊ a˝
na wieki.

A temu Trójjedyjnemu, Bogu Ojcu, Bogu Synowi, Bo-
gu Duchowi Âwi´temu, niech b´dzie czeÊç, chwa∏a i pa-
nowanie i s∏u˝ba nasza i bojaêƒ nasza i mi∏oÊç nasza na
wieków wieki.

I tak niechaj si´ stanie.
Amen!

ks. sen. Bogus∏aw Kokotek
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Umowa

Podczas tegorocznego Gorolskigo
Âwi´ta podpisano Umow´.

Ramowà Umow´ o Wspó∏pracy.
Parafowali ten dokument prezes

Polskiego Zwiàzku Kulturalno-
OÊwiatowego w Republice Czeskiej,
Jan Ry∏ko oraz prezes Zarzàdu
G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr, Roman Warzecha.
Towarzyszy∏y sk∏adaniu podpisów
Êwiat∏a reflektorów i kamery foto-
graficzne. Jednak ˝adnego zdj´cia
z tej uroczystoÊci nie nades∏ano – ani
do biura Zwiàzku, ani do redakcji
„Âpiewaka”. Szkoda. Jak wyglàda
prezes Warzecha – wiemy. Ch´tnie
wszak˝e poznalibyÊmy, jeÊli nie oso-

biÊcie, to choçby na podstawie foto-
grafii drugiego sygnatariusza. Tak
czy inaczej, cieszymy si´ z uÊciÊlenia
wzajemnych stosunków, których
podstawy okreÊla podpisany doku-
ment.

„Strony [… ] w prowadzonych
przez siebie dzia∏aniach programo-
wych znajdujà wspólne cele, w któ-
rych osiàgni´ciu mo˝e pomóc na-
wiàzanie wspó∏pracy” – stwierdzono
w Preambule.

Pod zawartà 4 sierpnia 2013 roku w Czeskim Cieszynie „Umowà Ramo-
wà” podpisy z∏o˝yli prezesi: Jan Ry∏ko – w imieniu PZKO i Roman Warze-
cha – w imieniu ÂZChiO



W ramach PZKO dzia∏ajà Chór
M´ski „Gorol”, Chór Nauczycieli
Polskich, ˚eƒski Chór „Melodia”
i co najmniej pi´tnaÊcie innych ze-
spo∏ów Êpiewaczych. Dobrze, ˝e do-
tychczasowe kontakty wzajemne
przybra∏y formalnà obudow´, która
jest „potwierdzeniem woli podj´cia
partnerstwa”.

Umowa – mamy nadziej´ – nie b´-
dzie mia∏a jedynie charakteru dekla-
ratywnego. Sprecyzowane w niej ce-
le uznane przez Strony za wa˝ne –
osiàgane majà byç w takich dzia∏a-
niach i dà˝eniach, jak ochrona dóbr
kultury i tradycji, upowszechnianie
muzyki, podnoszenie poziomu arty-
stycznego amatorskiego ruchu mu-
zycznego, promowanie m∏odych
muzyków, podtrzymywanie tradycji
narodowej, piel´gnowanie polskoÊci,
sprzyjanie rozwojowi ÊwiadomoÊci
narodowej i obywatelskiej, pomoc
w realizacji zadaƒ edukacyjnych,
rozwijanie ruchu chóralnego.

W dokumencie zwrócono uwag´
na wol´ wykorzystania „… posiada-
nego przez obie Strony potencja∏u
merytorycznego dla propagowania
wspólnych idei krzewienia Êpiewu
chóralnego”. Wyrazem deklarowa-
nej woli ma byç pomoc w kszta∏ce-
niu dyrygentów, organizowaniu
warsztatów chóralnych, wzajemne
zapraszanie zespo∏ów do udzia∏u
w festiwalach i konkursach Êpiewu
chóralnego.

Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
w Katowicach „… b´dzie wspieraç
dzia∏ania chórów Miejscowych Kó∏
PZKO w zakresie pomocy w realiza-
cji projektów transgranicznych, pro-
jektów zg∏aszanych do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, Urz´du
Marsza∏kowskiego Województwa
Âlàskiego, jak równie˝ w wydawaniu
publikacji i materia∏ów dokumenta-
cyjnych” – napisano w paragrafie
czwartym Umowy, którà z mo˝liwo-
Êcià uzupe∏niania jej treÊci o aneksy
tyczàce szczegó∏owych zagadnieƒ
zawarto na okres dwóch lat.

Teraz trzeba wype∏niç zawarte po-
stanowienia ˝ywà treÊcià.

I to jest zadanie dla obu umówio-
nych „stron”, by na gorolskim Êwi´-
cie si´ nie skoƒczy∏o owo postano-
wienie „dobrych uczynków”, zamie-
rzonych na chwa∏´ polskiego Êpie-
wactwa z obu cz´Êci Âlàska, przez
które graniczna Olza p∏ynie jak
przed laty… (red.)
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Fina∏owe Przes∏uchania XXI Fe-
stiwalu PieÊni Maryjnej „Magnifi-
cat-2013” odby∏y si´ w sobot´, 14
wrzeÊnia w koÊciele Zmartwych-
wstania Paƒskiego, na Wzgórzu
Kalwaryjskim w Piekarach Âlàskich.
Ch´ç udzia∏u w konkursowych prze-
s∏uchaniach zadeklarowa∏o 25 ze-
spo∏ów. Ostatecznie do Piekar przy-
jecha∏o siedemnaÊcie chórów. Po-
dzielone na grupy (chóry parafialne,
chóry zrzeszone w Êlàskiej organiza-
cji Êpiewaczo-muzycznej – miesza-
ne, kameralne, m∏odzie˝owe) pod-
da∏y si´ ocenie sàdu konkursowego,
w którym zasiadali: prof. Józef Âwi-
der, kapelan Êlàskich Êpiewaków
i muzyków ks. prof. dr hab. Antoni
Reginek, dyrektor artystyczny Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
Krzysztof Karol Kaganiec oraz – ja-
ko sekretarz – druhna Eleonora
S∏adkowska.

Podobnie jak w ubieg∏ych latach,
tak i tym razem do organizacji im-
prezy przyczyni∏a si´ wspó∏praca
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr z Parafià NajÊwi´tszej Marii
Panny w Piekarach Âlàskich oraz
Urz´dem Miasta Piekary Âlàskie.
Wa˝nà rol´ odegra∏ patronat, jaki
nad Festiwalem roztoczy∏y Urz´dy
Miast i Gmin Piekary Âlàskie, ¸azi-
ska Górne, Gaszowice a tak˝e okr´-
gi ÂZChiO – gliwicko-zabrski, wo-
dzis∏awski, miko∏owski, katowicki
i tarnogórski. Utrwalonà renom´ Fe-
stiwalu pokreÊli∏ patronat honorowy
Metropolity GórnoÊlàskiego ks. abp.
Wiktora Skworca oraz Stanis∏awa
Korfantego – Prezydenta Miasta
Piekary Âlàskie.

Uczestnicy tegorocznego fina∏u
zwracali uwag´ na jego sprawny
przebieg. Dostrzegli te˝ kilka, jak
si´ okaza∏o, szcz´Êliwych innowacji.
Znakomitym pomys∏em by∏ trój-
cz∏onowy przebieg przes∏uchaƒ.
Oko∏o trzydziestominutowe przerwy
mi´dzy popisami kolejnych grup
Êpiewaczych umo˝liwi∏ bardziej
komfortowà prac´ jurorom, obs∏u-
dze festiwalu i jego uczestnikom,
a tak˝e autorowi tej relacji, któremu
powierzono obowiàzki konferansje-
ra. Ka˝de ogniwo przes∏uchaƒ roz-
poczyna∏o si´ podobnie, od wspól-
nego odÊpiewania pieÊni ks. Józefa

Surzyƒskiego Wszystkie trony nie-
bieskie. Zmieniali si´ dyrygenci
i sk∏ad osobowy chórów zbiorowych
inaugurujàcych poszczególne cz´Êci
fina∏owych przes∏uchaƒ. Po∏àczony-
mi chórami pierwszej grupy dyrygo-
wa∏a Iwona Baƒska, grup´ drugà po-
prowadzi∏a Lidia Marszolik, trzecià
– Jacek Pieczyk. Wszystkie trony…
pe∏nà mocà wyrazu zabrzmia∏y tak-
˝e po og∏oszeniu werdyktu jurorów,
na zakoƒczenie imprezy. Tym razem
dyrygowa∏ Krzysztof Karol Kaga-
niec, którego ustawienie si´ na tle
pocztu sztandarowego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, spot´-
gowa∏o wra˝enie wywo∏ane Êpie-
wem ogromnego chóru w przestrze-
ni akustycznej piekarskiej Êwiàtyni.

Integralnà cz´Êcià tegorocznego
Fina∏u Festiwalu PieÊni Maryjnej
„Magnificat” by∏ pozakonkursowy
wyst´p Âlàskiego Chóru Górniczego
„Polonia – Harmonia” z Piekar Âlà-
skich. Ten nieodmiennie pi´knie
w strojach regionalnych prezentujà-
cy si´ zespó∏ jest laureatem Festiwa-
lu PieÊni Maryjnej „Magnificat –
2011”. Na wykonany pod kierun-
kiem Iwony Melson atrakcyjny pro-
gram z∏o˝y∏y si´ utwory dostosowa-
ne do charakteru imprezy. Obok
trzech ró˝nych uj´ç kompozytor-
skich Ave Maria (Bach-Gounod, Ja-
vier Busto, Jan Langosz) zaprezen-
towano chóralne opracowanie cy-
pryjskiej pieÊni Margarita, spopula-
ryzowany przez film „Misja” mu-
zyczny temat Ennia Moricone Obój
Gabriela oraz Diego Casaresa frag-
ment Mszy Ró˝aƒcowej Dios te sa-
lve Maria. ¸àcznie szeÊç utworów
dope∏nionych bisami, do których za-
ch´ca∏y rz´siste brawa s∏uchaczy
urzeczonych Êpiewem chóru i jego
solistek – Joanny Bochynek i Jolan-
ty Lubojaƒskiej-Kopyd∏owskiej.

Po wyst´pie chóru „Polonia –
Harmonia” nastàpi∏ najbardziej chy-
ba ekscytujàcy i d∏ugo oczekiwany
moment og∏oszenia werdyktu juro-
rów. G∏os zabra∏ prof. J. Âwider,
który m.in. pogratulowa∏ uczestni-
kom efektów rywalizacji, z uzna-
niem odniós∏ si´ do wysi∏ku w∏o˝o-
nego w przygotowanie si´ do kon-
kursu oraz pokrótce podsumowa∏ je-
go przebieg. Wyniki konkursowych

XXI Festiwal PieÊni Maryjnej
„Magnificat”



zmagaƒ przedstawi∏ ks. A. Reginek.
Zgodnie z treÊcià podpisanego przez
jurorów Protoko∏u laureatami XXI
Festiwal PieÊni Maryjnej „Magnifi-
cat – 2013”, zdobywcami nagród
oraz pucharów okaza∏y si´ nast´pu-
jàce zespo∏y:

1) Grand Prix, puchar Metropolity
GórnoÊlàskiego ks. abpa dra Wikto-
ra Skworca oraz nagrod´ w wysoko-
Êci 700,00 z∏ – Zespól „Santarello”
z Katowic pod dyrekcjà Iwony Baƒ-
skiej;

2) Pierwsze Miejsce „Z∏ote” w ka-
tegorii chórów mieszanych parafial-
nych, puchar Stanis∏awa Korfantego
– Prezydenta Miasta Piekary Âlàskie
oraz nagrod´ w wysokoÊci 500,00 z∏
– Misyjno Bazylikowy Chór Êw.
Grzegorza Parafii Êw. Ludwika
i Wniebowzi´cia NMP z Katowic-
Panewnik pod dyrekcjà Beaty Ràby-
Tomicy;

3) Drugie Miejsce „Srebrne”
w kategorii chórów mieszanych pa-
rafialnych, puchar Burmistrza Mia-
sta ¸aziska Górne – Chór Parafialny
„Regina Apostolorum” Parafii Kró-

lowej Aposto∏ów w Rybniku pod
dyrekcjà Ziglindy Lampert-Raszyƒ-
skiej;

4) Drugie Miejsce „Srebrne”
w kategorii chórów mieszanych pa-
rafialnych, puchar Prezesa Okr´gu
Tarnogórskiego ÂZChiO, Grzegorza
Pitasa – Chór „Gloria” Parafii Êw.
Êw. Aposto∏ów Filipa i Jakuba w ˚o-
rach pod dyrekcjà Salomei Gryman;

5) Trzecie Miejsce „Bràzowe”
w kategorii chórów mieszanych pa-
rafialnych, puchar Prezesa Okr´gu
Miko∏owskiego ÂZChiO, Benedykta
Oberdy – Chór Mieszany „Magnifi-
cat” Parafii Matki Bo˝ej Ró˝aƒco-
wej w Âwi´toch∏owicach-Chropa-
czowie pod dyrekcjà Marii S∏owik-
Tudzierz;

6) Pierwsze Miejsce „Z∏ote” w ka-
tegorii chórów mieszanych Êwiec-
kich, puchar Stanis∏awa Korfantego
– Prezydenta Miasta Piekary Âlàskie
oraz nagrod´ w wysokoÊci 500,00 z∏
– Chór Mieszany „Hejna∏” z Mazaƒ-
cowic pod dyrekcjà Krzysztofa
Przemyka;

7) Drugie Miejsce „Srebrne”

w kategorii chórów mieszanych
Êwieckich, puchar Wójta Gminy Ga-
szowice – Chór Mieszany „Echo”
Zebrzydowice pod dyrekcjà Jadwigi
Sikory;

8) Drugie Miejsce „Srebrne”
w kategorii chórów mieszanych
Êwieckich, puchar Prezesa Okr´gu
Wodzis∏awskiego ÂZChiO, Krystia-
na Dziuby – Chór Mieszany „Alle-
gro” Tarnowskie Góry pod dyrekcjà
Jacka Pieczyka;

9) Trzecie Miejsce „Bràzowe”
w kategorii chórów mieszanych
Êwieckich, puchar Prezesa Okr´gu
Katowickiego ÂZChiO, Zdzis∏awa
Czenczka – Chór Mieszany „Kole-
jarz” Tarnowskie Góry pod dyrekcjà
Izabeli Lysik-Ró˝aƒskiej;

10) Pierwsze Miejsce „Z∏ote”
w kategorii chórów m∏odzie˝owych,
puchar Prezesa Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, Romana Warzechy oraz na-
grod´ w wysokoÊci 500,00 z∏. – Ze-
spó∏ M∏odzie˝owy „Bel Canto” przy
Zespole Szkó∏ nr 1 w Rybniku pod
dyrekcjà Lidii Blazel-Marszolik;
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Zapowiedê konkursowego wyst´pu zespo∏u „Santarel-
lo” z Katowic

Jurorzy – od lewej: Krzysztof K. Kaganiec, prof. Józef
Âwider, ks. prof. Antoni Reginek

Chór Êw. Grzegorza z Panewnik wyÊpiewuje w swojej
kategorii pierwsze miejsce – Z∏ote

Âlàski Chór Górniczy „Polonia-Harmonia” – laureat
„Magnificatu” w 2011 roku – wystàpi∏ poza konkursem



11) Pierwsze Miejsce „Z∏ote”
w kategorii chórów kameralnych,
puchar Prezesa Okr´gu Gliwicko-
Zabrskiego ÂZChiO, Ryszarda
Buczka oraz nagrod´ w wysokoÊci
500,00 z∏. – Zespó∏ Kameralistów
Miasta L´dziny „Pro Arte et Musi-
ca” po dyrekcjà Marii Zuber.

Nagrody wr´czali: prezes Zarzàdu
G∏ównego ÂZChiO – Roman Warze-

cha, w imieniu Metropolity Górno-
Êlàskiego ks. abpa. Wiktora Skwor-
ca, kapelan ÂZChiO – ks. prof. dr
hab. Antoni Reginek. w imieniu Sta-
nis∏awa Korfantego, zast´pca prezy-
denta miasta Piekary Âlàskie – Ja-
nusz Pasternak, sekretarz ZG
ÂZChiO – Andrzej Wójcik, prezesi
okr´gów ÂZChiO.

Zwieƒczeniem XXI Festiwalu

PieÊni Maryjnej „Magnificat –
2013” by∏y wzajemne gratulacje,
w których wyra˝a∏a si´ radoÊç z od-
niesionego sukcesu, w przypadku
zaÊ zespo∏ów nie wyró˝nionych i nie
nagrodzonych radoÊç ze wspólnie
sp´dzonego dnia, Êpiewania dla
przyjemnoÊci w∏asnej i satysfakcji
˝yczliwych s∏uchaczy.

andwoj
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Grand Prix i puchar Metropolity GórnoÊlàskiego ks.
abpa Wiktora Skworca otrzyma∏ zespó∏ „Santarello”
z Katowic pod kierunkiem Iwony Baƒskiej (w Êrodku)

Jeszcze jedna pamiàtka. Na zdj´ciu Zespól „Pro Arte
et Musica”, jurorzy i sekretarz Zwiàzku, Andrzej 
Wójcik

Z Kosz´cina nad Ren

Chór „Lutnia” u przyjació∏ w Niemczech
W dniach od 3 do 8 lipca br. chór

„Lutnia” z Kosz´cina wraz z orkie-
strà ze Strzebinia goÊci∏ w Niem-
czech. PojechaliÊmy tam na zapro-
szenie orkiestry z Wesel, która
w ubieg∏ym roku przebywa∏a u nas.

PrzygotowywaliÊmy si´ do tego
wyjazdu d∏ugo i solidnie. Zabrali-
Êmy z sobà nuty prawie pi´çdziesi´-
ciu pieÊni religijnych i Êwieckich;
kilku z nich nauczyliÊmy si´ w j´zy-
ku naszych przyjació∏.

Na czas pobytu w Niemczech, za-
trzymaliÊmy si´ w hotelu „Kaiser-
hof” w Wesel. Rozpocz´liÊmy od
spaceru jego ulicami. Wroc∏aw ma
swoje krasnale a Wesel – os∏y; natu-
ralnej wielkoÊci, bajecznie koloro-
we, sà ozdobà miasta. Swà obecnoÊç
zawdzi´czajà nazwie miejscowoÊci:
bo esel – znaczy osio∏. Przewodnik
zapozna∏ nas z bogatà historià We-
sel. ZwiedziliÊmy koÊció∏ prawo-
s∏awny w którym spontanicznie za-
ÊpiewaliÊmy kilka pieÊni. Wieczo-

rem daliÊmy opraw´ muzycznà
mszy Êw. w koÊciele p.w. Êw. An-
drzeja. Ksiàdz, Polak z pochodzenia,
za∏o˝yciel Polskiej Misji Katolic-
kiej, przebywajàcy tam od 25 lat,
odczyta∏ ewangeli´ w j´zyku pol-
skim i niemieckim, a tak˝e wys∏u-
chaliÊmy kazania w obu j´zykach.

Nast´pnego dnia, organizatorzy
przewidzieli dla nas spotkanie z ludê-
mi – z Senioren Heimu w Duisburgu,
instytucji podobnej do naszych Do-
mów Spokojnej StaroÊci. Dla nich
ÊpiewaliÊmy piosenki ludowe i bie-
siadne – niektóre w obu j´zykach.
Orkiestra gra∏a standardy muzyczne.
ZostaliÊmy przez nich serdecznie
przyj´ci; sp´dziliÊmy tam ca∏e przed-
po∏udnie cz´stowani kawà, herbatà,
zimnymi napojami, ciastem i kanap-
kami. Póêniej, Pani Ania oprowadzi-
∏a nas po parku przemys∏owym
(„Landschaftpark”), który jest mu-
zeum nieczynnej ju˝ dzisiaj huty.
Park ten, oprócz wielkich poprzemy-

s∏owych budowli, jest pe∏en zieleni.
Zachwyci∏ nas… nenufarami.

Wieczorem gospodarze przygoto-
wali spotkanie przy grillu w miej-
scowoÊci Dienslaken. Powitali nas
hejnaliÊci z Bractwa Kurkowego.
By∏o to bardzo sympatyczne. Tam
ÊpiewaliÊmy piosenki biesiadne i lu-
dowe. Podczas tej wspólnej zabawy,
mieliÊmy okazj´ wys∏uchaç tak˝e
miejscowej orkiestry i dwóch grup
Êpiewaczych.

W spotkaniu uczestniczy∏o prawie
170 osób, w tym wielu rdzennych
Niemców, a tak˝e bardzo liczna gru-
pa Niemców polskiego pochodze-
nia. By∏ to wyjàtkowy wieczór.

Podczas kolejnego dnia pobytu,
pojechaliÊmy nad Ren w Wesel.
W tym miejscu, jak okiem si´gnàç
rozlewajà si´ wody tej rzeki. Podzi-
wialiÊmy po∏o˝one w pobli˝u pi´kne
ogrody w stylu angielskim.

W Kevelaer zwiedziliÊmy sanktu-
arium Matki Bo˝ej Pocieszycielki 6



Strapionych. Jest ono odpowiedni-
kiem naszej Jasnej Góry. Sanktu-
arium to, jest najbardziej znane
i najliczniej odwiedzane w Niem-
czech. Corocznie przybywa tam bli-
sko 800 tys. pielgrzymów, g∏ównie
z Niemiec i Holandii. Natomiast
w Xanten przewodnik oprowadzi∏
nas po katedrze romaƒsko-go-
tyckiej.

W obu tych miejscach chór
Êpiewa∏ pieÊni religijne: Ave
Maris Stella, Cicho cicho,
W aureoli miliona gwiazd
(polskie s∏owa, melodia pio-
senki z repertuaru Mireille Ma-
thieu), ku radoÊci osób zwie-
dzajàcych, którzy przystan´li
aby nas pos∏uchaç. Na Rynku
w Xantem orkiestra da∏a pra-
wie godzinny koncert, cieszàc
zgromadzonych s∏uchaczy.

W niedzielne przedpo∏udnie
uczestniczyliÊmy muzycznie
we Mszy Êw. w polskim ko-
Êciele obrzàdku rzymskokato-
lickiego p.w. Êw. Juliana w Duisbur-
gu. Tam wykonaliÊmy na wejÊcie –
Cicho, cicho, na ofiarowanie – G∏oÊ
Imi´ Pana, na komuni´ – Pokarmie
naszej drogi, na dzi´kczynienie
O Bo˝e dzi´ki Ci sk∏adamy na za-
koƒczenie W aureoli miliona
gwiazd, oraz sta∏e cz´Êci mszy: Ky-
rie, Alleluja, Sanktus i Agnus Dei.
Organizatorzy poprosili nas, aby

tak˝e wierni mogli zaÊpiewaç pod-
czas tej Mszy Êwi´tej. I Êpiewali, ale
jak Êpiewali! PieÊƒ NajÊwi´tsze Ser-
ce Jezusa mego brzmia∏a na g∏osy –
pi´knie. KoÊció∏ rozbrzmiewa∏ po∏à-
czonym Êpiewem wiernych i chó-
rzystów. ByliÊmy wzruszeni.

Zarówno w Wesel jak i w Duisbur-

gu na pó∏ godziny przed mszà orkie-
stra koncertowa∏a przed koÊcio∏em.
Natomiast po mszach ÊpiewaliÊmy
i graliÊmy na przemian utwory Êwiec-
kie. Brawa i uÊmiech by∏y podzi´ko-
waniem ludzi s∏uchajàcych nas.

Po˝egnali nas obiadem…
Nadszed∏ czas odjazdu i ∏za zakr´-

ci∏a si´ w niejednym oku.
Sp´dziliÊmy mi∏o czas. Spotkali-

Êmy si´ z niebywa∏à goÊcinnoÊcià
i ˝yczliwoÊcià. Niektórzy z nas zo-
baczyli si´ ze swoimi rodzinami
mieszkajàcymi tam na sta∏e. Pod-
czas spotkania przy ognisku do Pani
Krysi – naszej chórzystki – podesz∏a
Pani, która przed wielu, wielu laty
jako przedszkolak, by∏a jej wycho-

wankà. Przedstawi∏a jej swojà
pe∏noletnià córk´. Panià Kry-
si´, rozpozna∏ te˝ inny jej wy-
chowanek. Nie oby∏o si´ bez
serdecznych powitaƒ. Ja, po-
zna∏am rodzin´ Loni, mojej
przyjació∏ki ze szko∏y podsta-
wowej, z którà ostatni raz wi-
dzia∏am si´ w 1978 roku. Od
tego czasu min´∏o 35 lat i gdy-
by nie ten wyjazd nasze spotka-
nie nie by∏oby mo˝liwe.

S∏owa podzi´kowania kieru-
jemy do Pana Helmuta i jego
˝ony Hani, za codziennà obec-
noÊç i tak wspania∏e zorganizo-
wanie nam pobytu. Dzi´kuje-
my Panu, który ca∏y nasz pobyt

minuta po minucie utrwali∏ na foto-
grafiach i w kamerze. S∏owa
wdzi´cznoÊci kierujemy do wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili si´ do tego, aby nasz po-
byt tam, móg∏ byç tak bardzo udany.

B´dziemy ze wzruszeniem i z sen-
tymentem powracaç do wspomnieƒ
z pobytu tam, na ziemi nadreƒskiej.

Barbara Cierpka
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„Harmonia” 
odkry∏a 
pi´kno 
Zamojszczyzny

Ostatni weekend czerwca Chór
„Harmonia” z Miko∏owa sp´dzi∏ na
Zamojszczyênie, na Roztoczu Ârod-
kowym. Mieszkajàc w oÊrodku re-
kreacyjno-wypoczynkowym w Za-
moÊciu, mogliÊmy zwiedziç kilka
pi´knych miast regionu. Podziwiali-
Êmy pi´kno tego zakàtka kraju, nie-
gdyÊ zaniedbanego, a obecnie dzi´ki
Êrodkom unijnym i paƒstwowym od-
nowionego. Nowe domy przy do-
brych drogach, Êcie˝ki rowerowe,
trasy turystyczne cieszà oczy. Rozto-
cze to bardzo urozmaicona kraina
z wapiennymi wzgórzami i piaszczy-
stymi dolinami poroÊni´tymi lasami
przede wszystkim sosnowymi,

a wÊród nich malownicze miasteczka
z zabytkami i wspania∏e okazy przy-
rody. MieliÊmy mo˝liwoÊç przejÊcia
trasà turystycznà obok rzeki Sopot
przez jary i wàwozy Roztoczaƒskie-
go Parku Narodowego. Zwiedzili-
Êmy kilka miast: ZamoÊç, Zwierzy-
niec, Szczebrzeszyn i Krasnobród,
gdzie koncertowaliÊmy podczas i po
mszy wieczornej w sobot´ w Sanktu-
arium NMP – zabytkowym koÊciele
Nawiedzenia NajÊwi´tszej Marii
Panny z XVII wieku, który ufundo-
wa∏a królowa Marysieƒka Sobieska.
W poniedzia∏ek 1 lipca mia∏ si´ od-
byç odpust w parafii. Sanktuarium to
koÊció∏ i przylegajàcy do niego
klasztor Dominikanów. Sà tu tak˝e
inne zabytki: spichlerz, ptaszarnia,
Kalwaria Krasnobrodzka i Muzeum
Wsi, gdzie zgromadzono zabytki ar-
cheologiczne i geologiczne oraz
zbiory etnograficzne.

Szczebrzeszyn – znany z wiersza
J. Tuwima to jedno z najpi´kniej-

szych miast. Tutaj w wielu miej-
scach pojawiajà si´ rzeêby lub malo-
wid∏a z chrzàszczem, a najwi´kszy
pomnik zdobi plac przed Urz´dem
Miasta. Od XV wieku osiedli∏y si´
tu ró˝ne nacje – Ukraiƒcy, ˚ydzi,
Ormianie, Anglicy, W∏osi i razem
z Polakami tworzy∏y niezwyk∏à spo-
∏ecznoÊç. Obecnie w pobli˝u siebie
spokojnie egzystujà ró˝ne religie.
Znajdujà si´ tu dwie Êwiàtynie
rzymsko-katolickie, cerkiew i syna-
goga, cmentarz i kirkut. MieliÊmy
okazj´ Êpiewaç w pi´knej cerkwi
prawos∏awnej z XVI wieku, gdzie
jest wspania∏a akustyka.

Zwierzyniec – zwany „Per∏à Roz-
tocza” – to dawna letnia rezydencja
Zamoyskich w otoczeniu Rozto-
czaƒskiego Parku Narodowego.
W parku miejskim znajduje si´ jedy-
ny na Êwiecie pomnik z 1711 roku
upami´tniajàcy zwalczenie plagi
szaraƒczy. Miasto posiada pi´kny
koÊció∏ „Na wodzie” z XVIII wieku.

Chór „Lutnia” z Kosz´cina przed Sanktu-
arium Matki Bo˝ej Pocieszycielki Strapionych
w Kevelaer

6



ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3 (405) 2013 13

Na sàsiedniej wyspie znajduje si´
nagrobek ulubionego psa królowej
Marysieƒki. Przed koÊcio∏em mia∏
mieç miejsce koncert m∏odzie˝o-
wych orkiestr d´tych, których prób´
mieliÊmy okazj´ podziwiaç (pieÊni
wojskowe, partyzanckie i sakralne
m.in.: Nabucco ÊpiewaliÊmy razem
z nimi).

Cztery kilometry dalej znajduje
si´ wieÊ Sochy, ca∏kowicie znisz-
czona przez Niemców 1 czerwca
1943 roku, którzy rozstrzelali
wszystkich jej mieszkaƒców w licz-
bie 185. Przy wjeêdzie znajduje si´
cmentarz i pomnik ofiar zbrodni.

Najwi´cej emocji wzbudzi∏ Za-
moÊç, który ze Starym Miastem zo-
sta∏ wpisany na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO i uznany
w 2007 roku za jeden z „siedmiu cu-
dów Polski”, bo jest rzeczywiÊcie
jednym z najciekawszych zespo∏ów
zabytkowych na Êwiecie. Zbudowa-
ny jako „miasto idealne” od wieków

nie zmieni∏o swojego charakteru. Ta
„Padwa Pó∏nocy” posiada a˝ trzy
rynki: Rynek Wielki i po obu stro-
nach S∏ony i Solny z przepi´knymi
kamieniczkami i s∏ynnà Akademià
(Obecnie LO i Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa). Z wie˝y Ratu-
sza w samo po∏udnie wygrywany
jest hejna∏ na 3 strony Êwiata (ale nie
w kierunku Krakowa!). MieliÊmy
okazj´ wys∏uchaç hejna∏u i zoba-
czyç cz∏onków Bractwa Rycerskie-
go w zbrojach rycerskich i szatach
szlacheckich. Miasto otacza system
fortyfikacji z siedmioma bastionami
i trzema bramami zachowanymi od
XVI wieku. W jednym z bastionów
znajduje si´ muzeum poÊwi´cone
martyrologii m.in. Dzieciom Za-
mojszczyzny. Pa∏ace, kilka koÊcio-
∏ów, synagoga, koÊció∏ Klarysek do-
pe∏niajà obrazu tego miasta b´dàce-
go pot´˝nà twierdza, oÊrodkiem aka-
demickim, centrum kultury i handlu
o europejskim znaczeniu.

W drodze powrotnej do Miko∏owa
wstàpiliÊmy do Sandomierza w za-
kolu Wis∏y obok Gór Pieprzowych.
To Êredniowieczne miasto z wielo-
ma zabytkami wcià˝ przyciàga mnó-
stwo turystów. PrzeszliÊmy pod-
ziemnà tras´ turystycznà – labirynt
korytarzy i komór, które w okresie
od XV do XVIII wieku pe∏ni∏y rol´
magazynów kupieckich. Z wie˝y
widokowej nad bramà Opatowskà
mogliÊmy podziwiaç panoram´ oko-
lic Sandomierza. Z powodu bardzo
du˝ej iloÊci grup turystycznych doÊç
g∏oÊno zwiedzajàcych katedr´ nie
uda∏o nam si´ w niej zaÊpiewaç, co
przewodniczka przyj´∏a ze smut-
kiem. Obiad w starej kamienicy za-
koƒczy∏ nasz pobyt w tym pi´knym
mieÊcie.

Tak to historia i muzyka przepla-
ta∏y si´ podczas naszego wyjazdu
w sto piàtym roku istnienia „Harmo-
nii”.

Wies∏awa Socha

Pomimo trudnoÊci jakie zaistnia∏y w ostatnim cza-
sie w czeskim górnictwie, grupa obecnych, lecz
w szczególnoÊci by∏ych pracowników kopalni „Karvi-
na” w Karwinie (cz∏onków Zwiàzku Zawodowego
Górników Czeskich) zorganizowa∏a kolejne obchody
Dnia Górnika Republiki Czeskiej w Karwinie na Za-
olziu.

Obchody rozpocz´∏y si´ 1 wrzeÊnia 2013 roku na
Placu przed Filià Uniwersytetu Âlàskiego wyst´pami
kopalnianej Orkiestry Górniczej z Karwiny oraz Chó-
ru M´skiego „Echo”– Biertu∏towy. Po z∏o˝eniu kwia-
tów pod Pomnikiem tragicznie zmar∏ych górników
przez delegacje kopalni „Karvina” i chóru „Echo”, ze-
brani na placu, zwartym szykiem, moknàc w obficie
padajàcym deszczu, przeszli do koÊcio∏a pw. Podwy˝-
szenia Krzy˝a Âwi´tego, by wziàç udzia∏ w Mszy Êw.
w intencji ˝yjàcych i zmar∏ych górników i ich rodzin.
Czynny udzia∏ w nabo˝eƒstwie mia∏o radliƒskie
„Echo” (ÊpiewaliÊmy sta∏e cz´Êci mszy z Missa in ho-
norem Resurrectionis Wac∏awa Lachmana oraz pieÊni
eucharystyczne).

Msza Êw. tym razem odprawiona zosta∏a w j´zyku
czeskim, lecz dla uczestników j´zyka polskiego, nie
by∏a to ˝adna przeszkoda. Mieszkaƒcy terenów przy-
granicznych Polski i Czech rozumiejà si´ doskonale,
dzi´ki obustronnym „odwiedzinom” podczas zaku-
pów. 

Przedpo∏udniowe obchody zakoƒczy∏ wspólny obiad
i – jak˝e by inaczej – kufel „z∏ocistego” wspania∏ego
napoju.

Parafia Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Karwinie
to parafia rzymsko-katolicka, która znajduje si´
w dzielnicy Frysztat. Nale˝y do dekanatu Karwina,
diecezji Ostrawsko-Opawskiej. Erygowana zosta∏a
prawdopodobnie na poczàtku XIV wieku (1335–1377)
i jest najstarszà w mieÊcie. Msze odprawiane sà rów-
nie˝ w j´zyku polskim. Obecnie parafià zawiaduje 
ks. proboszcz Daniel Vicha.

Krystian Dziuba

Chór M´ski „Echo-Biertu∏owy” w towarzystwie…
Êw. Barbary, ma∏ych gwarków i organizatora pobytu,
pana Leo Lacha

Co roku inaczej… ale zawsze w atmosferze
autentycznej serdecznoÊci



O nas w „Kurierze
Galicyjskim”

Ca∏kiem niedaw-
no, chyba zbli˝a∏ si´
koniec czerwca,
wiedzàc o zbli˝ajà-
cym si´ szeÊçdzie-
si´cioleciu znanej
tak˝e na Âlàsku ka-
peli Bandurzystów
„Karpaty” w imie-
niu Zarzàdu G∏ów-
nego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów
i Orkiestr napisali-
Êmy do jubilatów
okazjonalny list. Po-
wioz∏a go na Ukra-
in´ i tam – podczas
uroczystego koncer-
tu, w obecnoÊci s∏u-

chaczy, goÊci i zacnych jubilatów od-
czyta∏a red. Stanis∏awa Warmbrand,
publikujàca swoje teksty m.in.
w „Âpiewaku Âlàskim”.

Na firmowym papierze opatrzo-
nym podpisami prezesa i sekretarza
oraz piecz´ciami Zwiàzku przekaza-
liÊmy naszym ukraiƒskim przyjacio-
∏om nie tylko jubileuszowe ˝ycze-
nia, ale i kilka refleksji, majàcych
swe êród∏o w prze˝yciach towarzy-
szàcych s∏uchaniu zespo∏u podczas
jego wyst´pów na Âlàsku

Poczàtek listu tak si´ przedsta-
wia∏:

Kapela Bandurzystów „Karpaty”
Ukraiƒskiego Towarzystwa 
Niewidomych

Z wielkà radoÊcià i wzruszeniem
prze˝ywamy 60-lecie znakomitej
Kapeli Bandurzystów „Karpaty” –
zespo∏u godnego podziwu i szacun-
ku, który pozytywnie odpowiedzia∏
na wezwanie do piel´gnowania
ukraiƒskiej tradycji j´zyka i kultury
muzycznej. Tak˝e do upowszechnia-
nia owych wartoÊci poÊród innych,
a zarazem otwarcia si´ na bogactwo
duchowego i materialnego dorobku
sàsiadów, którzy mówià j´zykiem
podobnym do Waszego, Êpiewajà
podobne albo takie same pieÊni.

GoÊciliÊcie ju˝ na naszej Êlàskiej
ziemi. SprawialiÊcie nam radoÊç
swoim muzykowaniem. CieszyliÊmy

si´ s∏uchajàc w Waszym wykonaniu
muzyki bardzo nam bliskiej, jak
opracowanie pieÊni „Szumi jawor,
szumi…”

Nie min´∏o wiele czasu i oto zoba-
czyliÊmy na ekranie komputera rela-
cj´ z jubileuszowego koncertu ze-
spo∏u „Karpaty”, ostatnio zaÊ dotar∏
do nas numer „Kuriera Galicyjskie-
go”, niezale˝nego pisma Polaków na
Ukrainie, nr 13–14 (185–186), 16
lipca – 15 sierpnia 2013, w którym –
zupe∏nie przypadkowo – trafiliÊmy

na tekst Konstantego Czawagi „Âlà-
skie gratulacje dla bandurzystów
„Karpat”. Szczerze si´ ucieszyli-
Êmy. Pragnàc zaÊ tà radoÊcià podzie-
liç si´ z czytelnikami „Âpiewaka
Âlàskiego” przedrukowujemy rela-
cj´ pana Konstantego wraz z repro-
dukcjà orygina∏u.

Przy okazji dzi´kujemy autorowi
i „Kurierowi Galicyjskiemu” za
zwrócenie uwagi na nasz list skiero-
wany do muzyków znakomitej Ka-
peli. Pozdrawiamy i Êlemy ˝yczenia
co by si´ wóm darzy∏o! (red.)
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Âlàskie gratulacje 
dla bandurzystów
„Karpat”

16 czerwca w Pa∏acu Kultury
im. Hnata Chotkiewicza we Lwo-
wie uroczyÊcie obchodzono 60-le-
cie zespo∏u bandurzystów „Karpa-
ty”. Jest to jedyna na Êwiecie kape-
la bandurzystów, gdzie70% zespo-
∏u stanowià osoby niewidome, gra-
jàca na tradycyjnych ukraiƒskich
instrumentach. Kapela „Karpaty”
powsta∏a w 1953 roku jako zespó∏
amatorski, a od 1990 roku jest ze-
spo∏em profesjonalnym, Brzmie-
nie bandury dope∏niajà cymba∏y
i kontrabas, a wÊród wykonawców
jest te˝ kilku emerytowanych soli-
stów Opery Lwowskiej i innych
znanych zespo∏ów.

Lwowscy artyÊci koncertujà te˝ za
granicà najcz´Êciej w Polsce – opo-
wiadajà kierownik muzyczny Jaro-
s∏aw Me∏ech i dyrektor zespo∏u Ro-
man Kit. BandurzyÊci wystàpili
m.in. na II Mi´dzynarodowym Kon-
kursie Muzycznym dla Niewido-
mych im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Lublinie (2004), reprezen-

towali kultur´ ukraiƒskà podczas
Mi´dzynarodowej Parady Regionów
w Zabrzu, innych imprezach na Âlà-
sku. Wyst´pujà z repertuarem naro-
dowych pieÊni ukraiƒskich, majà te˝
polskie akcenty. Âpiewajà „Szumi
jawor, szumi", „Tylko we Lwowie”,
„Sokoty” i polskie kol´dy.

„Tak si´ sk∏ada, ˝e barwy narodo-
we Ukrainy to niebiesko-˝ó∏ty kolor,
a barwy Âlàska – ˝ó∏to-niebieski –
˝artowa∏a redaktorka Stanis∏awa
Warmbrand z Katowic.

W imieniu prezesa zarzàdu g∏ów-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr w Katowicach Romana
Warzechy oraz sekretarza zarzàdu
Andrzeja Wójcika, Stanis∏awa
Warmbrand odczyta∏a listy gratula-
cyjne ze Âlàska.

„Wyst´py „Karpat” nie raz wzru-
sza∏y, zachwyca∏y i pozostawia∏y
w pami´ci niezapomniane wra˝enia
– napisa∏ w liÊcie prezydent miasta
Mys∏owice Edward Lasok. – Dzie-
làc si´ z publicznoÊcià na Êwiecie
i w Polsce najpi´kniejszymi warto-
Êciami rodzimej kultury, wykreowa-
li paƒstwo jednà z rozpoznawalnych
marek o wysokim kunszcie arty-
stycznym, ukazujàcà brzmienie tra-



dycyjnego ukraiƒskiego instrumentu
ludowego, jakim jest bandura”.

Prezydent miasta Mys∏owice wy-
razi∏ nadziej´ na owocnà wspó∏pra-
c´. Edward Lasok spodziewa si´,
˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci Âlàza-
cy b´dà mogli równie˝ wypromo-
waç na ziemi lwowskiej swoje ro-
dzime zespo∏y prezentujàce polski
folklor.

„JesteÊmy Âlàzoki, a Âlàzoki sà
bardzo konkretni” – zaznaczy∏a Sta-
nis∏awa Warmbrand.

Konstanty Czawaga

Red. Stanis∏awa Warmbrand odczy-
tuje list gratulacyjny ZG ÂZChiO.
Z prawej dyr. Adam Radosz z MCK
Mys∏owice

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3 (405) 2013 15

6

Na Wawel, na Wawel…
Przeglàdajàc niedawno „˚ycie

Muzyczne” z 2009 roku, wg∏´bi∏am
si´ w artyku∏ Êp. Rajmunda Hanke
zatytu∏owany „ZaÊpiewaç na Wa-
welu”.

Zawsze z wielkim zainteresowa-
niem czytam o wydarzeniach daw-
nych, o które nie bardzo ju˝ mo˝na
zapytaç naocznych Êwiadków.
Z tych samych powodów ceni´ sobie
rodzinne pamiàtki, listy, fotografie,
dokumenty.

Przy odrobinie wra˝liwoÊci i wy-
obraêni mo˝na choç na troch´ prze-
nieÊç si´ w Êwiat, którego ju˝ nie ma.

Nie ma te˝ ju˝ wÊród nas druha
Rajmunda – autora tekstu, o którym
wspomnia∏am, gdzie opisuje uda-
remniony przez pruskà policj´ wy-
jazd Êlàskich chórów w 1910 roku
do Krakowa, gdzie po∏àczonymi si-
∏ami mia∏y uczciç 500. rocznic´ bi-
twy pod Grunwaldem odÊpiewa-
niem „Roty” (i nie tylko). Tak bar-
dzo w∏adze obawia∏y si´ polskiej
pieÊni na Wawelu, ˝e za profesorem
Nowowiejskim (wspó∏organizato-
rem) starosta powiatu tarnogórskie-
go von Brockhausen rozes∏a∏ listy
goƒcze.

Tytu∏ felietonu druha Rajmunda
„ZaÊpiewaç na Wawelu” skojarzy∏
mi si´ z faktem, ˝e kiedy par´ lat te-
mu zmar∏ nasz d∏ugoletni chórzysta
Êp. Andrzej Âwierzy, jego ˝ona Kry-

styna (równie˝ chórzystka) przynio-
s∏a mi na pamiàtk´ dwa opracowania
na orkiestr´ i… dwie kartki z mie-
si´cznika „Antena” z roku… 1930
(miesi´cznik wydawany w Krako-
wie w latach 1929–1930 – przyp. B.
Liczberska). Wr´czajàc mi pamiàtki
ze zbiorów jej zmar∏ego m´˝a, po-
wiedzia∏a: „nie mam sumienia tego
wyrzuciç, a ty b´dziesz wiedzia∏a,
co z tym zrobiç”.

Po przeczytaniu od∏o˝y∏am kartki
do swojego „mini archiwum” z my-
Êlà, ˝e kiedyÊ byç mo˝e…

I chyba dziÊ jest okazja, by upo-
wszechniç artyku∏ pióra Witolda
Noskowskiego, który tak pi´knie

ujà∏ swe prze˝ycia w artykule „Fe-
stiwal muzyki polskiej na Wawelu”.

Koncert, o którym pisze, odby∏ si´
w marcu 1930 roku i byç mo˝e
wzi´∏y w nim udzia∏ równie˝ chóry
Êlàskie? (16 marca 1930 r. odby∏a
si´ równie˝ pierwsza transmisja ra-
diowa mszy Êwi´tej z katedry na
Wawelu.).

Mo˝e ktoÊ ma szerszà wiedz´ na
ten temat? Mnie pozostaje jedynie
wziàç w r´k´ po˝ó∏k∏e kartki „Ante-
ny” nr III/30 i poddaç si´ opisanej
atmosferze koncertu na Wawelu,
w czym w du˝ej mierze pomo˝e za-
chowanie oryginalnej pisowni. A za-
tem zapraszam na Wawel…

Witold Noskowski

Festiwal muzyki 
polskiej na Wawelu

Czy˝ mo˝e byç pi´kniejsza i do-
stojniejsza koncertowa sala od
królewskiego dziedziƒca na Wa-
welu, otoczona wspania∏emi kru˝-
gankami stworzonemi genjuszem
Bartolomeo Berreci, s∏ynnego pro-
jektodawcy kaplicy Zygmuntow-
skiej? Czy˝ mo˝e byç coÊ pi´kniej-
szego od sali, której stropem jest
pokryte gwiazdami niebo, a Êcia-
nami sà mury pami´tajàce wiel-
koÊç Piastów i Jagiellonów?

Na królewskim Wawelu, na dzie-
dziƒcu, który by∏ Êwiadkiem tylu
wspania∏ych rycerskich turniejów,
popisów ryba∏tów królewskich,
wspania∏ych orszaków poselstw ob-
cych, niezwyk∏ych zabaw i uroczy-
stoÊci, odbywa si´ koncert, którego
s∏uchaç ma Êwiat.

PublicznoÊç sp∏ywajàca d∏ugà,
szerokà, sklepionà sienià, wchodzi
na dziedziniec cicho. Dos∏ownie 
ludzie stàpajà na palcach, a˝eby 
nie psuç tej majestatycznej ciszy, 
jaka króluje nad zamkiem. Pano-
wie wchodzàc zdejmujà mimo-



woli kapelusze. Ludzie rozmawiajà
szeptem. Zachowujà si´, jak w ko-
Êciele.

Nad g∏owami siedzàcych w sku-
pieniu, na rozpi´tym w poprzek dzie-
dziƒca drucie wisi niepokaêne pude∏-
ko. Taka owalna, d∏uga puszka. Po-
dobna do niej stoi tu˝ naprzeciw
podjum, na którem orkiestra stroi in-
strumenty.

Na widok tych dwóch niepokaê-
nych pude∏ek, nagle ten królewski
dziedziniec poczà∏ si´ rozszerzaç.
Mury zamkowe stawa∏y si´ przeêro-
czyste. Bieg∏y daleko, daleko, rozsze-
rzajàc dziedziniec na ca∏y Êwiat.
Wszak˝e w tej chwili salà koncerto-
wà, na której sta∏a orkiestra Polskiego
Radja, pod batutà czo∏owego kapel-
mistrza Polski (G. Fitelberga – przyp.
B. Liczberska) graç b´dzie, stanie si´
ca∏a ziemia. Wszak˝e do najdalszych
zakàtków globu dotrà w tej chwili
dêwi´ki wydobyte z instrumentów na
dziedziƒcu wawelskim.

Nastrój jest nie tylko powa˝ny. Czu-
jemy, ˝e wchodzimy w Êwiat mistyki,
w Êwiat cudu, którego ogarnàç i pojàç
nie mo˝emy, aczkolwiek, – a mo˝e
w∏aÊnie dlatego, ˝e obcujemy z nim
codziennie. Ten cud, to radjo. Ten cud
zbli˝a do siebie wszystkie narody
i jednoczy na moment w podziwie dla
genjuszu, artyzmu, sztuki i kultury.

Znak pa∏eczkà dyrygenta i rozpo-
czà∏ si´ koncert.

Trudno pisaç o muzyce cz∏owieko-
wi, który zas∏uchany w melodje
przez przymkni´te powieki stara∏ si´
dojrzeç tych wszystkich, którzy sku-
pieni przy g∏oÊnikach na dalekim
Êwiecie, s∏uchali ech z królewskiego
grodu i zamku.

Milk∏a orkiestra, zaczyna∏ si´ kon-
cert chórów pod dyrekcjà Wallek –
Walewskiego.

Polskie pieÊni, polska muzy-
ka…I to wszystko ten wysi∏ek twór-
czego genjuszu narodu, wielkiej pra-
cy artystów i dyrygentów, to wszyst-
ko te ma∏e pude∏ka, te niepokaêne
mikrofony potrafià przekazaç Êwia-
tu, potrafià powiedzieç wielomiljo-
nowym rzeszom nie tylko, ˝e jeste-
Êmy, ale ˝e jesteÊmy mocni i wielcy.

Trudno pisaç o muzyce, kiedy Wa-
wel roÊnie, dêwiga si´ wysoko pod
ob∏oki.

Nie by∏o naprawd´ dostojniejsze-
go miejsca na Êwiecie od wawelskich
murów dla tego koncertu.

A po ka˝dym punkcie koncertu
burza oklasków i okrzyków. Zdawa-

∏o si´, ˝e te t∏umy, które wype∏nia∏y
szczelnie obszerny dziedziniec zam-
kowy, chcia∏y oklaskami i okrzyka-
mi powiedzieç Êwiatu, ˝e Polska jest,
˝e t´˝eje i krzepnie, ˝e idzie naprzód,
˝e sta∏a si´ pot´gà i ˝e w wielkiej ro-
dzinie narodów nie tylko stara si´
w kulturalnym pochodzie dorównaç
innym, ale wielkiemi krokami po-
czyna si´ wysuwaç na czo∏o.

KiedyÊ wieÊç o tem, co prze˝ywa-
∏y mury Wawelu dociera∏a po wielu
dniach, tygodniach, a nawet miesià-
cach do dalej po∏o˝onych cz´Êci kra-
ju. DziÊ równoczeÊnie jesteÊmy
wszyscy widzami i s∏uchaczami.
S∏uchamy melodyj odbijajàcych si´
mi´kkiem echem o stare mury.

Patrzymy na chór skryty w mroku
po∏udniowego kru˝ganku na pierw-
szem pi´trze, na orkiestr´ zgrupowa-
nà na blado – ˝ó∏tem podjum.

S∏uchamy i ju˝ nie wiemy, czy to
muzyka gra, czy to gra nasze serce
triumfalnà, radosna pieÊnià, czy to
nie my wszyscy, nie wszystkich nas
krew t´tniàca w ˝y∏ach stwarza me-
lodj´, którà chcielibyÊmy rzuciç na
anten´, a potem wypromieniowaç jà
w daleki Êwiat tak ciep∏o, tak ser-
decznie tak szczerze i prosto, jak
czujemy, jak prze˝ywamy, jakbyÊmy
powiedzieç chcieli.

Koncert orkiestry symfonicznej
Polskiego Radja na Wawelu, to ju˝
nie widowisko, nie s∏uchowisko, ale
mistyczne misterjum. Niezapomnia-
nym jest ten królewski koncert na
królewskim zamku.

Trudno mówiç o wszystkiem.
O nastroju Êwiadczy∏a cisza w czasie
koncertu i w pauzach. Ludzie mówi-
li szeptem. Nie mo˝na psuç nastroju.
Przecie˝ by∏o si´ w Êwiàtyni. To
wielka Êwiàtynia Narodu, która na
chwil´ przemieni∏a si´ w Êwiàtyni´
sztuki.

Mówi∏y o nastroju oklaski i okrzy-
ki…ale najwi´cej mówi∏y serca.
A tych s∏ów nie da si´ powtórzyç.
Trzeba je by∏o prze˝yç.

Ca∏okszta∏t wykonanych na festi-
walu utworów nasunà∏ refleksj´: mo-
˝e nareszcie polski kompozytor sta-
nie si´ prorokiem we w∏asnym kraju?

A czas po temu najwy˝szy.
Panuje u nas dziwne uprzedzenie

do naszej wspó∏czesnej produkcji mu-
zycznej. Mo˝na to by∏o obserwowaç
w Krakowie na kilka dni przed ostat-
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Doroczne koncerty z cyklu „Muzyka na Wawelu” gromadzi∏y licznych s∏u-
chaczy. Zdj´cie z tygodnika „Antena”, lata 30.

Koncerty na Wawelu prowadzi∏
znakomity dyrygent, Grzegorz Fi-
telberg
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nim festiwalem. „Si∏y pierwszorz´d-
ne” – mówiono. – Wyst´py nadzwy-
czaj tanie, ale program na pewno za
powa˝ny, program dla znawców”…

Tymczasem spotka∏a s∏uchaczy
niespodzianka nie lada. Przy ca∏ym
swym nieprzerwanie wysokim po-
ziomie artystycznym program pozo-
stawa∏ zasadniczo przyst´pnym. Po-
ra najwy˝sza zrozumieç, ˝e wspó∏-
czesna twórczoÊç muzyczna w Pol-
sce nie b∏àka si´ po manowcach.

Odnalaz∏szy drog´ wiodàcà do
materja∏u ludowego, poprzez Êrodki
najwy˝szej harmonii i instrumentacji
do oryginalnego wypowiedzenia si´,
muzyka polska zdobywaç poczyna
w oczach naszych miejsce odr´bne
i wybitne Êwiatowym dorobku.

Z radoÊcià stwierdziç trzeba
przede wszystkim niezwykle impo-
nujàcà znajomoÊç „metier”, stano-
wiàcà o ich europejskiej klasie.

Równolegle z tem idzie jakaÊ
o˝ywcza Êwie˝oÊç i j´drnoÊç tej
twórczoÊci, jakaÊ „zdrowa cierp-
koÊç”, m∏odzieƒczy rozmach, s∏o-
neczna radoÊç ˝ycia.

A wi´c naraz wyp´dzono dwie
bratnie zmory: dyletantyzm i fa∏szy-
wy sentymentalizm. Wszystko to
tem ciekawsze, ˝e zdobyte przez
garstk´ artystów, pomimo pog∏´bia-
jàcego si´ coraz rozpaczliwiej ogól-
nego kryzysu muzycznego w kraju.

PublicznoÊç odnosi∏a si´ do wyko-
nawców z niezwyk∏ym jak na Kra-
ków entuzjazmem. Przedmiotem
szczególnie serdecznej owacji sta∏ si´
inicjator wawelskich festivali, kie-
rownik muzyczny Polskiego Radja,
p. Edmund Rudnicki. Móg∏ on spo-
glàdaç z satysfakcjà na realne owoce
swej konsekwentnej i celowej pracy.

Festival pozostawi∏ niezatarte wra-
˝enie na t∏umach skupionych s∏ucha-
czy, którzy opuszczali dostojny dzie-
dziniec wawelski z przeÊwiadcze-
niem, ˝e twórczoÊç muzyczna polska
znalaz∏a nareszcie w Niepodleg∏ej
Ojczyênie godny siebie

*     *     *
I tak wybrzmia∏ koncert transmito-

wany przez Polskie Radio z wawel-
skiego dziedziƒca w 1930 roku. Mu-
zyka.. .Polska muzyka, ta „wsz´do-
bylska pani”… Zatrzyma si´ w kró-
lewskich komnatach, przemknie
przez koÊció∏, przysiàdzie przy ogni-
sku, zaczepi ulicznego grajka… I za
to jà w∏aÊnie kochamy.

Barbara Liczberska

W Êrodowisku ruchu amatorskie-
go Józef Szwed znany jest przede
wszystkim jako twórca utworów na
orkiestry d´te. W jego dorobku zaj-
mujà li tylko pewnà, lecz charakte-
rystycznà cz´Êç, w swej melodycz-
nej, harmonicznej, czy instrumenta-
cyjnej oryginalnoÊci. Przeznaczone
tak na standardowe, jak i ich wielkie
sk∏ady, reprezentujà pod wzgl´dem
budowy ró˝ne formy – od hejna∏ów,
sygna∏ów, intrad, poprzez marsze,
uwertury, suit´, a˝ po utwory cha-
rakterystyczne na instrumenty solo-
we z towarzyszeniem zespo∏u d´te-
go, okolicznoÊciowe i rozrywkowe.
Osobnà pul´ zajmujà instrumentacje
i opracowania utworów symfonicz-
nych, koncertów, pieÊni i literatury
sakralnej, by wspomnieç tutaj
o Êcie˝kach dêwi´kowych do ka-
drów z udzia∏em orkiestry d´tej
w filmach „Ptaki ptakom” (re˝. K.
Kutz), czy te˝ do wyre˝yserowane-
go przez Janusza Kidaw´ obrazu pt.
„Grzeszny ˝ywot Franciszka Bu∏y”.
W 1992 roku „Âpiewak Âlàski” (nr
1/2, s.18, R. XXXI) zamieÊci∏ arty-
ku∏ redakcyjny w formie wywiadu
z kompozytorem, w którym pytano
go mi´dzy innymi o utwory na or-
kiestry d´te:

(red) – […] cieszà si´ one du˝ym
uznaniem wÊród muzyków je wyko-
nujàcych. PodkreÊla si´ ich orygi-
nalnoÊç melodycznà i harmonicznà,
doskona∏à instrumentacj´, zwartà
i logicznà form´. Pomimo niekiedy
wspó∏czesnej szaty sà równie˝ bar-
dzo dobrze odbierane przez s∏ucha-
czy. Skàd czerpie Pan pomys∏y do
swoich utworów, jakie elementy sà
wyznacznikiem ich popularnoÊci.

J. Szwed – Utwory dla orkiestr
d´tych pisz´ od dawna. Przyczyn
i tak zwanych inspiracji do tworze-
nia tej muzyki jest wiele. Przede
wszystkim trzeba doskonale znaç
specyfik´ takiego zespo∏u, ba nawet
poszczególne orkiestry, gdy˝ i one
ró˝nià si´ mi´dzy sobà poziomem
muzykowania i sk∏adem instrumen-
tów. Orkiestrze, w której ka˝dy in-
strumentalista ma nazwijmy to –

dobrze opanowany instrument,
mo˝na skomponowaç utwór cieka-
wy i ambitny. Na tym nie koniec,
jest jeszcze dyrygent, który musi byç
dobrze wykszta∏conym muzykiem,
otwartym na wszystko, co nowe
w muzyce”.

W pracy magisterskiej majàcej
charakter biograficznego szkicu
o kompozytorze, powsta∏ej w Filii
Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszy-
nie, autorka Ma∏gorzata Skalik-Po-
krywka przedstawi∏a wyniki badaƒ
ankietowych, które przeprowadzi∏a
w gronie kapelmistrzów Êlàskich or-
kiestr. Pyta∏a o ocen´ wykonywa-
nych przez zespo∏y utworów Szwe-
da, ich artystycznych i wykonaw-
czych walorów. Wprawdzie materia∏
by∏ niewielki, bo jedynie kilkunastu
respondentów wyrazi∏o ch´ç wspó∏-
pracy, lecz wyniki badaƒ by∏y inte-
resujàce. Wi´kszoÊç przyzna∏a, ˝e
gros kompozycji cechuje przede
wszystkim wysoki stopieƒ trudnoÊci
technicznych, który determinuje po-
ziom muzycznych kwalifikacji,
w tym odniesieniu muzyka amatora.
Warstwa metrorytmiczna, a tak˝e
harmonika wymagajàca precyzyjne-
go zestrojenia poszczególnych sek-
cji instrumentów, to generalnie
g∏ówne problemy artyku∏owane
przez respondentów. W opracowy-
waniu, jak pisze „utwory o u˝ytko-
wym charakterze na przyk∏ad mar-
szowe nie przysparzajà zbyt wielu
trudnoÊci, natomiast te o typowo
koncertowym, wymagajà wi´kszego
wysi∏ku, aby w pe∏ni zrealizowaç
koncepcj´ twórcy”.

Jaka zatem jest muzyka na orkie-
stry d´te, jakie jej cechy okreÊlajà
indywidualny styl Józefa Szweda?

Jest przede wszystkim ∏atwo roz-
poznawalna, z emanujàcej w niej
energii, wyzwalanej w dynamicznie
rozwijajàcej si´ akcji muzycznej,
nasyconej wartkoÊcià przebiegu po-
szczególnych wàtków, kreÊlonych
z rozmachem linii melodycznych,
„zaprawionej” motorykà potoczystej
rytmiki, bogatà paletà odcieni dyna-
micznych i orkiestrowych barw.

Utwory Józefa Szweda 
na orkiestry d´te



W odbiorze te dêwi´kowe obrazy ∏à-
czà si´ z nastrojem radoÊci, optymi-
zmu, wyzwalajà pozytywnà energi´

Jednà z cech wyró˝niajàcych styl
Szweda jest melodyka. O nieskom-
plikowanym rysunku, formowana
z wybranych dêwi´ków skali diato-
nicznej, chromatycznej, charaktery-
zuje si´ prostotà i p∏ynnoÊcià prze-
biegu. Szczególnie cz´sto kszta∏to-
wana jest na zasadzie kwartowo
kwintowych skoków, przedziela-
nych sekundowymi nast´pstwami
lub gamowymi przebiegami, przy
czym charakterystycznà jest prakty-
ka sekwencyjnych powtórzeƒ moty-
wu czo∏owego, na który sk∏adajà si´
g∏ównie nast´pstwa sekundy (w gó-
r´ lub dó∏) i kolejno kwinty lub sek-
sty. Taka postaç komórki inicjujà-
cej, rozwijanej w dalszym przebie-
gu, nadaje jej „przestrzenny kszta∏t
który, gdyby u˝yç peryfrazy, okre-
Êliç mo˝na terminem „melodii sze-
rokooddechowej”.

Swoisty dla stylu jest tak˝e sposób
jej uj´cia, w którym kompozytor si´-
ga do gershwinowskiego modelu, ∏à-
czàc harmonik´ funkcyjnà z elemen-
tami jazzowej, rozwijajàc jà w roz-
maitych konfiguracjach akordowych
i kontekstach brzmieniowych.

Warto w tym miejscu wskazaç na
sfer´ tonalno harmonicznà utworów
na orkiestry d´te, w której obok nie-
skomplikowanych w swej interwa-
∏owej budowie linii melodycznych,
akordów durowych, molowych, al-
terowanych, struktur wy˝szego rz´-
du „egzystujà” na równych prawach
ró˝norodne dysonujàce wspó∏brz-
mienia. W synkopowanej rytmice,
polimetrii, towarzyszà przebiegom
melodycznym poprzez ich doraêne

wspomaganie, w postaci dysonanso-
wych, zag´szczonych w brzmieniu
nast´pstw, zgrupowania w centra to-
nalne, zredukowanego do kilku g∏o-
sów t∏a, czy osadzonego w funkcyj-
nych kanonach akompaniamentu.

Tworzenie wielobarwnych p∏asz-
czyzn z zastosowaniem technik in-
strumentacyjnych odbywa si´
z udzia∏em pe∏nej obsady instrumen-
tów, a tak˝e na zasadzie kontrastu –
przez wybrane ich grupy, daje to
efekt plastycznoÊci i lekkoÊci, stwa-
rza mo˝liwoÊci ekspozycji materia∏u
na ró˝nych poziomach i w odmien-
nych uj´ciach. Podobnie jak w przy-

padku stosowanego – szczególnie
w kompozycjach o koncertowym
charakterze sposobie, w którym po-
szczególne g∏osy i grupy instrumen-
tów obsadzane sà symfonicznie.

Przebiegi melodyczne „usytuowa-
ne” wed∏ug tradycyjnych zasad
w d´tych wysokobrzmiàcych, prze-
noszone sà cz´sto w rejestry tych
o niskiej skali, nast´puje zatem od-
wrócenie podstawowych odniesieƒ
i proporcji, w implikacji tego, kom-
pozytor uzyskuje niepowtarzalny,
jedyny w swoim rodzaju efekt
brzmieniowy. Akordowe struktury,
zag´szczone, „mroczne” w brzmie-
niu, budowane na zasadzie nawar-
stwiania, wiàzania, przestawiania
sk∏adników, realizowane sà w trud-
nej dynamicznie, w przypadku ze-
spo∏u d´tego, zachowania stroju
opcji – pianie.

W kilkunastu kompozycjach roz-
rywkowych utrzymanych w rytmie
swinga, cha chy, bossa novy, charle-
stona, kompozytor stosuje wiele roz-
wiàzaƒ harmonicznych okreÊlajà-
cych ten gatunek i trawestuje je na
orkiestr´ d´tà.

Natomiast w organizacji formal-
nej utwory na orkiestry d´te oparte
sà na tradycyjnych ukszta∏towa-
niach, w tej p∏aszczyênie kompozy-
tor stosuje niewielkie zmiany, za-
chowujàc obowiàzujàce standardy
formalne. Podstaw´ stanowi wi´c
budowa okresowa, a tak˝e stosowa-
na cz´sto technika szeregowania po-
szczególnych ogniw, w postaci kil-
kunastotaktowych odcinków, które
∏àczone sà za pomocà modulacyj-
nych przejÊç i ∏àczników w spójnà
konstrukcyjnie ca∏oÊç.

El˝bieta Szwed
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Strona tytu∏owa partytury „Marsza
górnoÊlàskiego” wydanej przez
Urzàd Miejski w Tarnowskich Gó-
rach na okazj´ szóstej edycji Festi-
walu Orkiestr D´tych im. Józefa
Szweda

Wyjazdowe zebranie Zarzàdu G∏ównego
„Niezmiernie ˝a∏uj´, ˝e nie b´dzie

Ci´ z nami w ogrodzie Romana, bo sa-
tyrycznie dobieram si´ do skóry
cz∏onków zarzàdu, Ciebie nie oszcz´-
dzajàc. ˚eby Ci si´ nie nudzi∏o wÊród
owadów, przesy∏am Ci tekst owej sa-
tyry liczàc na wyrozumia∏oÊç nie-
zgrabnoÊci gramatycznej wynikajàcej
z poszukiwania rymu”.

Fakt: minione lato da∏o si´ we znaki
redaktorowi. Jednym z objawów sà

cytowane w tym numerze „Âpiewaka”
fragmenty internetowej koresponden-
cji, otrzymywanej gdzieÊ tam, w upal-
ne popo∏udnia, prze˝ywane w roz-
kosznym towarzystwie owadziej ga-
wiedzi.

Ro˝ne sà powody owego cytowania.
Na przyk∏ad zamiar uatrakcyjnienia
treÊci uchodzàcych za ma∏o atrakcyj-
ne. Tak˝e forma korespondencji,
Êwiadczàca o talentach literackich jej

Przemawia prezes… a zarzàd
gdzie si´ podziewa?



nadawców dobrym jest powodem upublicznienia wybra-
nych fragmentów. 

Podczas wyjazdowego zebrania Zarzàdu G∏ównego na
dzia∏ce Prezesa, posi∏kujàc si´ wieloma danymi, omówio-
no szereg istotnych zagadnieƒ. Zwraca∏a przy tym uwag´
˝ywoÊç dyskusji imponujàcej wysokim poziomem inte-
lektualnym i bogactwem treÊci wzbogaconej „satyrycz-
nym dobieraniem si´ do skóry cz∏onków zarzàdu”.

Dosta∏o si´ mi´dzy innymi nieobecnemu na zebraniu
sekretarzowi, który „niezmiernie ˝a∏uje”, ˝e nie
w „ogrodzie Romana”, lecz w dniu posiedzenia przeby-
wa∏ w innym miejscu.

Wypada dodaç, ˝e cytowane w tej relacji fragmenty
pochodzà z korespondencji nades∏anej przez Barbar´
Liczberskà. Nasza skarbniczka, jak si´ okazuje, nie tyl-
ko liczyç umie, ale i pisaç potrafi. Âwiadczy o tym choç-
by wyimek z „satyrycznego dobierania si´ do skóry”,
rodzaj szczerego wyznania Autorki, która na wst´pie in-
formuje czytelników (a wpierw s∏uchaczy) o pewnych
problemach poprzedzajàcych Jej „udanie si´” na zebra-
nie, do Miko∏owa, na dzia∏k´ Prezesa:

Nie smakowa∏o mi dziÊ Êniadanie,
nie mam humoru, boli mnie g∏owa,
a ktoÊ wymyÊli∏, kurde, zebranie
i trza si´ zbieraç do Miko∏owa.

Jak tu si´ ubraç? Jak umalowaç,
˝eby nie zrobiç sobie „obciachu”?
Ela na pewno b´dzie szpanowaç
w bia∏ej bluzeczce, z taÊkà pod pachà.

Przeszkody, zdaje si´, zosta∏y pokonane a i rozterki
sygnalizowane przez autork´ wiersza min´∏y „jak r´kà
odjà∏”. Odtàd wszystko potoczy∏o si´ zwyk∏ym trybem –
merytorycznie i formalnie przygotowanym przez Preze-
sa. By∏ to tryb powa˝ny, zasadniczy. Oto fragmenty do-
kumentu, okreÊlajàcego nie tylko termin i miejsce akcji,
ale i jej porzàdek:

POSIEDZENIE ZARZÑDU G¸ÓWNEGO
ÂLÑSKIEGO ZWIÑZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

W KATOWICACH
POSIEDZENIE WYJAZDOWE W MIKO¸OWIE Nr 3

6. LIPCA 2013 ROKU

1.Przywitanie
2.Informacje z terenu i ZG ÂZChiO
3.Realizacja planu pracy za I pó∏rocze i pozyskiwanie

Êrodków.
4.Dzia∏alnoÊç finansowa zwiàzku

– ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich
– wsparcie finansowe okr´gów

5.Plan pracy na drugie pó∏rocze
6.Wolne wnioski
7.Spotkanie przyjacielskie

Wi´kszoÊç czytelników pewnie pomin´∏aby rozwini´-
cie pierwszych szeÊciu punktów porzàdku wyjazdowego
zebrania i od razu skupi∏a ciekawoÊç na punkcie ostatnim.
Nic z tego: najpierw praca, potem przyjemnoÊç! WyjÊcia
nie ma, trzeba si´ wg∏´biç, zanurzyç w poetyk´ sprawoz-
dania Prezesa, w obfitoÊç przytoczonych przezeƒ danych.
To jedyny, skuteczny sposób dowiedzenia si´ czegoÊ
o funkcjonowaniu Zwiàzku i pracy jego Zarzàdu.

„W minionym pó∏roczu – powiedzia∏ Prezes – sta-
raliÊmy si´ realizowaç za∏o˝enia organizacyjne na
rok 2013 podane w Okólniku 3/2012. Zosta∏y przyj´-
te w planie pracy pod pewnymi warunkami na WZD
w dniu 9.04.2013 roku”.
Pi´knie.
Teraz kolejne punkty wynikajàce z „za∏o˝eƒ” i z po-

rzàdku wyjazdowego zebrania:

Ad 2 – Jubileusze zespo∏ów
10 lat – 4 stycznia 2013, Chór Kameralny „Santarel-

lo” Katowice, uczestniczy∏ R. Warzecha;
50 lat – 12 stycznia 2013, Orkiestra D´ta „JAS-MOS”

Jastrz´bie Zdrój, uczestniczyli Roman Warzecha
i Krystian Dziuba;

60 lat – 30 czerwca 2013, Chór Mieszany „Jubilate
Deo” Mys∏owice, uczestniczy∏ Jacek Turalik;

85 lat – 16 czerwca 2013, Chór M´ski „Echo” Biertu∏-
towy, uczestniczyli Andrzej Wójcik, ks. pra∏. prof.
dr hab. Antoni Reginek;

100 lat – 5 maja 2013, Chór Mieszany „Jutrzenka”
Bojszowy, uczestniczyli Roman Warzecha, Andrzej
Wójcik;

100 lat – 5 i 11 maja 2013, Chór Mieszany im. Adama
Mickiewicza Rybnik Niedobczyce, uczestniczyli
Roman Warzecha, Andrzej Wójcik, ks. pra∏. prof. dr
hab. Antoni Reginek, Jadwiga Zaremba, Kazimierz
Bednorz;

100 lat – 25 maja 2013, Chór ˚eƒski „Harmonia”
Mys∏owice, uczestniczyli Jacek Turalik, Andrzej
Wójcik;

100 lat – 26 maja 2013, Chór Mieszany „Seraf” Ryb-
nik, uczestniczyli Andrzej Wójcik, ks. pra∏. prof. dr
hab. Antoni Reginek, Kazimierz Bednorz, Benedykt
Oberda;

105 lat – 11 i 12 maja 2013, Chór Mieszany „Lutnia”
Chorzów, uczestniczyli Roman Warzecha, ks. pra∏.
prof. dr hab. Antoni Reginek.

Praca i uczestnictwo Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO
w terenie:
– 04.01. Koncert Kol´d Chórów Okr´gu Katowickiego,

uczestniczy∏ R. Warzecha;
– 10.01. Opracowano i z∏o˝ono ofert´ do UM Katowice

na Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej i Mi´dzynarodo-
wej Nagrody im S. Moniuszki – otrzymano dofinanso-
wanie 4.500,00 z∏

– 19.01. Adoracja Chórów i Orkiestr z PoÊwi´ceniem
Sztandaru ÂZChiO

– 25.01. Rozliczenie si´ z Urz´dem Miasta Piekary Âl.
ze Êrodków otrzymanych w roku 2012, uczestniczyli:
Roman Warzecha, Jadwiga Mandera Wojtynek;

– 8–14.02. Malowanie biura, instal. elektr., mycie, po-
rzàdkowanie – R. Warzecha, B. Oberda i „firma”;

– 18.02 malowanie i porzàdkowanie biura – R. Warze-
cha;

– 19.02. pod∏àczenie instalacji komputerowej – infor-
matyk i R. Warzecha;

– 20.02–14.03. opracowanie sprawozdaƒ – Bilans, Ra-
chunek wyników, Informacja dodatkowa, Sprawozda-
nie merytoryczne – R. Warzecha, J. Mandera Wojty-
nek, E. S∏adkowska;

– 22.02. pod∏àczanie instalacji komputerowej – infor-
matyk i A. Wójcik;
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– 23.02. malowanie i porzàdkowanie biura R. Warze-
cha, A. Wójcik, K.K. Kaganiec;

– 25.02 porzàdkowanie dokumentów – R. Warzecha;
– 1.03. malowanie biura – R. Warzecha;
– 2.03. WZD Okr´gu Wodzis∏awskiego w Wodzis∏awiu

Âl. – uczestniczy∏ R. Warzecha;
– 5.03–8.03. kontynuacja remontu i porzàdkowania biu-

ra – R. Warzecha, B. Oberda;
– 12.03. narada w Reifaisen Bank w Chorzowie – R.

Warzecha, J. Mandera-Wojtynek;
– marzec – opracowanie materia∏ów w celu wsparcia

Okr´gów i zespo∏ów nie nale˝àcych do Okr´gów: R.
Warzecha, E. S∏adkowska, J. Mandera Wojtynek;

– 21.03. Sesja Rady Powiatu Bieruƒsko-L´dziƒskiego
na temat 100-lecia Chóru KoÊcielnego „Jutrzenka”
Bojszowy, uczestniczyli: ks. pra∏. prof. dr hab. Antoni
Reginek, R. Warzecha;

– 22.03. WZD Okr´gu Katowickiego ÂZChiO uczestni-
czy∏ Krzysztof K. Kaganiec;

– 26.03. narada w s. 100-lecia Chóru „Jutrzenka” Boj-
szowy z udzia∏em cz∏onków Zarzàdu Chóru, uczestni-
czyli: Roman Warzecha, Jadwiga Mandera Wojtynek,
Andrzej Wójcik;

– 29.03. narada u Prezydenta Miasta Piekary Âlàskie,
uczestniczy∏ Roman Warzecha;

– 04.04. pogrzeb Êp. Jerzego Brzezinki w Popielowie
uczestniczyli: R. Warzecha, K. Bednorz oraz poczet
sztandarowy ÂZChiO;

– 04.04. WZD Okr´gu Miko∏owskiego ÂZChiO uczest-
niczyli Roman Warzecha i Benedykt Oberda;

– 09.04. uzupe∏nienia CIT8 dla Urz´du Skarbowego,
opracowa∏y Jadwiga Mandera Wojtynek i E. S∏ad-
kowska;

– 10.04. narada u Burmistrza ¸azisk Górnych w sprawie
wydawnictwa „Âpiewaka Âlàskiego” i Festiwalu „Ma-
gnificat”; uczestniczyli Roman Warzecha i Benedykt
Oberda;

– 11.04. posiedzenie Kapitu∏y Mi´dzynarodowej Na-
grody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanis∏awa
Moniuszki w Czeskim Cieszynie, uczestniczyli: ks.
pra∏. prof. dr hab. Antoni Reginek, R. Warzecha;

– 12.04. Szkolenie na temat Funduszy Wyszehradzkich
„Oko Miasta” – uczestniczy∏ Jacek Turalik;

– 12.04. odwiedziny ci´˝ko chorej Jadwigi Mandery
Wojtynek – Roman Warzecha; umieszczenie w szpi-
talu (red. Stanis∏awa Warmbrand);

– 17.04. WZD Okr´gu Chorzowsko Âwi´toch∏owickie-
go ÂZChiO uczestniczy∏ A. Wójcik;

– 25.04. zgon Jadwigi Mandery Wojtynek – organizacja
uroczystoÊci oprawy pogrzebu w dniu 29.04. – orkie-
stra Elektrowni „¸aziska”, Chór „Modus Vivendi”
Katowice Piotrowice;

– 29.04. Narada u Prezydenta Miasta Piekary uczestni-
czy∏ Roman Warzecha;

– 05.05. Msza Êw. z okazji 100-lecia Chóru im. Adama
Mickiewicza w Rybniku Niedobczycach, uczestniczy∏
ks. pra∏. prof. dr hab. Antoni Reginek;

– 10.05. Odbiór odznaczeƒ (z∏ota z brylantem) od jubi-
lera w L´dzinach, (R. Warzecha);

– 11.05. 105-lecie Chóru „Lutnia” Chorzów wr´czenie
Sztandaru, uczestniczyli: Roman Warzecha, Benedykt
Oberda i Sztandar ÂZChiO,

– 12.05. Msza Êw. PoÊwi´cenie Sztandaru Chóru „Lut-

nia” w Chorzowie uczestniczy∏, ks. pra∏. prof. dr hab.
A. Reginek,

– 16.05. odbiór statuetek Stanis∏awa Moniuszki – R.
Warzecha;

– 22.05. narada w dyrekcji GórnoÊlàskiego Parku Etno-
graficznego w Chorzowie w sprawie GPChiO: R. Wa-
rzecha, Genowefa Stachowiak;

– 20.06. Inauguracja Dni Mys∏owic – wr´czenie nagro-
dy Gloria Artis, cz∏onkowi Honorowemu Zwiàzku,
druhowi Alojzemu Barze, uczestniczy∏ Jacek Turalik;

– 24.06. narada w Miejskiej Bibliotece w ¸aziskach
Górnych w sprawie wydania specjalnego numeru
„Âpiewaka Âlàskiego” poÊwi´conego 100-leciu Chóru
Mieszanego „Echo” ¸aziska Górne i kulturze mu-
zycznej ¸azisk Górnych oraz u Burmistrza ¸azisk G.
w sprawie wsparcia Festiwalu Magnificat 2013”,
uczestniczyli Roman Warzecha, Benedykt Oberda
i prezes Chóru „Echo” Jerzy Szyma∏a.

Po zgonie Êp. Rajmunda Hankego, ˝ona Janina prze-
kaza∏a materia∏y, ksià˝ki, dokumenty, czasopisma, p∏y-
ty, itp., które by∏y w∏asnoÊcià zmar∏ego. Materia∏y te
przywióz∏ Roman Warzecha. Andrzej Wójcik dokona∏
przeglàdu i segregacji pozostawiajàc materia∏y histo-
ryczne wa˝ne dla zwiàzku.

Roman Warzecha odebra∏ po Êmierci Êp. Jadwigi
Mandery Wojtynek, materia∏y, które by∏y w jej posiada-
niu, A. Wójcik dokona∏ wst´pnej segregacji.

Du˝o? Ma∏o?
Dokument obrazujàcy dzia∏alnoÊç zwiàzku i jego Za-

rzàdu d∏ugi. Nazbyt d∏ugi, by cytowaç go w ca∏oÊci. Sà
w nim jednak fragmenty arcyciekawe, warte utrwalenia,
czy te˝ udost´pnienia. Przedtem chwila oddechu – wy-
imek z B. Liczberskiej „satyrycznego dobierania si´ do
skóry”:

Zadzwoni∏ do mnie druh „artystyczny”:
– Jak w∏o˝´ t-shirt, to b´d´ Êliczny?
Nie wiem dok∏adnie, co dziÊ jest w modzie,
ale niy Êcierpia bindra w ogrodzie.

Ale dziÊ inna okazja si´ zdarza:
(nie ma go z nami, gdzieÊ po wsi Êmiga).
Mo˝na obgodaç A…– sekretarza,
co si´ od „Êciepy” z nami wymiga∏.

W ubieg∏ym roku, w Êwietnym humorze,
przywióz∏ nam wino i blach´ z plackiem.
– Czy ktoÊ to ciasto zjeÊç mi pomo˝e?…
I som zjod wszystko (do spó∏ki z Jackiem).

Sama widzia∏am, jak piesek Stasi1

proszàc o ciasto ogonkiem merda∏.
I tak si´ Êlini∏ i tak si´ ∏asi∏,
a˝ si´ zlitowa∏ Benek Oberda:
Gwizdnà∏ na pieska, mrugnà∏ na Stach´,
da∏ mu pod sto∏em wylizaç blach´.

Co by∏o, a nie jest, nie pisze si´ w rejestr! – szanowna
druhno skarbniczko. Tymczasem w sprawozdaniu przy-
gotowanym na wyjazdowe zebranie napisano t∏ustà
czcionkà:

—————————
1) Chodzi rzecz jasna o red. Stanis∏aw´ Warmbrand.
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Trzynastego wrzeÊnia zmar∏
prof. Czes∏aw Freund – wspania∏y
cz∏owiek, wybitny chórmistrz i pe-
dagog, wra˝liwy muzyk, wieloletni
dyrygent Akademickiego Chóru
Politechniki Âlàskiej.

Stanowisko kierownika arty-
stycznego i dyrygenta Akademic-
kiego Chóru Politechniki Âlàskiej
w Gliwicach objà∏ w 1996 roku. Od
razu da∏ si´ poznaç jako cz∏owiek
o wielkiej wra˝liwoÊci muzycznej
i niezwyk∏ych umiej´tnoÊciach pe-
dagogicznych, dzi´ki którym cie-
szy∏ si´ ogromnym szacunkiem
wÊród chórzystów i w Êrodowisku
muzycznym, pozostajàc przy tym
cz∏owiekiem bardzo skromnym.

Jako dyrygent wspó∏pracowa∏
z polskimi kompozytorami (E. Bo-
gus∏awski, A. Dziadek, J. W. Ha-
wel, R. Twardowski, J. Âwider), do-
konujàc prawykonaƒ ich utworów.
By∏ cz∏onkiem Rady Artystycznej

Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr (obec-
nie: Âlàski Zwiàzek Chórów i Or-
kiestr) oraz Rady Mi´dzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej w Hajnówce. Pe∏ni∏ ponadto
funkcje jurora wielu konkursów
chóralnych. By∏ recenzentem prze-
wodów doktorskich i habilitacyj-

nych. W latach 1996, 1997 i 1998
zosta∏ wyró˝niony nagrodà J. Bor-
tla przyznawanà przez Oddzia∏
Âlàski PZChiO.

W ciàgu dziesi´ciu lat pracy, pod
dyrekcjà Czes∏awa Freunda, Aka-
demicki Chór Politechniki Âlàskiej
wystàpi∏ w dziesiàtkach polskich
miejscowoÊci, a tak˝e koncertowa∏
w Austrii, BoÊni i Hercegowinie,
Czechach, Danii, Hiszpanii, Kana-
dzie, Korei P∏d., Niemczech, Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki i we
W∏oszech. Pod jego kierownic-
twem chór uzyska∏ 19 nagród mu-
zycznych.

Pogrzeb Êp. prof. Freunda odby∏
si´ w czwartek, 19 wrzeÊnia 2013
o godz. 12.00 w Rybniku, w ko-
Êciele pw. Âw. Józefa Robotnika.

Zygmunt Piórkowski
Prezes Akademickiego Chóru

Politechniki Âlàskiej

Po˝egnaliÊmy znakomitego chórmistrza
i przyjaciela Êpiewaków

Nie zrealizowano:
– warsztatów muzycznych z koncertami dla Miasta

Katowice w maju 2013 roku z powodu nie przyzna-
nia Êrodków finansowych przez Urzàd Miasta Ka-
towice i Samorzàd Województwa Âlàskiego.
Koniec, kropka, nic wi´cej „w tym temacie”. Bo i po

co? Chocia˝ nie, podobne ciekawostki z finansowej
∏àczki zas∏ugujà na utrwalenie i przekazanie potomnym
do wiadomoÊci:

Zarzàd G∏ówny ÂZChiO z∏o˝y∏ wnioski do 31 maja
2013 r. o pozyskanie Êrodków na zadania zlecone, lub
o wspó∏organizacj´ oraz wp∏ywy inne – sk∏adajàc
wnioski do:

Urzàd Marsza∏kowski Woj. Âlàskiego
a) „Âpiewak Âlàski” z „Âlàskimi Zeszytami Nutowy-

mi i Monografià 100-lecia Chóru Mieszanego
„Ogniwo” Katowice i Monografià 100-lecia Chóru
Mieszanego „Jutrzenka” Bojszowy – wnioskowa-
na kwota 27.740 z∏ – przyznano – 8.000 z∏;

b) XXI Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok Âlà-
ski” z Mi´dzynarodowà Nagrodà Prezydenta Mia-
sta Katowice im. Stanis∏awa Moniuszki – wniosko-
wana kwota 6.650 z∏ – przyznano – 0,00 z∏;

c) XXI GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów i Orkiestr
w Skansenie w Chorzowie – wnioskowana kwota
20.500 z∏ – przyznano – 0,00 z∏;

d) Festiwal PieÊni Maryjnej „Magnificat 2013” –

wnioskowano 16.750z∏ – przyznano – 0,00 z∏;
e) Jubileusz 100-lecia Chóru Mieszanego „Ogniwo”

Katowice – wnioskowana kwota 22.100 z∏ – przy-
znano – 0,00 z∏

Regionalny OÊrodek Kultury Katowice
a) „Âpiewak Âlàski” – wnioskowano na poziomie ro-

ku 2012 ok. 17.000 z∏ – przyznano – 0,00 z∏;

Zero, zero, zero…
˚eby a˝ tak, to tego powiedzieç nie mo˝na. Urz´dy

miast Katowice, Chorzów, Piekary Âlàskie i ¸aziska
Górne udzieli∏y jednak wsparcia, zw∏aszcza poszczegól-
nym zespo∏om z ich terenu. To i owo zatem da∏o si´ zro-
biç i przeprowadziç wedle zamierzeƒ. Wydano na przy-
k∏ad w tym roku dwa, a teraz nawet ju˝ trzy numery
„Âpiewaka Âlàskiego” z wk∏adkà „Âlàskich Zeszytów
Nutowych”, dosz∏o do realizacji GórnoÊlàskich Prezen-
tacji Chórów i Orkiestr w chorzowskim Parku Etnogra-
ficznym, w Piekarach odby∏ si´ Fina∏ Festiwalu PieÊni
Maryjnej „Magnificat-2013”…

Przed nami kolejne zadania i… koƒcowe strofki B.
Liczberskiej „satyrycznego dobierania si´ do skóry”:

Powoli trzeba koƒczyç zebranie.
By∏o o sk∏adkach i o „Trojoku”,
teraz Ci´ tylko prosz´, Romanie,
byÊ nas zaprosi∏ znów w przysz∏ym roku.

Andrzej Wójcik

Prof. Czes∏aw Freund
(1947 – 2013)



Wra˝liwy muzycznie i spo∏ecznie
By∏o to 21 maja 1960 roku. W darkowskim Domu Robotni-

czym odby∏ si´ pi´kny jubileuszowy koncert z okazji 50-le-
cia istnienia miejscowego chóru mieszanego „Lira“, którego
wówczas by∏em dyrygentem. Jubileusz by∏ to optymistyczny
i obiecujàcy: „Lira” liczy∏a a˝ 72 chórzystów! W drugiej cz´-
Êci koncertu wystàpi∏ po∏àczony, szeÊçdziesi´cio-
dwuosobowy chór m´ski Or∏owa-Bogumin,
prowadzony przez m∏odego, trzydziestocz-
teroletniego dyrygenta, nauczyciela Szko∏y
Muzycznej w Karwinie, Brunona Rygla. By-
∏em wtedy zauroczony jak˝e cudownym
brzmieniem chóru i ambitnym doborem re-
pertuaru. Chór brzmia∏ jak prawdziwe orga-
ny! Po ka˝dej pieÊni burza oklasków. Bru-
non Rygiel prowadzi∏ zespó∏ ruchami spo-
kojnymi i precyzyjnymi. UÊwiadomi∏em so-
bie wtedy, i˝ przed Êpiewakami stoi bardzo
wra˝liwy i czujny muzyk o wielkim rozezna-
niu i smaku artystycznym, reagujàcy nawet
na te najmniejsze uchybienia intonacyjne,
czy te˝ rytmiczne. By∏ to dopiero poczàtek
znamiennej kariery dyrygenckiej Brunona
Rygla, który w 1954 roku objà∏ na d∏ugie lata pa∏eczk´ dyry-
genckà w or∏owskim chórze m´skim „Has∏o”, windujàc ze-
spó∏ a˝ do rangi zespo∏u reprezentacyjnego Zarzàdu G∏ów-
nego PZKO. Zwiàza∏ si´ te˝ w ogóle mocno z zaolziaƒskim
ruchem Êpiewaczym i muzycznym. Or∏owskie „Has∏o” pro-
wadzi∏ 32(!) lata, da∏ 436 wyst´pów i koncertów w kraju i za-
granicà, dokona∏ 15 nagraƒ w radiu – ostrawskim, katowic-
kim i koszaliƒskim.

Brunon Rygiel znany by∏ ze swej rzetelnoÊci. Mówi∏o si´
o nim, ˝e jest bezkompromisowy, przeczulony na punkcie
dyscypliny w chórze, twardo wymagajàcy podporzàdkowa-
nia si´ kompetencji dyrygenta. Wszystko to by∏a prawda.
Ale prawdà by∏o i to, ˝e pod precyzyjnà i „twardà” r´kà Bron-
ka (bo tak go nazywano w chórze), or∏owskie „Has∏o” osià-
ga∏o laury najwy˝sze. Bra∏o udzia∏ w licznych przeglàdach,
festiwalach i konkursach, zawsze plasujàc si´ w Êcis∏ej czo-
∏ówce. „Has∏o” pod batutà B. Rygla cieszy∏o si´ wielkim
uznaniem nie tylko na Zaolziu.

Z zaolziaƒskim ruchem muzycznym by∏ B. Rygiel zwiàza-
ny jako cz∏onek zarzàdu Zrzeszenia Âpiewaczo-Muzycznego
przy Zarzàdzie G∏ównym Polskiego Zwiàzku Kulturalno-
OÊwiatowego (od roku 1954), pe∏niàc m.in. funkcj´ wicepre-
zesa ZÂM; od roku 1978 udziela∏ si´ równie˝ w Radzie Arty-
styczno-Programowej Zrzeszenia. W latach 1958–1975 gra∏
drugie skrzypce w znanym i wysoko cenionym Kwartecie
Smyczkowym Paw∏a Kalety przy Domu Kultury Huty Trzy-
nieckiej, uczestniczàc w 216 wyst´pach artystycznych z tym
najprzedniejszym zespo∏em w Czechos∏owacji. D∏ugie lata
wspó∏pracowa∏ z orkiestrami zespo∏ów „Górnik” i „Przyjaêƒ”
w Karwinie. Jako dyrygent Zespo∏u Âpiewaczo-Muzycznego
„Przyjaêƒ” niejednokrotnie skorzysta∏em z cennych rad
i wskazówek B. Rygla w swojej pracy dyrygenckiej..

D∏ugo mo˝na by wyliczaç zas∏ugi muzyczne i spo∏eczne
B. Rygla, czy to jako prelegenta, organizatora wieczorów
muzycznych i koncertów wychowawczych dla polskich
i czeskich szkó∏ podstawowych po obu stronach Olzy, dyry-
genta chórów szkolnych, czy te˝ aktywnego uczestnika licz-
nych sesji naukowych, wyk∏adowcy organizowanych przez
Zrzeszenie Âpiewaczo-Muzyczne zgrupowaƒ i szkoleƒ m∏o-

dych dyrygentów, autora podr´czników do wychowania mu-
zycznego dla polskich szkó∏ zaolziaƒskich, jak równie˝ au-
tora licznych artyku∏ów drukowanych w Zeszytach Nauko-
wych Filii Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie, publikacjach
ZG PZKO, na ∏amach „Zwrotu” i „G∏osu Ludu”.

˚ycie B: Rygla nie by∏o ∏atwe. Urodzi∏ si´ 28 sierpnia 1925
roku w wielodzietnej rodzinie górniczej. W czasie wojny zo-
sta∏ wys∏any na przymusowe roboty do Austrii. Potem pra-

cowa∏ jako niewykwalifikowany górnik
w kopalni „Jan” razem ze swoim ojcem. Po
wojnie ukoƒczy∏ w Polsce gimnazjum oraz
dwuletnie Liceum Koedukacyjne. Nauk´
gry na skrzypcach pobiera∏ prywatnie, mu-
zycznie kszta∏ci∏ si´ najpierw w Instytucie
Muzycznym, w latach zaÊ 1948–1952 stu-
diowa∏ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Mu-
zycznej w Katowicach.

Po rocznej s∏u˝bie wojskowej nie uda∏o
mu si´ znaleêç w∏aÊciwej pracy. W Polskiej
Szkole Podstawowej w Jab∏onkowie musia∏
uczyç nawet fizyki i chemii, zaÊ w szko∏ach
muzycznych w Boguminie i Karwinie trakto-
wany by∏ jako niewykwalifikowany muzycz-
nie nauczyciel. Dopiero pod koniec 1959

roku uda∏o mu si´ nostryfikowaç Êwiadectwo maturalne,
a gdy mia∏ czterdzieÊci trzy lata Ministerstwo Szkolnictwa
Wy˝szego w Pradze uzna∏o wreszcie jego dyplom ukoƒcze-
nia studiów wy˝szych w Polsce. Pami´tam te˝, jak ówczesna
dyrekcja Szko∏y Muzycznej w Karwinie nie bardzo by∏a przy-
chylna jego osobie.

Doczeka∏ si´ jednak pracowity i wytrwa∏y nauczyciel, Bru-
non Rygiel, satysfakcji ˝yciowej: na podstawie konkursu
przyj´ty zosta∏ z dniem 1 wrzeÊnia 1972 roku jako wyk∏adow-
ca Filii Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie, gdzie pracowa∏
a˝ do emerytury. Na tej uczelni zosta∏ kolejno starszym wy-
k∏adowcà, docentem (1978) i wreszcie profesorem (1991).

Piastowa∏ funkcje kierownika Sekcji Pedagogiki Muzycz-
nej (1977–1975), kierownika Pracowni Pedagogiki Muzycz-
nej (1975–1976), prodziekana Wydzia∏u Pedagogiczno-Arty-
stycznego oraz kierownika Zak∏adu Pedagogiki Muzycznej
(1977–1981), kierownika Dydaktyki Wychowania Muzyczne-
go (1984–1986), kierownika Sekcji Dyrygowania Zak∏adu
WM (1986–1994), od listopada 1994 roku by∏ kierownikiem
Zak∏adu Dydaktyki Zespo∏ów Muzycznych.

Prof. B. Rygiel móg∏ si´ poszczyciç pokaênà iloÊcià licz-
nych odznaczeƒ, dyplomów, nagród, wyró˝nieƒ, aktów
uznania, czy listów pochwalnych. Wymieƒmy chocia˝ te naj-
wa˝niejsze: „Odznaka Honorowa Z∏ota z Laurem” Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Warszawie za dzia∏alnoÊç spo-
∏ecznà, organizacyjnà i artystycznà w amatorskim ruchu mu-
zycznym (1977), Odznaka „Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury” Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki w Warszawie (1984), „Z∏ota Od-
znaka” za zas∏ugi dla Uniwersytetu Âlàskiego (1982), „Zas∏u-
˝ony dla Zwiàzku stopnia I z wpisem do Z∏otej Ksi´gi PZKO”
(1995), „Nagroda im. Stanis∏awa Moniuszki” Marsza∏ka i Wo-
jewody Âlàskiego za wybitne zas∏ugi w upowszechnianiu
spo∏ecznego ruchu muzycznego na Âlàsku (2002).

Profesor Rygiel na pewno wpisa∏ swój trwa∏y Êlad w peda-
gogicznà, wychowawczà, Êpiewaczo-muzycznà i spo∏eczni-
kowskà rzeczywistoÊç naszej zaolziaƒskiej ziemi. Pochowa-
ny zosta∏ w piàtek, 9 sierpnia br., na cmentarzu w swojej ro-
dzinnej górniczej Karwinie.

Józef Wierzgoƒ
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Najpierw by∏ wielki entuzjazm. Tu
na Âlàsku jakoÊ nie dosz∏o do dzia∏aƒ
wojskowych. JeÊli nawet ktoÊ si´ ba∏,
nie trwa∏o to d∏ugo. Tylko do zimy.
Wtedy to armia w pikielhaubach
z powodzeniem przeciwstawi∏a si´
armii rosyjskiego cara. Dowódca tej
pierwszej armii, Paul von Hinden-
burg uznany zosta∏ za bohatera.
W nagrod´, w lutym 1915 roku, jego
nazwiskiem zastàpiono nazw´ gór-
noÊlàskiego miasta Zabrze. Odtàd
by∏o ono Hindenburgiem.

Ten entuzjazm zaczà∏ si´ 28 lipca
1914 roku. Dziewi´çdziesiàt dzie-
wi´ç lat temu. Miesiàc wczeÊniej
niejaki Gawri∏o Princip wyciàgnà∏
r´k´ z pistoletem w kierunku au-
striackiego arcyksi´cia Ferdynanda
i pociàgnà∏ za spust. Zadzia∏a∏ „efekt
domina”. Prawd´ powiedziawszy
demon wojny zaczà∏ dzia∏aç. Wcià-
ga∏ do wojennej akcji coraz to nowe
paƒstwa. Przeciwstawia∏ sobie ich
pot´˝ne, „niezwyci´˝one” armie.
Karmi∏ si´ ˝yciem ˝o∏nierzy, ofice-
rów, cywilów… W op´taƒczym taƒ-
cu Êmierci uczestniczy∏y chyba
wszystkie europejskie narody. Jego
wir porwa∏ tak˝e GórnoÊlàzaków.

A˝ przysz∏o do katastrofy. Keiser
przegra∏ wojn´. I carowi w trakcie jej
trwania si´ nie szcz´Êci∏o. Rozpad∏a
si´ te˝ monarchia habsburska. Na
gruzach starego Êwiata wyrós∏ nowy,
ca∏kiem odmienny od poprzedniego.
Zmiana okupiona zosta∏a ˝yciem
ogromnej liczby ofiar.

Trudno to wszystko ujàç w kilku
zdaniach. ¸atwiej si´gnàç po stojàcy
na pó∏ce z ksià˝kami zbiór tekstów
Barbary Toporskiej1. W spisie treÊci
uwag´ przykuwa tytu∏: „GórnoÊlàza-
cy”. Autorka wspominajàc swoje po-
byty w niemieckich szpitalach i sa-
natoriach przywo∏a∏a w sumie ko-
miczny obraz ob∏o˝nie chorej, bar-
dzo ju˝ starej Âlàzaczki, „…z którà
rozmowy po polsku sprowadza∏y si´
do odmawiania „Aniele Bo˝y stró˝u
mój” i wspólnego Êpiewania „Ser-
deczna Matko”, bo tylko tyle ze swo-
jej m∏odoÊci na Âlàsku sprzed I Êwia-
towej pami´ta∏a..”

Anio∏ Stró˝ strzeg∏ skutecznie ˝y-
cia kobiety – za m∏odu s∏u˝àcej.
Jeszcze przed wielkim entuzjazmem
poczàtku Wielkiej Wojny osiedli∏a
si´ ona w Berlinie, gdzie „pewien
kryminalista powiedzia∏ jej, ˝e Pola-

cy to jest najdzielniejsza rasa”.
By∏a s∏u˝àca prze˝y∏a swoje ˝ycie

w Êrodowisku niemieckim, po pol-
sku Êpiewajàc nabo˝ne pieÊni.

Teofil Blatoƒ, – cz∏onek Towarzy-
stwa Âpiewaczego „Orfeon” w Ra-
dzionkowie, który w dwudziestym
czwartym roku ˝ycia, 8 wrzeÊnia
1914 roku pad∏ na polu walki we
Francji – nie mia∏ takiego szcz´Êcia.
Wyszed∏ z domu, razem z innymi po-
maszerowa∏ gdzie mu kazano. Z dala
od rodzinnych stron, we Francyi z∏o-
˝ono nied∏ugo potem jego cia∏o.

Jak wyglàda∏, co czu∏ ˝egnajàc si´
z matkà i kolegami z radzionkow-
skiego chóru? Ze Êpiewajàcymi
w chórze m∏ódkami, a specjalnie
z jednà z nich, ku której odczuwa∏
nadzwyczajnà sk∏onnoÊç, planujàc
jako kandydat na ˝ynicha dozgonne
z nià ˝ycie…

O m∏odym Êpiewaku-˝o∏nierzu
wiemy tyle tylko, ile napisano w re-
produkowanym obok nekrologu. Nie
napisano w nim, ˝e bolejàca matka
w dniach i tygodniach, które nastàpi-
∏y po wymarszu radzionkowskich
synków, oczyma duszy widzia∏a jego
twarz nam nie znanà, modli∏a si´ –
Aniele Bo˝y, strze˝ mojego Teosia,
coby mu si´ z∏ego nic nie sta∏o…

Anio∏ Bo˝y robi∏ pewnie co móg∏,
by uczyniç zadoÊç matczynym
wzdychaniom, ∏zy jej osuszyç, ra-
doÊç przywróciç… Chwilowo jed-
nak nie móg∏ sprawie mi∏ego Bogu
Êpiewaka zaradziç ( greckiego po-
chodzenia imi´ Teofil oznacza cz∏o-
wieka mi∏ego Bogu). Pos∏uszny mu-
sia∏ byç Bo˝ej woli, która dopuÊci∏a
do g∏osu demona wojny, co ludziom
boskich spraw nie rozumiejàcych
mo˝e si´ nie podobaç, choç w koƒcu
do dobrego prowadzi…

O utrwalenie pami´ci Teofila za-
dba∏ zarzàd Êpiewaczego towarzy-
stwa z Radzionkowa. Tekst w czar-

nej ramce zamówiony przez pogrà-
˝onych w smutku druhów ukaza∏ si´
w wychodzàcym w Bytomiu „Kato-
liku” we wtorek, 13 paêdziernika
1914 roku (1914, nr 123). Oprócz
nekrologu na treÊç pisma sk∏adajà si´
przede wszystkim wiadomoÊci z roz-
licznych wojennych frontów dope∏-
nione obszernà listà poleg∏ych, ran-
nych i wzi´tych do niewoli. Wi´k-
szoÊç z nich to ˝o∏nierze-Âlàzacy,
wi´c i Êpiewacy-Âlàzacy?

Nekrolog druha Teofila z Radzion-
kowa sprawia, ˝e myÊli powoli kie-
rujà si´ ku innym ofiarom Wielkiej
Wojny. Tej i nast´pnej, która wybu-
ch∏a pierwszego wrzeÊnia 1939 roku.
Ku ofiarom wszystkich nast´pnych
konfliktów zbrojnych na Êwiecie,
w których ˝o∏nierze ze Âlàska i z in-
nych regionów Polski krew przele-
wajà i ofiar´ ˝ycia sk∏adajà.

Obejmujà te myÊli tak˝e stu szeÊç-
dziesi´ciu oÊmiu m∏odych Êlàskich
Êpiewaków, których tak jak Teofila
Blatonia obleczono w pruskie mun-
dury, pikielhauby na ich g∏owy wt∏o-
czono. Pochodzili z Brzeênicy, Kar-
bu, Ligoty, ¸azisk Górnych, Nowe-
go Bytomia, Piekar, Przeg´dzy,
Przyszowic, Pszowa, Rudy Âlàskiej
i ˚or. Âpiewali w tamtejszych chó-
rach, z których demon wojny ich wy-
rwa∏, prasnà∏ nimi w ró˝ne Êwiata
strony. Jan Fojcik za wychodzàcym
w Poznaniu „Âpiewakiem” napo-
mknie póêniej, ˝e spoÊród nich
w 1916 roku 21 ju˝ nie ˝y∏o, 27 by∏o
rannych, a 6 trafi∏o do niewoli.

Najpierw by∏ wielki entuzjazm…
Os∏ab∏ potem, gdy policzono ofiary.
Cisza nie trwa∏a d∏ugo. Scenariusza
wedle którego toczy si´ historia po-
dobno nie mo˝na zmieniç.

Nie mo˝na?
Andrzej Wójcik

—————————

1 Barbara Toporska (1913–1985) – pi-
sarka i publicystka, ˝ona Józefa Mackie-
wicza, og∏asza∏a swoje teksty m.in. w re-
dagowanej przez niego „Gazecie Co-
dziennej”. Od 1945 na emigracji (Rzym,
Londyn) i wspó∏praca m.in. z takimi pi-
smami, jak: „Orze∏ Bia∏y”, „Tygodnik
Ilustrowany”, „G∏os Kobiet”. Cytowany
w tekÊcie fragment opublikowany zosta∏
w zbiorze esejów, felietonów i publicy-
styki literackiej B. Toporskiej, „Metafi-
zyka na hulajnodze”, Londyn 2012, s.
709–710.
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100 lat temu

We wtorkowym wydaniu „Polaka”
(26 sierpnia 1913) – gazety firmowanej
przez Wojciecha Korfantego – intere-
sujàce sà dwie wiadomoÊci.

W pierwszej wymieniono tytu∏y pie-
Êni, które zdaniem w∏adz ówczesnych
moc mia∏y szczególnà „podburzania do
gwa∏tów”. Politycy wszelkich maÊci
oraz uzale˝nieni od nich urz´dnicy
miewajà sk∏onnoÊç do przesady. Nie-
kiedy nawet, dowodzi tego równie˝ po-
ni˝sza notka, doprowadzajà sprawy do
absurdu. Wydaje si´ ˝e jest to post´po-
wanie równie niebezpieczne, co trwa∏e,
niekoniecznie nale˝àce do przesz∏oÊci.

Z drugiej wiadomoÊci dowiadujemy
si´ nie tylko o przyczynach odwo∏ania
zjazdu chórów okr´gu bytomsko-tar-
nogórskiego i przesuni´ciu imprezy na
czas sposobniejszy. Ciekawe sà tu rów-
nie˝ informacje o przygotowanym na
zjazd repertuarze i oczywistym wów-
czas zwyczaju pobierania od s∏uchaczy
i Êpiewaków tzw. wst´pnego. Pouczajà-
ce!

Niebezpieczne pieÊni
Wydawcy i redaktorowi „Niedzieli”,

tygodnika, wychodzàcego w Charlotten-
burgu, wytoczy∏ prokurator proces
o podburzanie do gwa∏tów, którego si´
oskar˝ony rzekomo dopuÊci∏, umieÊciw-
szy w piÊmie swem nast´pujàce pieÊni: 1.
CzeÊç polskiej ziemi, czeÊç. 2. Gdzie si´
podzia∏ ów wiek z∏oty. 3. Bracia roczni-
ca (tekst z obczyzny.) 4. Rozproszone po
wszym Êwiecie. 5. Gdzie dom jest mój. 6.
Na Wawel, na Wawel. 7. Pami´tne daw-
ne Lechity. 8. Wis∏o moja, Wis∏o stara.

Zjazd Êpiewacki okr´gu 1 
(bytomsko-tarnogórskiego)

Zwiàzku Âlàskich Kó∏ 
Âpiewackich

Zapowiedziany na dzieƒ 17 bm. zjazd
Êpiewacki naszego okr´gu nie móg∏ si´
odbyç wskutek gwa∏townego deszczu,
dlatego odraczamy go na dzieƒ 31
s i e r p n i a br. o godz. 3 po po∏udniu,
w ogrodzie p. Ryszki w Józefce pod Pie-
karami. Mamy nadziej´, ˝e polska pu-
blicznoÊç przyb´dzie na zjazd licznie,
pieÊni polskiej okazujàc w ten sposób

swà przychylnoÊç. Wst´pne na zjazd wy-
nosi dla publicznoÊci 30 fen. dla Êpiewa-
ków pozaokr´gowych 15 fen. od osoby.
Porzàdek zjazdu: 1. Koncert o godzinie
1/2 2. Powitanie goÊci przez prezesa okr´-
gowego. 3. Chór ogólny: Witaj gwiazdo
morza (Klonowski). 4. Popisy kó∏ okr´-
gu. R o z b a r k: Toast z oddali (Rozen-
berg). S t a r e  R e p t y: Przyjaêƒ o bracia
(Klonowski). B r z o z o w i c e: Krako-
wiak (Poniecki). B r z e z i n y: Jest kraina
(Nowakowski). R a d z i o n k ó w: Los
niesta∏y (chór m´ski). M i c h a ∏ k o w -
i c e: Jakem okna twoje mija∏ (PieÊƒ ludo-
wa). M i e c h o w i c e. W∏oska kraina. 5.
Chór ogólny: Gdy cz∏ek w taniec (Kur-
piƒski), 6. Popisy kó∏ okr´gu. W i e s z o -
w a: Po˝egnanie lasu (Klauer). ¸ a -
g i e w n i k i: Przyjaêƒ o bracia (Klonow-
ski). K o z ∏ o w a  G ó r a: Jest kraina (No-
wakowski). B y t o m: Przylecieli soko∏o-
wie (Moniuszko). P i e k a r y : Gdyby or-
∏em byç. 7. Koncert. 8. Popisy kó∏ poza-
okr´gowych. 9. Koncert. 10. Og∏oszenie
nagród. 11. Przemowy. 12. PieÊƒ ogólne:
Wszystkie nasze dziennie sprawy. Zapra-
szamy serdecznie wszystkich przyjació∏
pieÊni polskiej. – Z a r z à d  o k r ´ g u  1.

90 lat temu

Po˝àdane… wi´ksze kwoty
W Królewskiej Hucie (Chorzów)

w sobot´, 15 wrzeÊnia 1923 roku odby∏
si´ dobroczynny koncert. Niby nic
nadzwyczajnego, takie imprezy orga-
nizowane sà równie˝ wspó∏czeÊnie.
Dziwne jednak jest to, ˝e o majàcym
si´ odbyç wydarzeniu bytomski „Kato-
lik” informowa∏ czytelników ju˝ po
fakcie, w numerze 112, który wy-
szed∏…we wtorek 18 wrzeÊnia 1923 ro-
ku. Gra∏a orkiestra nieistniejàcej ju˝
dziÊ kopalni „Hrabina Laura” (w now-
szych czasach – KWK „Barbara Cho-
rzów”). Mo˝na sàdziç, ˝e nieaktualny
anons pokrzy˝owa∏ plany wielu ch´t-
nych, którzy datkiem wi´kszym ni˝
wymagane wst´pne zamierzali wes-
przeç szczytny cel organizatorów.
Gdyby ktoÊ spóêniony chcia∏ dorzuciç
par´ z∏otych do zebranej kwoty, mo˝e
to jeszcze uczyniç, kierujàc si´ prze-
drukowanà poni˝ej informacjà. Kasa
chyba jeszcze czynna…

Król. Huta. (Koncert dobroczynny
Stowarzyszenia niewidomych woje-

wództwa Êlàskiego). W sobot´, dnia 
15-go wrzeÊnia Stowarzyszenie niewido-
mych województwa Êlàskiego urzàdza na
korzyÊç swych cz∏onków w parku hutni-
czym koncert dobroczynny. Koncert wy-
kona orkiestra kopalni „Hrabina Laura“
pod batutà kapelmistrza p. Tschaunera.
Otwarcie kasy o godzinie 61/2. Wst´pne
wynosi 10 tysi´cy marek polskich, w in-
teresie dobrej sprawy sà po˝àdane tak˝e
wi´ksze kwoty. Zarzàd wspomnianego
stowarzyszenia, na którego czele stoi
burmistrz miasta Król. Huty p. Dombek,
prosi o jaknajliczniejszy udzia∏.

80 lat temu

Najprzykrzejszy balast
Redagowany przez dra Józefa Kof-

flera (1896-1944) miesi´cznik „Orkie-
stra” by∏ pod ka˝dym wzgl´dem perio-
dykiem atrakcyjnym. Przyk∏adem sy-
gnowany przez prof. Witolda Nowaka
artyku∏ pt. „Amatorskie zespo∏y –
Êwiat∏a i cienie”. Tekst opublikowany
zosta∏ w sierpniu 1933 roku (nr 8) –
zdaje si´, nie wymaga komentarza:

[…]
Galerja amatorów Êpiewaków lub mu-

zyków jest w indywidualnych sylwet-
kach nadzwyczaj ró˝norodnà i bogatà.
O tych amatorach, cichych, spokojnych,
karnych a zrównowa˝onych, dla których
próba jest koniecznoÊcià wy˝ycia si´ ar-
tystycznego, pisaç wiele nie potrzeba.
Jest to najcenniejszy materia∏ ka˝dego
zespo∏u. Ale obok ile˝ mamy w zespo-
∏ach amatorskich nieuków zarozumia-
∏ych, g∏ów t´pych, które niczego nie chcà
si´ nauczyç, którzy majà tylko podczas
wyst´pów tupet i nic wi´cej. Sà to mi-
strzowie w intrygach, w rozbijaniu ze-
spo∏u. Takich amatorów powinno si´
z ca∏à bezwzgl´dnoÊcià usuwaç, t´piç,
jest to najprzykrzejszy balast dla towa-
rzystwa, dyrygenta i zespo∏u.

Âwi´ta prawda!

Wybra∏, komentarzem opa-
trzy∏ i do druku z zachowa-
niem oryginalnej pisowni
poda∏

andwoj
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A jak Êpiewaç, to ju˝ Êpiewaç…
A jak Êpiewaç, to ju˝ Êpiewaç
Od nieba do ziemi.
W prostej wierze, bratnie, szczerze,
A mi´dzy swojemi!

(Maria Konopnicka: „A jak Êpiewaç…”)

Szczególna okazja, jakà jest jubileusz 100-lecia
dzia∏alnoÊci Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
z ¸azisk Górnych, sta∏a si´ inspiracjà do stworzenia
niniejszego opracowania poÊwi´conego historii
chóru. Kolejne jego fragmenty sk∏adajà si´ na zarys
jego dzia∏alnoÊci, poczàwszy od 1913 roku – za∏o-
˝enia towarzystwa, poprzez kolejne lata wyt´˝onej
pracy i zdumiewajàcej aktywnoÊci, koƒczàc na
przygotowaniach do obchodów jubileuszowych.
Ukazany w nich zosta∏ wieloaspektowy charakter
pracy chóru. Szczególnà uwag´ zwrócono na roz-
maite funkcje, jakie zespó∏ pe∏ni∏ na przestrzeni stu
lat – artystycznà, wychowawczà, oÊwiatowà, czy
te˝ rozrywkowà.

Granice kolejnych rozdzia∏ów u∏o˝onych chrono-
logicznie nie majà sta∏ych ram czasowych, wyzna-
czajà je bàdê to wa˝niejsze wydarzenia, bàdê te˝
zmiany na stanowisku dyrygenta. Choç zakres opi-
sanej dzia∏alnoÊci „Echa” wydaje si´ byç niezwy-
kle obszerny, to trzeba jednak dodaç, i˝, niestety,
nie sposób wskazaç i przedstawiç ca∏ego obszaru
pracy chóru. Dlatego te˝ zosta∏y uj´te jedynie wa˝-
niejsze oraz znaczàce dla chórzystów wydarzenia
z ca∏ego okresu pracy.

Podczas tworzenia niniejszego tekstu nieocenio-
nà skarbnicà wiedzy by∏y zarówno monografia au-
torstwa Alojzego Mrowca pt. Towarzystwo Âpie-

wacze „Echo”. Zarys dzia∏alnoÊci 1913–1963 wy-
dana z okazji jubileuszu 50-lecia, jak równie˝ pra-
ce magisterskie, których przedmiotem zaintereso-
wania by∏ równie˝ ∏aziski chór: Anny Kamyk Dzia-
∏alnoÊç chóru „Echo” w ¸aziskach Górnych w la-
tach 1913–2003, Tadeusza Wity ˚ycie muzyczne
w ¸aziskach Górnych, Marcina Szali Kultura
w ¸aziskach Górnych w latach 1945–2001. Zarys
dzia∏alnoÊci na podstawie wybranych instytucji, Ja-
na Kopca Dzia∏alnoÊç Towarzystwa Âpiewaczego
„Echo” w ¸aziskach Górnych w latach
1913–1978 oraz Andrzeja Piszczka Udzia∏ Êlà-
skich kó∏ Êpiewaczych w krzewieniu muzyki reli-
gijnej na przyk∏adzie dzia∏alnoÊci chórów okr´gu
tyskiego. 

Niezwykle interesujàce oraz pomocne okaza∏y
si´ byç równie˝ rozmowy przeprowadzone z samy-
mi chórzystami, które pozwoli∏y uzupe∏niç infor-
macje w liczne ciekawostki, a jednoczeÊnie spoj-
rzeç na prac´ ∏aziskiego towarzystwa z innej per-
spektywy.

Moc zawarta w pi´ciolinii uwalnia nuty z niewo-
li1, mo˝e wype∏niç przestrzeƒ muzykà i Êpiewem,
jedynie za sprawà ludzi. ChórzyÊci „Echa”, po∏à-
czeni pasjà, kierowani potrzebà wspólnego sp´dza-
nia czasu, zjednoczeni w jednym celu, niezmiennie
od 100 lat – uwalniajà muzyk´ z kart po˝ó∏k∏ego
papieru. U progu ich Êwi´ta pragn´ im ˝yczyç, aby
to zadanie, nigdy nie zosta∏o zapomniane i zawsze
le˝a∏o u podstaw wszelkich przedsi´wzi´ç.

Katarzyna Szyma∏a
————————

1 Parafraza fragmentu anonimowego wiersza Muzyka,
deszcz i ja.
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(…) 
celem towarzystwa jest piel´gnowanie Êpiewu
polskiego, tak Êwieckiego, jak i koÊcielnego;
dalej ˝ycia towarzyskiego i zgody braterskiej
w gronie swych cz∏onków,
a wreszcie wspólne pouczanie si´.

(z Ustawy Towarzystwa Âpiewu Gwiazda
w ¸aziskach Górnych, przyj´tej przez nad-
zwyczajne posiedzenie delegatów zwiàzko-
wych w dniu 1 maja 1920, druk, s. 1)

Poczàtek istnienia Towarzystwa Âpiewaczego
„Echo” jest zwiàzany z dzia∏alnoÊcià chóru
„Harmonia”. U progu ubieg∏ego stulecia ¸a-

ziska Górne by∏y jeszcze wsià o charakterze górni-
czo-rolniczym, dlatego te˝ z zainteresowaniem ob-
serwowano funkcjonowanie wi´kszego oÊrodka,
jakim by∏o miasto Miko∏ów. Fakt utworzenia mi-
ko∏owskiej „Harmonii” – 2 maja 1908 roku – mia∏
niebagatelne znaczenie. By∏a ona wówczas chórem
dla ca∏ego okr´gu, dlatego znacznà cz´Êç Êpiewa-
ków stanowili mieszkaƒcy ¸azisk Górnych. Ponie-
wa˝ liczba ∏aziskich chórzystów nieustannie wzra-
sta∏a, ju˝ 18 paêdziernika 1910 roku podj´to decy-
zj´, aby lekcje Êpiewu odbywa∏y si´ osobno, w∏a-
Ênie w ¸aziskach. Decyzja ta mia∏a na celu pozy-
skanie jeszcze wi´kszej liczby cz∏onków, zaÊ zaj´-

cia by∏y organizowane w ramach filii miko∏owskiej
„Harmonii”. Dat´ t´ mo˝na uznaç za „pocz´cie”
dzisiejszego Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”.

27 listopada 1913 roku w prywatnym domu Fran-
ciszka Rygulskiego zdecydowano o utworzeniu
Towarzystwa Âpiewaczego „Gwiazda”. Nazwa by-
∏a nieprzypadkowa – mia∏a wyra˝aç wielkie na-
dzieje zwiàzane z odzyskaniem wolnoÊci narodo-
wej i spo∏ecznej Âlàzaków.

Pierwszy sk∏ad chóru liczy∏ 25 osób. Za∏o˝yciela-
mi i pierwszymi jego cz∏onkami byli: Anna Bo-
czek-Rzytkowska, Julia Cia∏oƒ, Julia Gizdoƒ, Anna
Morawiec-Kretowa, Wiktoria Morawiec-Jureczko-
wa, Augustyna Woênikowska, Gertruda Woêni-
kowska-Adamczyk, El˝bieta Woênikowska, Wale-
ska Woênikowska, Franciszek Bro˝ek, Augustyn
Dytko, Emanuel Gizdoƒ, Pawe∏ Loska, Jakub Pa-
welczyk, Karol Ratka, Franciszek Rygulski, Stani-
s∏aw Rzytka, Karol Sikora, Pawe∏ Siwy, Stanis∏aw
Swadêba, Jan Wieczorek, Alojzy Woênikowski,
Augustyn Woênikowski, Karol Woênikowski oraz
Stanis∏aw Wycis∏o. Funkcj´ prezesa chóru powie-
rzono Janowi Wieczorkowi z Miko∏owa, ale ju˝
w 1914 roku jego nast´pcà zosta∏ Alojzy Woêni-
kowski. Funkcj´ dyrygenta objà∏ Ludwik Piszczek
z Wyr. Repertuar wykonywany przez chórzystów
zawiera∏ g∏ównie utwory o treÊci religijnej i ludo-
wej.

„Gwiazda” rozb∏ys∏a. Poczàtek dzia∏alnoÊci
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8 czerwca 1914 roku „Gwiazda” zosta∏a zareje-
strowana w Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.
Zaledwie kilka dni póêniej chór odnotowa∏ swój
pierwszy sukces – zdobywajàc III miejsce w stawce
12 zespo∏ów Êpiewaczych uczestniczàcych w zjeê-
dzie okr´gu katowicko-pszczyƒskiego na Zadolu.

Wybuch I wojny Êwiatowej spowodowa∏ zawie-
szenie dzia∏alnoÊci „Gwiazdy”, a kiedy w listopa-
dzie 1918 roku uda∏o si´ wznowiç próby, odbywa-
∏y si´ one nieregularnie. Tamten burzliwy czas,
któremu towarzyszy∏y bieda, chaos oraz tarcia na-
rodowoÊciowe, nie sprzyja∏ dzia∏alnoÊci kultural-

nej. Niektórzy spoÊród
chórzystów uczestniczyli
w powstaniach Êlàskich,
inni anga˝owali si´
w walk´ plebiscytowà,
wielu rozpowszechnia∏o
polskie symbole narodo-
we, starajàc si´ na wszel-
kie mo˝liwe sposoby
przeciwdzia∏aç zorganizo-
wanej propagandzie nie-
mieckiej. Jednym z najja-
Êniejszych momentów tej
walki o polskoÊç okaza∏o
si´ wystawienie sztuki te-
atralnej Germana. Wtedy
to, w 1919 roku, po raz
pierwszy prosto z ∏aziskiej
sceny pop∏yn´∏y polskie
s∏owa.

Wspominajàc okres
pierwszych lat istnienia
chóru, nie sposób pomi-
nàç postaç Franciszka

Gregerackiego wywodzàcego si´ z klanu, który za-
jà∏ szczególne miejsce w dziejach chóru. W latach
1919–1922 jednoczeÊnie sprawowa∏ on funkcj´ dy-
rygenta „Gwiazdy” oraz dyrygenta okr´gowego.
Jako kompozytor stworzy∏ kilka pieÊni patriotycz-
nych m.in. Jeszcze nasza wiara s∏ynie.

Ju˝ w maju 1920 roku jasno okreÊlono zasady
funkcjonowania „Gwiazdy”. Te fundamentalne,
wskazujàce jednoznacznie rol´ i zadania, zosta∏y
przytoczone we wst´pie artyku∏u. Troska o Êpiew
polski – zarówno Êwiecki, jak i koÊcielny – stano-
wi∏a trzon dzia∏alnoÊci, a wszystko to w ˝yczliwej,

Jan Wieczorek – 
pierwszy prezes chóru

Ludwik Piszczek – 
pierwszy dyrygent chóru

Chór „Echo” w roku 1930
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przyjaznej atmosferze, która mia∏a zarówno bawiç,
jak i kszta∏ciç.

ChórzyÊci nie pomijali ˝adnej okazji, by manife-
stowaç polskoÊç. Kiedy 22 czerwca 1922 roku
Rzeczpospolita przej´∏a w∏adz´ nad cz´Êcià Âlàska,

cz∏onkowie „Gwiazdy” wraz z innymi mieszkaƒca-
mi ¸azisk udali si´ do Miko∏owa, gdzie wspólnie
z ludnoÊcià okolicznych miast i wsi z chóralnà pie-
Ênià polskà na ustach radoÊnie i pe∏ni nadziei wita-
li oddzia∏y polskie.

Robert Kalisz – 
prezes chóru w latach 1930–1961

Pawe∏ Rudy – 
pierwszy re˝yser sztuk teatralnych

W∏adys∏aw Staƒczyk –
dyrygent w latach 1937–1935

Karol Stryja – m∏ody, utalentowany dyrygent. 
Wspó∏prac´ z „Echem” rozpoczà∏ w 1937 roku

„Echo” teatralnie. Okres mi´dzywojenny
1923–1939

Okres od 1923 do
1925 roku by∏ cza-
sem letargu i uÊpie-

nia „Gwiazdy”. Punktem
kulminacyjnym by∏o
skreÊlenie towarzystwa
z listy ewidencji Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych. Nastàpi∏o to 13
stycznia 1926 roku, ale,
szcz´Êliwie, ju˝ 28 listo-
pada tego samego roku
wznowiono prac´ chóru
pod nowà, aktualnà po
dziÊ dzieƒ nazwà „Echo”.
Poniewa˝ prezesem zo-
sta∏ wybrany Miko∏aj
Otawa, pe∏niàcy to stano-
wisko w latach 1921–
1922, „Echo” uznano za
kontynuacj´ „Gwiazdy”.
Dyrygentem zosta∏ W∏a-
dys∏aw Staƒczyk, który
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b´dzie pe∏ni∏ t´ funkcj´ nieprzerwanie przez 9 lat –
do 1935 roku.

Nowa nazwa, nowy dyrygent czy nowy zarzàd –
dziÊ jedynie mo˝na domniemywaç, co sprawi∏o, ˝e
prace nad tworzeniem „Echa” nabra∏y niespodzie-
wanego tempa i rozmachu. Kiedy w 1930 roku sta-
nowisko prezesa objà∏ Robert Kalisz, a piastowa∏ je
z przerwami przez 31 lat, wszystko zdawa∏o si´ byç
w koƒcu na swoim, w∏aÊciwym miejscu. Dzi´ki re-

krutacji nowych cz∏onków, w ciàgu zaledwie jed-
nego roku, liczba chórzystów wzros∏a niemal˝e
dwukrotnie, si´gajàc 90 Êpiewaków. ˚ywa na Âlà-
sku tradycja wspólnego Êpiewania, uatrakcyjniona
wyjazdami oraz zabawami organizowanymi na
Êwie˝ym powietrzu, nap´dza∏a to niesamowite zja-
wisko, jakim stawa∏ si´ z dnia na dzieƒ chór
„Echo”. Wspólne cele jednoczy∏y grup´. To tam
nawiàzywa∏y si´ sympatie, tworzy∏y wspomnienia.

Sztandar „Echa” ufundowany przez wdzi´czne spo∏eczeƒstwo ¸azisk w roku 1938 na 25-lecie chóru

W roku 1938 „Echo” mog∏o imponowaç liczebnoÊcià
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Odrodzone „Echo” coraz cz´Êciej koncertowa∏o
oraz bra∏o udzia∏ w licznych konkursach, gdzie co-
raz Êmielej, bez kompleksów ma∏ego oÊrodka, wy-
Êpiewywa∏o kolejne laury. Warto przypomnieç, ˝e
w latach mi´dzywojennych idea chóralnego Êpie-
wania by∏a niezwykle popularna zarówno wÊród
wykonawców, jak i publicznoÊci. W organizowa-
nych z rozmachem imprezach Êpiewaczych uczest-
niczy∏y rzesze chórzystów. Impreza taka, jak np. VI
Ogólnopolski Zjazd Âpiewaków w Katowicach
w 1930 roku, gdzie na scenie zaprezentowa∏o si´ a˝
szeÊç tysi´cy osób, nie nale˝a∏a do wyjàtków. Na
tym tle w∏aÊciwego znaczenia nabiera fakt, jak
wa˝na dla spo∏ecznoÊci lokalnej by∏a wzrastajàca
ranga chóru „Echo”. Dzi´ki „Echu” ¸aziska Górne
stawa∏y si´ wa˝nym oÊrodkiem Êpiewaczym
w okr´gu, czego potwierdzeniem by∏o m.in. powie-
rzenie chórom „Echo” i „Chopin” organizacji Zjaz-
du Okr´gu Miko∏owskiego w 1933 roku w∏aÊnie
w ¸aziskach Górnych. Towarzystwo Êpiewacze
pod dyrekcjà W∏adys∏awa Staƒczyka po raz drugi
zaj´∏o wówczas I miejsce w eliminacjach. Chór
nieprzerwanie zdobywa∏ laur zwyci´stwa podczas
okr´gowych zmagaƒ a˝ do 1939 roku.

Âpiew nie wyczerpywa∏ zakresu dzia∏alnoÊci
„Echa”. Do tradycji towarzystwa nale˝a∏o corocz-
ne urzàdzanie wieczorków i przedstawieƒ teatral-
nych. Pierwszym re˝yserem sztuk prezentowanych
na scenie przez chórzystów by∏ nauczyciel Pawe∏
Rudy. Wystawiona w 1933 roku Ojcowizna by∏a
pierwszà sztukà przygotowanà przez re˝ysera
amatora. Umiej´tny dobór repertuaru oraz aktorów
budzi∏ spory entuzjazm wÊród publicznoÊci, która
zawsze wype∏nia∏a sal´ po brzegi. Z czasem zacz´-
to si´gaç po klasyk´ dramaturgii oraz operetki.
Dzi´ki zapa∏owi, ale i wytrwa∏ej pracy chórzy-

stów, w kolejnych latach ∏aziszczanie mogli obej-
rzeç m.in. przedstawienia wg A. Fredry, K. Kur-
piƒskiego, J. Offenbacha czy J. Haydna. Nie spo-
sób zliczyç aktorów amatorów oraz statystów za-
anga˝owanych w wystawianie licznych sztuk. Po-
za wspomnianym Paw∏em Rudym, re˝yserem
spektaklów by∏ równie˝ Augustyn Pacha. Chórzy-
sta niezwykle cz´sto gra∏ równie˝ pierwszoplano-
we role, zdobywajàc serca publicznoÊci ∏atwoÊcià
nawiàzywania kontaktu i spontanicznoÊcià. W gru-
pie aktorów, którzy niemal˝e „etatowo” wyst´po-
wali na scenie, znaleêli si´ m.in. Marta Tudzierz,
Gertruda Bujok-Ga∏aszkowa, Elfryda Kempa-
Stryjowa, Mieczys∏aw Wi´c∏aw, Jan Rygu∏a, Ry-
szard Rzepka, Adolf Woênikowski, Antoni
Swadêba czy Karol Nowak.

W 1937 roku, zaledwie na rok przed jubileuszem
25-lecia, wspó∏prac´ z „Echem” rozpoczà∏ utalen-
towany dyrygent Karol Stryja. Pomimo m∏odego
wieku dyrygentowi uda∏o si´ poprowadziç zespó∏
do kolejnego, piàtego z rz´du, zwyci´stwa w okr´-
gowym konkursie Êpiewaczym. Jubileuszowym
obchodom towarzyszy∏o poÊwi´cenie nowego
sztandaru, który zosta∏ ofiarowany towarzystwu
przez wdzi´czne spo∏eczeƒstwo ¸azisk. Ju˝ wkrót-
ce ów sztandar z wyhaftowanym Bia∏ym Or∏em
w koronie mia∏ odegraç niema∏à rol´ w historii
Êpiewaczej spo∏ecznoÊci.

Zanim jednak nadszed∏ 1 wrzeÊnia 1939 roku,
„Echo” wraz z innymi chórami z ca∏ej Polski wzi´-
∏o udzia∏ w pami´tnym koncercie na Wawelu. Po-
tem jeszcze raz przed wojnà – ale nie ostatni
w swojej historii – potwierdzi∏o swój kunszt, zwy-
ci´˝ajàc w zjeêdzie okr´gowym w Miko∏owie.
Wraz z pierwszymi strza∏ami na szeÊç lat zamilk∏a
chóralna pieÊƒ.

Wojenna zawierucha. Lata okupacji
1939–1944

Wojna nieuchronnie zepchn´∏a ˝ycie kultu-
ralne na odleg∏y plan. Walka o wolnoÊç
i ludzkie istnienie by∏y w tamtym drama-

tycznym czasie najwa˝niejsze. Niemieckie wojska
dotar∏y do ¸azisk w pierwszym dniu wojny, a ju˝
nazajutrz od kuli hitlerowca zginà∏ Rufin Ratka –
chórzysta „Echa”, pe∏niàcy funkcj´ sztandarowe-
go. Od tego momentu w ratowanie poszukiwane-
go przez niemieckich ˝o∏nierzy sztandaru, ozdo-
bionego Bia∏ym Or∏em w koronie – symbolu du-
my narodowej i niezawis∏oÊci Polaków, zaanga˝o-
wali si´ m.in. Robert Kalisz, jego ˝ona Marta oraz
ma∏˝eƒstwo ¸ucja i Gerard Szczyrbowie. Z nara-
˝eniem ˝ycia troszczyli si´ o symboliczny przed-

miot, dajàc Êwiadectwo, jak wa˝na w tamtym
trudnym czasie by∏a wiernoÊç szlachetnym ide-
a∏om.

Wraz z pierwszymi niepowodzeniami Niemców
na froncie wschodnim, okupant straci∏ zaintereso-
wanie sztandarem. Wówczas jednak rozpocz´∏a si´
akcja wcielania Polaków do wojska niemieckiego
na drodze administracyjnej, na tzw. volkslist´. Tym
samym wielu musia∏o walczyç i ginàç w obcej
sprawie. Niektórzy wykorzystywali szans´, ˝eby
przejÊç najpierw do Armii Czerwonej, a nast´pnie
wstàpiç do I Armii Polskiej. Jeszcze inni przeszli
do aliantów na zachodzie i tam starali si´ do∏àczyç
do polskich oddzia∏ów.
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Pierwsze kroki zwiàzane z reaktywacjà „Echa”
podj´to ju˝ w marcu 1945 roku. W maju, gdy
tylko uda∏o si´ zebraç ocala∏e w ukryciu przed

Niemcami Êpiewniki, wznowiono próby pod kie-
rownictwem Karola Stryi. Pierwszy po wojnie, pu-
bliczny wyst´p niemal 100 Êpiewaków „Echa”
uczci∏ uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a. Niezapomnia-
nym, ale przykrym wydarzeniem, by∏ udzia∏ w ma-
nifestacji narodowej zorganizowanej podczas eks-
humacji i ponownego pochówku zamordowanych
studentów praktykujàcych w Zak∏adach Elektro.
Powojenna rzeczywistoÊç, choç naznaczona otwar-
tymi ranami ledwie zakoƒczonej wojny, nios∏a na-
dziej´ i zapa∏ do dzia∏ania. Ani zdziesiàtkowane
zbiory nut, ani zniszczony dom prób nie mog∏y sta-
nowiç przeszkody dla chórzystów pragnàcych ob-
cowaç z kulturà. Na miejsce prezesa powróci∏ cha-
ryzmatyczny Robert Kalisz, a liczba wystawianych
w tym czasie legitymacji cz∏onkowskich do dziÊ
mo˝e budziç uznanie. W 1945 roku zanotowano
250 cz∏onków, a w roku nast´pnym a˝ 290! Szyb-
ko powróci∏y sukcesy, a za nimi coraz wi´ksza s∏a-
wa. Wkrótce o Towarzystwie Âpiewaczym „Echo”
by∏o g∏oÊno w ca∏ym kraju.

Dzi´ki zaanga˝owaniu chórzystów i mieszkaƒ-
ców ¸azisk Górnych uda∏o si´ te˝ pokonaç naj-
wi´kszà niedogodnoÊç, jakà by∏ brak sali prób.
W 1947 roku, zaledwie w dziewi´ç miesi´cy,

w czynie spo∏ecznym powsta∏ Dom Âpiewaczy.
Budowa ta w pi´kny sposób pokaza∏a si∏´ lokalnej
solidarnoÊci, jednoczàc wspólnot´ w dà˝eniu do re-
alizacji szlachetnego celu. Ka˝dy wniós∏ wk∏ad we-
d∏ug swoich mo˝liwoÊci, czy to pracujàc fizycznie,
czy wspierajàc projekt finansowo. W opas∏ych
ksi´gach i aktach budowy odnotowano ka˝dy, na-
wet najmniejszy udzia∏ w budowie Êwietlicy. We-
wnàtrz budynku powsta∏a m.in. sala widowiskowa
zdolna pomieÊciç 700 osób, sala przeznaczona na
próby, pomieszczenie na bibliotek´ oraz mieszka-
nie stró˝a. Pierwsza próba Êpiewu w nowej siedzi-
bie odby∏a si´ 5 paêdziernika 1947 roku. Dom
Âpiewaczy „Echo” mia∏ pe∏niç funkcj´ centrum
kulturalnego miasta a˝ do 1958 roku, kiedy to przy
∏aziskim rynku powsta∏ gmach domu kultury. Do
tego czasu w budynku stworzonym przez chórzy-
stów odbywa∏y si´ nie tylko próby, ale te˝ okolicz-
noÊciowe akademie, wszelkiego rodzaju spotkania
i zabawy, przedstawienia teatralne. Tutaj na scenie
goÊcili aktorzy katowickiego Teatru Âlàskiego im.
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego czy artyÊci z Filharmo-
nii Âlàskiej. Trzeba równie˝ podkreÊliç, ˝e obok
chóru z Wirka, by∏ to jedyny przypadek na Âlàsku
wybudowania przez cz∏onków towarzystwa Êpie-
waczego w∏asnego budynku.

Po rezygnacji Karola Stryi w 1948 roku, obo-
wiàzki dyrygenta a˝ do 1954 roku pe∏ni∏ student

„Echo” na Zjeêdzie Âpiewaczym w Miko∏owie – 9 czerwca 1946

W czynie spo∏ecznym. Lata 1945–1948
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Tak w 1948 roku prezentowa∏a si´ Êwietlica Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”

Na otwarcie swojej Êwietlicy „Echo” wystawi∏o „Królowà PrzedmieÊcia”
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Wy˝szej Szko∏y Muzycz-
nej w Katowicach – Karol
Anbild. Poczàtki udanej
wspó∏pracy m∏odego, am-
bitnego dyrygenta z pra-
cowitym chórem zbieg∏y
si´ z 35. rocznicà istnie-
nia „Echa”. Aby podkre-
Êliç rang´ tego wydarze-
nia, zjazd chórów okr´gu
miko∏owskiego postano-
wiono i tym razem zorga-
nizowaç w ¸aziskach. Na
scenie, poza jubilatem,
zaprezentowa∏y si´ chóry:
„Zorza” z Wyr, „Harmo-
nia” z Miko∏owa, „Harfa”
z JaÊkowic, „Hejna∏”
z Katowic-Piotrowic,
„S∏owiczek” z Kostuch-
ny, „S∏owik” z Ochojca,
„Moniuszko” z ¸azisk
Ârednich, „Chopin” z ¸a-
zisk Górnych. GoÊcinnie wystàpi∏y chóry prowa-
dzone przez by∏ych dyrygentów ∏aziskiego towa-
rzystwa: „Ogniwo” – chór dzia∏ajàcy przy Filhar-
monii Âlàskiej dyrygowany przez Karola Stryj´,
chór Szko∏y Handlowej w Zabrzu pod kierownic-
twem W∏adys∏awa Staƒczyka oraz szkolny chór
Paw∏a Rudego. W tak doborowym towarzystwie,
w obecnoÊci zaproszonych przedstawicieli w∏adz

i organizacji spo∏ecznych, „Echo” zab∏ysn´∏o po
raz kolejny brawurowym wykonaniem pieÊni Mo-
jiczek, si´gajàc po najwy˝szy laur. Uroczyste ob-
chody 35-lecia nie ograniczy∏y si´ tylko do wspo-
mnianego wydarzenia. Jeszcze do koƒca roku to-
warzyszy∏y im liczne wyst´py, których zwieƒcze-
niem by∏o wystawienie przez chór „Echo” operet-
ki w trzech aktach Ksi´˝niczka Ró˝.

W czerwcu 1948 „Echo” uczestniczy∏o w XVIII Zjeêdzie Âpiewaczym w ¸aziskach Górnych

W tej salce prób „Echo” przygotowywa∏o si´ do wyst´pów 
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S∏awa wielkiego chóru z ma∏ego górniczego
miasteczka na Âlàsku dotar∏a i do stolicy.
W∏adze propagowa∏y masowe imprezy kultu-

ralne i potrafi∏y doceniç si∏´ artystycznà, jaka tkwi-
∏a w chóralnym Êpiewie. Kiedy Ministerstwo Kul-
tury i Polskie Radio postanowi∏y zorganizowaç
w Warszawie Festiwal Muzyki Ludowej wÊród naj-
lepszych chórów z ca∏ej Polski nie mog∏o zabrak-
nàç „Echa”. Jak wielkim by∏o to wyró˝nieniem,
niech Êwiadczy fakt, ˝e Âlàsk otrzyma∏ zaledwie
dwa zaproszenia, a jedno z nich – zgodnie z suge-
stià Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych – trafi∏o w∏aÊnie do „Echa”.

Wraz z udzia∏em w festiwalu rozpocz´∏a si´ ka-
riera radiowa „Echa”. Kolejne koncerty z udzia∏em
∏aziskiego chóru transmitowano przez Polskie Ra-
dio na fali ogólnokrajowej. Jednym z najwa˝niej-
szych wydarzeƒ w historii chóru by∏ festiwalowy
koncert nadany przez radio z warszawskiej sali
„Roma”. Dzi´ki siedmiu pieÊniom ludowym wyko-
nanym przez 136 chórzystów pod dyrekcjà Karola
Anbilda, chór „Echo” zdoby∏ sobie nie tylko przy-
chylnoÊç wymagajàcej warszawskiej publicznoÊci,
ale te˝ samych w∏adz. Spodoba∏y si´ Êpiew i pi´k-
ne, Êlàskie stroje. Sukces pociàgnà∏ za sobà nowe
zaproszenia do stolicy oraz wyst´py w najbardziej
znanych salach tamtych czasów m.in. w Teatrze
Polskim, gdzie podczas galowego koncertu trans-
mitowanego przez wszystkie rozg∏oÊnie wÊród pu-

blicznoÊci byli obecni prezydent Polski Boles∏aw
Bierut, premier Józef Cyrankiewicz, a tak˝e cz∏on-
kowie rzàdu i korpusu dyplomatycznego. Pami´tny
pobyt w Warszawie dope∏ni∏y chórzystom uroczy-
sty przemarsz zespo∏ów ludowych oraz nagrania
w Paƒstwowych Zak∏adach Fonograficznych na
Woli. Warto tutaj wspomnieç, ˝e chór „Echo” by∏
jedynym docenionym tak wysoko chórem wielo-
g∏osowym obok stawki dziesi´ciu ludowych zespo-
∏ów jednog∏osowych. Co równie wa˝ne, za sprawà
rejestracji radiowej echo osiàgni´ç ze stolicy jesz-
cze d∏ugo powraca∏o na falach eteru.

W kolejnych latach chór „Echo” jeszcze wielo-
krotnie mia∏ okazj´, ˝eby zaprezentowaç swój kun-
szt przed radios∏uchaczami, czy to za sprawà udzia-
∏u w audycji Nasze chóry Êpiewajà, czy te˝ dzi´ki
transmisjom koncertów ze swoim udzia∏em.

Dzia∏alnoÊç „Echa” w tamtym czasie zdumiewa-
∏a intensywnoÊcià i wszechstronnoÊcià. Zdawa∏o
si´, ˝e ˝adne wa˝ne wydarzenie w mieÊcie i regio-
nie nie mog∏o pozostaç bez oprawy muzycznej
przygotowanej przez ∏aziskich Êpiewaków. Ods∏o-
ni´cie pomnika dyrygenta Franciszka Stuska, kon-
cert z okazji setnej rocznicy Êmierci Fryderyka
Chopina (1949 r.), wieczór muzyki i taƒca dla
uczczenia 40. rocznicy utworzenia Zwiàzku Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych, udzia∏ w uroczystoÊciach
towarzyszàcych II Âwiatowemu Kongresowi Poko-
ju (1950 r.), nostalgiczny koncert z okazji 38. rocz-

„Echo” Êpiewa w stolicy. Lata 1949–1953
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Udzia∏ w warszawskim Festiwalu Muzyki Ludowej do dziÊ wspominajà starsi cz∏onkowie chóru

W 1953 roku chór wystàpi∏ w Filharmonii Âlàskiej z koncertem pieÊni ludowych
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nicy za∏o˝enia „Gwiazdy” (1951 r.), uroczystoÊci
pierwszomajowe, imprezy sportowe – to jedynie
nieliczne spoÊród nich. W 1951 roku Towarzystwo
Âpiewacze „Echo” zaanga˝owa∏o si´ w trwajàcy od
kwietnia do grudnia Festiwal Muzyki Polskiej
w Warszawie, który mia∏ te˝ swoje regionalne od-
s∏ony. Kolejny wyst´p w warszawskim Teatrze
Polskim odbi∏ si´ szerokim echem w prasie, gdzie
chwalono chór za wysoki poziom umiej´tnoÊci ar-
tystycznych. W samych ¸aziskach Festiwal Muzy-
ki Polskiej uczczono koncertem okr´gu miko∏ow-
skiego, w którym uczestniczy∏o osiem chórów.

Podczas ró˝nych koncertów „Echo” wyst´powa-
∏o m.in. z m´skim chórem „Pochodnia” z Cz´sto-
chowy, miko∏owskim chórem „Harmonia”, cz∏on-
kami Opery w Bytomiu czy tercetem z Wy˝szej
Szko∏y Muzycznej w Katowicach. Mówi∏o si´, ˝e
w skali województwa ∏aziscy Êpiewacy, jeÊli
w ogóle ust´powali komukolwiek pod wzgl´dem
wokalnym, to jedynie kolegom z katowickiego
chóru „Ogniwo”, który dzia∏a∏ przy Filharmonii
Âlàskiej w Katowicach. Dzi´ki wspólnym przygo-
towaniom do katowickiej cz´Êci Festiwalu Muzyki
Polskiej zacieÊni∏a si´ równie˝ wspó∏praca „Echa”
z Filharmonià Âlàskà. Zaowocowa∏a ona m.in. wy-

konaniem koncertu oratoryjnego Haydna Pory ro-
ku w sali Filharmonii w Katowicach. Obok chóru
z ¸azisk oraz Orkiestry Filharmonii Âlàskiej wystà-
pi∏ równie˝ chór „Ogniwo” z Katowic, a tak˝e soli-
Êci – I. Lewiƒska, S. ˚erdzicki, A. Majak. „Echo”
wykona∏o wówczas cz´Êç I i II – Wiosn´ i Lato, zaÊ
„Ogniwo” III i IV, czyli Jesieƒ oraz Zim´. Koncert
zdoby∏ tak du˝à popularnoÊç, ˝e zosta∏ powtórzony
w Chorzowie, dwukrotnie w ¸aziskach i jeszcze
raz w Katowicach. ¸àcznie wys∏ucha∏o go na ˝ywo
oko∏o 5000 osób.

Sukcesy Towarzystwa Âpiewaczego „Echo” mia-
∏y jeszcze jeden niespodziewany wymiar. Po wyko-
naniu wraz z baletem programu przed specjalnà ko-
misjà z Ministerstwa Kultury, Wojewódzkiej Rady
Narodowej i Zarzàdu G∏ównego Polskiego Zwiàz-
ku Chórów – „Echo” zakwalifikowano do wyst´-
pów zagranicznych. Z powodów politycznych ˝a-
den wyjazd nie doszed∏ wtedy do skutku.

Niecichnàca s∏awa „Echa” wzbudzi∏a zaintereso-
wanie nawet wÊród ówczesnych filmowców z Dy-
rekcji Filmu Polskiego w ¸odzi, którzy zjawili si´
w ¸aziskach, ˝eby rozwa˝yç szans´ nakr´cenia fil-
mu z ˝ycia Êpiewaków. Projekt nie doszed∏ jednak
do skutku.

Zatrzymaç czas… Lata 1954–1961

Zmienny bieg losu, w którym kluczowà rol´
odegra∏a odgórna decyzja peerelowskich
w∏adz, sprawi∏, ˝e po latach ÊwietnoÊci dla

Towarzystwa Âpiewaczego „Echo” nadszed∏ czas
niepewnoÊci. W 1954 roku, na wniosek Minister-
stwa Kultury, Karol Anbild, twórca najwi´kszych
sukcesów chóru, zosta∏ prze-
niesiony na stanowisko dyry-
genta Orkiestry Symfonicznej
w Lublinie. Puste miejsce po
znakomitym dyrygencie,
mentorze i przyjacielu ∏azi-
skiego „Echa” do 1961 roku
próbowa∏o wype∏niç a˝ sied-
miu kolejnych dyrygentów.
Ze zmiennym powodzeniem.
Na krótko z prowadzeniem
chóru zmierzy∏ si´ uczeƒ Li-
ceum Muzycznego w Katowi-
cach – Norbert Szklorz. Choç
nie brakowa∏o mu talentu, dal-
szà wspó∏prac´ uniemo˝liwi∏
jednak brak doÊwiadczenia.
Na proÊb´ zarzàdu „Echa” je-
go miejsce zajà∏ Jerzy Kajzer
– miejscowy lekarz, by∏y dy-
rygent chóru akademickiego
we Wroc∏awiu. Z prowadze-
nia „Echa” zrezygnowa∏ jed-

nak ju˝ po roku. Po nim, do obj´cia w 1961 roku
dyrekcji chóru przez katowiczank´ Krystyn´ Âwi-
der, funkcj´ dyrygenta pe∏nili: Józef Klimanek, Pa-
we∏ Kotucha, Napoleon Siess, Ryszard Piercha∏a
oraz Edward Bogus∏awski. Nieuniknione przy tak
cz´stych zmianach okresy „dyrygenckiego bezkró-

lewia” pomaga∏ przetrwaç Pa-
we∏ Rudy pe∏niàcy funkcj´
drugiego dyrygenta.

O tym, ˝e ciàg∏e zmiany nie
wp∏ywa∏y jednak dobrze na
kondycj´ chóru, Êwiadczy∏y
m.in. zmniejszajàca si´ z roku
na rok iloÊç cz∏onków czy pod-
upadanie dzia∏ajàcych przy
chórze sekcji, w tym kierowa-
nego przez Józefa Wiatroka
zespo∏u mandolinistów. Pomi-
mo tych przeszkód „Echo” na-
dal wiele koncertowa∏o, pro-
wadzi∏o szeroko zakrojonà
wspó∏prac´ czy to z innymi
chórami, czy te˝ orkiestrami
z Filharmonii Âlàskiej albo
z Elektrowni „¸aziska”.
I wcià˝ by∏o bezkonkurencyj-
ne w corocznych zmaganiach
okr´gowych. O chórze „Echo”
nie zapominano równie˝Krystyna Âwider – dyrygent 
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w Polskim Radiu, do którego Êpiewacy byli zapra-
szani na nagrania i uhonorowano ich specjalnà au-
dycjà. Warto tutaj te˝ wspomnieç, ˝e „Echo” nawet
w nie naj∏atwiejszym dla siebie czasie nie tylko sa-
mo utrzymywa∏o si´ wy∏àcznie ze sk∏adek cz∏on-
kowskich, ale w∏asnymi Êrodkami finansowymi
wspomaga∏o ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´cia, jak
np. odbudowywanie stolicy czy budow´ szkó∏.

Jednymi z najjaÊniej-
szych momentów, któ-
rych nie mo˝na tutaj po-
minàç, by∏y wystawiane
w owym czasie operetki.
Jeszcze dziÊ ˝ywa jest pa-
mi´ç o pokazanej na ko-
niec 1955 roku operetce
Ksi´˝niczka Ró˝ z Annà
Licheckà w roli g∏ównej.
¸àcznie sztuk´ obejrza∏o
ponad 3500 osób. Nie
mniejszym powodzeniem
cieszy∏a si´ przygotowa-
na przy wspó∏pracy z Or-
kiestrà D´tà Elektrowni
„¸aziska” Êlàska operetka
ludowa Czarodziejka
spod Czantorii. Zapre-
zentowane w marcu 1957
roku przedstawienie swo-
jà barwnoÊcià i melodyj-
noÊcià porwa∏o ∏aziskà
publicznoÊç.

29 kwietnia 1958 roku „Echo” pod kierownic-
twem Paw∏a Kotuchy uÊwietni∏o uroczyste otwar-
cie nowo powsta∏ego w ¸aziskach Górnych Miej-
skiego Domu Kultury. Jego powstanie by∏o bezpo-
Êrednià konsekwencjà popularnoÊci „Echa”. Gdy
s∏awa chóru dotar∏a do stolicy, na Âlàsk przyby∏
specjalny przedstawiciel Ministerstwa Kultury
i Sztuki. By∏ niezwykle zaskoczony, ˝e chór

Jak ten czas leci! W 1958 roku „Echo” mia∏o…45 lat!

Karol Anbild – dyrygent, twórca 
najwi´kszych sukcesów chóru

Augustyn Pacha – chórzysta, aktor 
i re˝yser sztuk teatralnych

6
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„Echo” pochodzi z malutkiej miejscowoÊci, a pró-
by odbywa∏y si´ w skromnym drewnianym baraku.
By∏o oczywiste, ˝e chór „Echo” i ¸aziska Górne
potrzebujà nowej, bardziej reprezentatywnej sie-
dziby. Powstanie domu kultury ju˝ na zawsze mia-
∏o zmieniç kulturalny obraz miasta. Nowy budynek
z pokaênà scenà i widownià, a tak˝e bardzo profe-
sjonalnà jak na tamte czasy infrastrukturà, mia∏
przejàç wiele funkcji, które dotychczas spe∏nia∏
Dom Âpiewaczy „Echo”. JednoczeÊnie obiekt ten
otwiera∏ – równie˝ przed ∏aziskim chórem – nowe
perspektywy. I tak, z inspiracji „Echa”, ju˝ 19
czerwca na nowej scenie odby∏ si´ zorganizowany
z niezwyk∏ym rozmachem koncert. Wzi´li w nim
udzia∏ Orkiestra Filharmonii Âlàskiej pod dyrekcjà
Karola Stryi oraz chór „Ogniwo” z Katowic, pre-
zentujàc publicznoÊci oratorium Haendla Juda Ma-
chabeusz. W kronikach „Echa” odnotowano, ˝e
wszystkich wykonawców by∏o wówczas 280, zaÊ
s∏uchaczy 500. Ju˝ w paêdzierniku na melomanów
czeka∏a kolejna niecodzienna atrakcja, jakà by∏ go-
Êcinny wyst´p stuosobowej orkiestry Radia Cze-
chos∏owackiego z Pragi. Poza stolicà Âlàska, ¸azi-
ska by∏y wtedy jedynym miastem, które dostàpi∏o
zaszczytu zorganizowania koncertu tych zagranicz-
nych muzyków. Równie˝ w ∏aziskim domu kultury
odby∏y si´ obchody jubileuszowe 45-lecia istnienia
Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”. Wykonane
wtedy przy towarzyszeniu Zespo∏u Symfonicznego
Filharmonii Âlàskiej Sonety Krymskie Stanis∏awa
Moniuszki stanowi∏y niezwyk∏y moment w dzie-
jach Êlàskiej chóralistyki. Zwieƒczeniem wyjàtko-
wego koncertu by∏o uhonorowanie Towarzystwa
Âpiewaczego „Echo” Z∏otà Odznakà Zwiàzkowà za
zas∏ugi w krzewieniu pieÊni Êlàskiej.

Anna Lichecka – niezaponiana odtwórczyni g∏ównej
roli w pokazanej na koniec 1955 roku operetce
„Ksi´˝niczka Ró˝”

6

Pó∏ wieku za nami… Lata 1961–1966

Po niespodziewanym odejÊciu dyrygenta
Edwarda Bogus∏awskiego, który pozo-
stawi∏ „Echo” na dwa tygodnie przed

zjazdem okr´gowym w 1961 roku, kierownictwo
muzyczne obj´∏a Krystyna Âwider, która poza
„Echem” dyrygowa∏a równie˝ chórami „Moniusz-
ko” z Czechowic oraz „S∏owiczek” z Wirka. Odtàd
∏aziscy Êpiewacy zacz´li pojawiaç si´ coraz cz´-
Êciej na scenie. W czerwcu 1962 roku „Echo” wraz
z chórami „Ogniwo” z Katowic, „Moniuszko”
z Czechowic oraz chórem Zwiàzku Zawodowego
Górników Siemianowice wykona∏o IX Symfoni´
Beethovena. Po∏àczonymi chórami oraz Orkiestrà
Filharmonii Âlàskiej dyrygowa∏ wówczas Karol
Stryja.

Podobnie jak we wczesnych latach powojennych,
równie˝ w latach 60. XX wieku – dzi´ki wsparciu
w∏adz, ale przede wszystkim za sprawà niezwyk∏ej
popularnoÊci tego rodzaju rozrywki – w ca∏ej Pol-

sce licznie organizowano zjazdy chórów, cz´sto
z towarzyszeniem orkiestr i innych zespo∏ów.
Efekty takich wydarzeƒ by∏y zazwyczaj imponujà-
ce nie tylko z powodów artystycznych, ale te˝ z ra-
cji przyprawiajàcej o zawrót g∏owy liczby uczestni-
czàcych w nich osób. W 1962 roku „Echo” wzi´∏o
udzia∏ m.in. w II Festiwalu Chórów Polskich w Po-
znaniu. Przed publicznoÊcià zaprezentowa∏ si´ wte-
dy kilkutysi´czny chór Êpiewaków. DziÊ ju˝ nie∏a-
two wyobraziç sobie skal´ tamtego przedsi´wzi´-
cia. Podobny rozmach towarzyszy∏ I Zjazdowi
Âpiewaków Âlàskich na Zadolu ko∏o Katowic.
Chóry przyby∏e z ca∏ego Âlàska, wÊród których,
rzecz jasna, nie mog∏o zabraknàç „Echa”, wspólnie
wykona∏y wiàzank´ pieÊni Êlàskich. Po∏àczonymi
si∏ami Êpiewaków dyrygowa∏ Mieczys∏aw Dzien-
dziel.

W 1962 roku mia∏o miejsce jeszcze jedno nie-
zwyk∏e wydarzenie – w paêdzierniku „Echo” zade-
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biutowa∏o w Êwietle reflektorów Telewizji Pol-
skiej. Nagranie zrealizowano w ramach wyst´pów
Zespo∏ów Amatorskich Zwiàzków Zawodowych.
Równie spore wra˝enie, jak wykonanie pieÊni
Hymn Ba∏tyku, wywar∏y na widzach regionalne
stroje Êlàskie, w których wystàpi∏y chórzystki.

Kolejny, 1963 rok, minà∏ dla Êpiewaków pod zna-
kiem jubileuszu 50-lecia istnienia Towarzystwa
Âpiewaczego „Echo”. Zorganizowano wtedy dwa
wielkie koncerty. Pierwszy z nich odby∏ si´
w czerwcu w plenerze. W dom Franciszka Rygul-
skiego – miejsce za∏o˝enia towarzystwa w 1913 ro-

Rok 1962. Wyst´p „Echa” w telewizji – jeszcze czarno-bia∏ej

Rok 1963. Kolejny Zjazd Âpiewaczy w ¸aziskach Górnych
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Ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej wmurowanej na domu Franciszka Rygulskiego, miejscu za∏o˝enia towarzy-
stwa w 1913 roku 

To w roku 1963, podczas próby we w∏asnej salce…

6
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ku – wmurowano wówczas pamiàtkowà tablic´.
Âwiadkami tego uroczystego wydarzenia by∏o nie-
mal 2000 osób. Punktem kulminacyjnym obchodów
by∏ Koncert Pokoleƒ zorganizowany 14 grudnia.
Wzi´∏o w nim udzia∏ 150 Êpiewaków – zarówno
tych aktywnych, jak i tych od dawna ju˝ nieuczest-
niczàcych w próbach. Pojawi∏o si´ wówczas sied-
miu za∏o˝ycieli chóru. W obchodach udzia∏ wzi´li
m.in. Ludwik Piszczek, W∏adys∏aw Staƒczyk, Pa-
we∏ Rudy, Karol Stryja, Karol Anbild, Jerzy Kajzer,
Pawe∏ Kotucha i Krystyna Âwider. W pierwszej
cz´Êci koncertu, chór „Echo” podzielony na osiem
cz´Êci, pod dyrekcjà by∏ych dyrygentów, odÊpiewa∏
najpi´kniejsze utwory ze swojego repertuaru. Na
zakoƒczenie po∏àczony chór wystàpi∏ pod kierow-
nictwem aktualnej dyrygentki – Krystyny Âwider.
Koncert odbi∏ si´ szerokim echem w ca∏ym regio-

nie. Namiastk´ tamtej atmosfery mo˝na odnaleêç
w sprawozdaniach zarzàdu, gdzie napisano: 

Sala Miejskiego Domu Kultury by∏a wype∏niona
do ostatniego miejsca, dostawiono miejsca na
parterze, w holu, na gankach, na balkonie, sprze-
dano kilkadziesiàt miejsc stojàcych. Ju˝ dawno
sala M.D.K. nie mia∏a tylu s∏uchaczy – widzów.
(…) Wszystkie wyst´py chórów by∏y przyjmowane
hucznymi oklaskami.

Za sprawà jubileuszu powsta∏a jeszcze jedna, do-
st´pna po dziÊ dzieƒ, pamiàtka, jakà jest napisana
przez Alojzego Mrowca monografia chóru pt. To-
warzystwo Âpiewacze „Echo” ¸aziska Górne. Za-
rys dzia∏alnoÊci 1913–1963. Warto zajrzeç do tej
pozycji, która podsumowuje pó∏wiecze dzia∏alno-
Êci chóru „Echo”, zachowujàc jego histori´ dla na-
st´pnych pokoleƒ.

Naprogu drugiego pó∏wiecza swojej dzia-
∏alnoÊci Towarzystwo Âpiewacze
„Echo” musia∏o si´ zmierzyç z kolejnà

stratà, jakà by∏a decyzja Krystyny Âwider o rezy-
gnacji z prowadzenia chóru. Strata by∏a tym do-
tkliwsza, ˝e odchodzi∏a dyrygentka, która po trud-
niejszych latach na nowo wskrzesi∏a w Êpiewakach
entuzjazm i zapa∏ do pracy. Konsekwencje nie da∏y
na siebie d∏ugo czekaç, m.in. ju˝ w 1967 roku od-
notowano znaczny spadek liczby koncertów. Nie
od razu uda∏o si´ te˝ znaleêç nowego dyrygenta,
który z równym poprzedniczce entuzjazmem
chcia∏by si´ poÊwi´ciç pracy z zespo∏em.

PrzejÊciowo z ∏aziskim chórem pracowa∏ dyry-
gent miko∏owskiej „Harmonii” –
Mieczys∏aw Dziendziel, ale jesz-
cze w tym samym roku „Echo”
zacz´∏o pracowaç pod kierownic-
twem muzycznym Piotra Lango-
sa – studenta Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Muzycznej w Kato-
wicach. Razem z nowym dyry-
gentem chór przygotowa∏ operet-
k´ Królowa PrzedmieÊcia, której
wystawienie uczci∏o 20-lecie od-
dania do u˝ytku Domu Âpiewa-
czego „Echo”. Nieprzemijajàca,
pomimo licznych k∏opotów, s∏a-
wa chóru zawiod∏a go ponownie
do Warszawy, gdzie dwukrotnie
– w latach 1968 i 1969 – chór wy-
stàpi∏ na uroczystoÊciach Central-
nych Do˝ynek organizowanych
na Stadionie Dziesi´ciolecia. Pod
dyrekcjà Piotra Langosa „Echo”
wzi´∏o te˝ udzia∏ w nagrywanym
przez Telewizj´ Polskà Festiwalu

PieÊni Zaanga˝owanej, który zorganizowano w Ty-
chach w listopadzie 1968 roku.

W roku 1969 stanowisko dyrygenta ponownie
objà∏ Pawe∏ Kotucha. Pod jego kierownictwem ze-
spó∏ nadal by∏ nie do pokonania w okr´gu tysko-
miko∏owskim. Niestety, wag´ tamtego osiàgni´cia
umniejsza∏ fakt, ˝e w zmaganiach konkurowa∏o ze
sobà o wiele mniej zespo∏ów Êpiewaczych, ni˝
przed laty. Razem z Paw∏em Kotuchà chór wystà-
pi∏ równie˝ m.in. podczas uroczystych obchodów
750-lecia Miko∏owa.

Pawe∏ Kotucha zrezygnowa∏ z dotychczasowej
funkcji w listopadzie 1968 roku. By∏ to niezwykle
trudny okres, zarówno dla Towarzystwa Âpiewa-

czego „Echo”, jak i dla ca∏ego
okr´gu tysko-miko∏owskiego.
D∏ugie i trudne poszukiwania
dyrygenta zosta∏y zwieƒczone
powodzeniem dopiero
w kwietniu 1974 roku. Do
pracy z chórem przystàpi∏y
wówczas Danuta Uhl oraz Ce-
cylia Januszewska. Obie panie
przywiàzywa∏y du˝à wag´ do
propagowania chóralistyki
wÊród m∏odszych pokoleƒ,
proponujàc m.in. wspólne
çwiczenia Êpiewu chóru z ze-
spo∏ami szkolnymi. Dzi´ki za-
anga˝owaniu i pomys∏om dy-
rygentek „Echo” dosta∏o no-
wà szans´, ˝eby nadgoniç
stracony lub niewykorzystany
w∏aÊciwie czas. ¸aziski chór
da∏ wówczas m.in. dwa pa-
mi´tne koncerty z okazji 40-
lecia PRL-u – jeden odby∏ si´

Si∏a Êpiewu… Lata 1967–1976

Pawe∏ Kotucha
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w ¸aziskach Górnych, a drugi w Domu Kultury
przy Hucie Baildon w Katowicach. W 1975 roku
pod opiekà artystycznà Danuty Uhl i Cecylii Janu-
szewskiej zacz´∏a si´ te˝ przygoda „Echa” z Ogól-
nopolskim Festiwalem Piosenki Radzieckiej i Ro-
syjskiej. Wyst´p zakoƒczy∏ si´ sukcesem chóru,

który podczas zmagaƒ w Bielsku-Bia∏ej awansowa∏
do fina∏u wojewódzkiego zorganizowanego w Cz´-
stochowie. W nast´pnych latach towarzystwo
uczestniczy∏o we wszystkich eliminacjach tego fe-
stiwalu w okresie Polski Ludowej.

W 1977 roku stanowisko dyrygenta obj´∏a
Maria S∏owik – wówczas jeszcze stu-
dentka Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y

Muzycznej w Krakowie. Któ˝ si´ wtedy móg∏ spo-
dziewaç, ˝e wspó∏praca m∏odej dyrygentki i chóru
potrwa ca∏e çwierçwiecze, obfitujàc w wa˝ne
i pi´kne dla wszystkich chwile.

Poczàtek nowego etapu w historii ∏aziskiego chó-
ru zbieg∏ si´ w czasie z donios∏ymi rocznicami za-
przyjaênionych zespo∏ów. Goràco przyjmowane
przez publicznoÊç „Echo” uczci∏o m.in. jubileusz
60-lecia powstania chóru „Hejna∏” z Olkusza oraz
70-lecie miko∏owskiej „Harmonii”. We wrzeÊniu
∏aziski chór zosta∏ zaproszony do uczestnictwa
w akademii wojewódzkiej z okazji 60-lecia wybu-
chu Rewolucji Paêdziernikowej. Spragnieni Êpiewu
przed publicznoÊcià chórzyÊci i t´ okazj´ potrafili
zamieniç w swój sukces. Dzi´ki wcià˝ potwierdza-
nej silnej pozycji i niegasnàcej popularnoÊci, kolej-
ne lata znów mia∏y przynieÊç obfitoÊç koncertów.
Bez udzia∏u ∏aziskiego chóru nie mog∏y si´ odbyç
ani Âwi´to PieÊni i Muzyki, ani konkurs o „Czer-
wonà Lutni´”. W 1979 roku „Echo” wzi´∏o udzia∏
w Centralnej Akademii Górniczej odbywajàcej si´
w katowickim Spodku. Imprez´, którà nagrywa∏a
Telewizja Polska, zorganizowano z charaktery-

stycznym dla tamtych czasów rozmachem. WÊród
zaproszonych notabli by∏ m.in. I Sekretarz PZPR –
Edward Gierek.

AktywnoÊç artystyczna „Echa” w 1981 roku by-
∏a tak du˝a, ˝e trudno by∏oby z niej wywnioskowaç,
jak szczególny czas mia∏ ju˝ wkrótce nastàpiç dla
Polski. Jednym z wa˝niejszych dla chóru wydarzeƒ
by∏ wyst´p w filmie W s∏u˝bie pieÊni, nakr´conym
na Górze Âwi´tej Anny. „Echo” stan´∏o ponownie
przed kamerà zaledwie kilka dni póêniej podczas
wyst´pu z okazji rocznicy III powstania Êlàskiego,
który to koncert zorganizowano na Kopcu Po-
wstaƒców w Radzionkowie. Nie zabrak∏o równie˝
donios∏ych pieÊni w dniu ods∏oni´cia w Hucie „¸a-
ziska” figury patrona hutników – Êw. Floriana. 13
grudnia w ca∏ym kraju og∏oszono stan wojenny.
W zwiàzku z tym m.in. odwo∏ano konkurs o Puchar
Przechodni Okr´gu Tyskiego.

Ponury czas, jaki nasta∏ wtedy w Polsce, nie móg∏
z∏amaç ducha ∏aziskich Êpiewaków. Ju˝ w 1982 ro-
ku „Echo” zacz´∏o na nowo pojawiaç si´ publicznie
przy ró˝nych okazjach. Co znamienne, udawa∏o mu
si´ ∏àczyç zarówno Êpiewanie podczas uroczystoÊci
koÊcielnych, w których udzia∏ by∏ co najwy˝ej tole-
rowany, jak i wyst´py bardziej oficjalne, kiedy by-
∏o zapraszane przez ówczesne w∏adze. „Echo” wraz

z Orkiestrà D´tà Elek-
trowni „¸aziska” uÊwiet-
ni∏o wtedy m.in. uroczy-
stà sesj´ Miejskiej Rady
Narodowej, wykonujàc
Poloneza A-dur oraz
utwór Nasza pieÊƒ to
pieÊƒ pokoju. Dla sa-
mych chórzystów, wier-
nych za∏o˝eniom towa-
rzystwa, bez porównania
wa˝niejszy by∏ jednak
udzia∏ w 1983 roku
w drugiej w Polsce,
a pierwszej na Âlàsku, wi-
zycie Jana Paw∏a II. Wraz
z innymi chórami „Echo”
uÊwietni∏o wówczas pe∏-
nà wzruszeƒ, historycznà
liturgi´ dla tysi´cy piel-
grzymów zgromadzo-
nych na Muchowcu.

Ku stabilizacji… Lata 1977–1989

Koncert z okazji 70-lecia „Echa” – 1983 r.
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W 1986 roku w Katowicach odby∏y si´ Âlàskie
Dni Folkloru, na których pojawi∏y si´ zespo∏y arty-
styczne z ca∏ego Górnego Âlàska, Opolszczyzny
oraz Êlàskiej cz´Êci województwa bielskiego.
Przedsi´wzi´cie to mia∏o tym wi´ksze znaczenie,
˝e w okresie PRL-u w∏adze dà˝y∏y do jej zlikwido-
wania. ¸aziski chór wyst´pujàcy w regionalnych
strojach po raz kolejny zdoby∏ uznanie s∏uchaczy,
wykonujàc cztery pieÊni: Beskidzki Harnasiu Ma-
klakiewicza, Bia∏e go∏´bie Krzyƒskiego, O polski
kraju Êwi´ty Nowowiejskiego oraz Przylecieli so-
ko∏owie Moniuszki.

Rok 1987 minà∏ pod znakiem uroczystoÊci zwià-
zanych z 700-leciem istnienia ¸azisk Górnych.
„Echo” bra∏o czynny udzia∏ w obchodach, Êpiewa-
jàc podczas akademii oraz koncertów odbywajà-
cych si´ zarówno pod dachem Miejskiego Domu
Kultury, jak i w ∏aziskim koÊciele. 700-lecie miasta
zbieg∏o si´ te˝ w czasie z 70-leciem Elektrowni
„¸aziska”. ¸aziski chór w ramach mi´dzynarodo-
wej wymiany kulturalnej nawiàza∏ wtedy kontakt
z czechos∏owackim chórem z Wyszkowa. Oba ze-
spo∏y Êpiewacze uÊwietni∏y jubileusz Elektrowni
„¸aziska” oraz festyn z okazji Dnia Energetyka
zorganizowany w Wyrach.

Przypadajàcemu w 1988 roku jubileuszowi 75-
lecia Towarzystwa Âpiewaczego „Echo” niespo-
dziewanie mia∏o towarzyszyç przykre dla Êpiewa-
ków zdarzenie. W czerwcu, decyzjà naczelnika

miasta, postanowiono zburzyç Dom Âpiewaczy
„Echo” – dotychczasowe miejsce prób oraz wyst´-
pów. Chocia˝ na decyzj´ mia∏y wp∏yw racjonalne
przes∏anki – z∏y stan techniczny budynku oraz ko-
niecznoÊç rozbudowy Szko∏y Podstawowej nr 1
bezpoÊrednio sàsiadujàcej z obiektem – dla wielu
chórzystów oznacza∏a ona utrat´ wa˝nego symbo-
lu, wizytówki chóru i miasta. Jego budowa oraz ist-
nienie przypomina∏y o latach ÊwietnoÊci, jednak od
dawna utraci∏ swoje znaczenie na rzecz miejscowe-
go domu kultury. Tam zresztà przeniesiono chór
„Echo” po rozpocz´ciu rozbiórki dawnej siedziby.
I tam te˝ jesienià odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane
z 75-leciem dzia∏alnoÊci Towarzystwa Âpiewacze-
go „Echo”. W pierwszej cz´Êci uroczystego kon-
certu chórowi towarzyszy∏a wtedy Pszczyƒska Or-
kiestra Symfoniczna pod dyrekcjà Marii S∏owik-
Tudzierz. W cz´Êci drugiej orkiestrà dyrygowa∏
Henryk Herko. Chór otrzyma∏ wówczas Z∏oty Me-
dal Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Ponadto
z∏otà odznakà „Zas∏u˝onemu w rozwoju woje-
wództwa katowickiego” uhonorowano Herberta
Kamp´, zaÊ srebrnà Hildegard´ Swadêb´ i Ern´
Skorupk´. 

Tego samego roku, jeszcze w kwietniu, chór po
raz pierwszy wystàpi∏ za granicà – w czechos∏owac-
kim Wyszkowie. Nadchodzàce przemiany ustrojo-
we w Polsce mia∏y jednak wkrótce otworzyç chóro-
wi o wiele dalsze perspektywy koncertowania.

Polecia∏a pieÊƒ „Echem” w 1988 roku. ObchodziliÊmy wtedy 75-lecie…
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Wraz z upadkiem
k o m u n i z m u
zmieni∏a si´ i rze-

czywistoÊç Êpiewaków.
Chóralistyka, po którà tak
ch´tnie si´ga∏y w∏adze
Polski Ludowej, odnalaz∏a
jednak swoje miejsce
w nowym ustroju. Odku-
rzono dawniej niewygod-
ny dla w∏adz repertuar, od-
naleziono miejsca, gdzie
chóry by∏y wyczekiwane
z nie mniejszym entuzja-
zmem, jak w najÊwietniej-
szych czasach popularno-
Êci. Bez obaw i nara˝ania
si´ na nieprzyjemnoÊci ze
strony w∏adz mo˝na by∏o
odtàd Êpiewaç w koÊcio-
∏ach czy w pe∏ni prezento-
waç, tak znienawidzonà
przez PRL, Êlàskà kultur´
i gwar´.

W 1991 roku Êpiewacy wystàpili w zwiàzku
z upami´tnieniem 300. rocznicy Konstytucji 3 ma-
ja. W tym samym roku „Echo” po raz pierwszy po-
jawi∏o si´ równie˝ jako gwiazda wieczoru na Âwi´-
tojaƒskich Dniach ¸azisk. Dni miasta, do˝ynki, ko-
l´dowanie, uroczystoÊci religijne, konkursy, akade-
mie… Nowa Polska nie zapomina∏a o pi´knie i sile
niesionych przez chóralny Êpiew, s∏uchacze czeka-
li na t´ muzyk´ z niecierpliwoÊcià.

Dwa lata póêniej, w lutym 1993 roku, „Echo”
wzi´∏o udzia∏ w wielkim koncercie zorganizowa-
nym pod patronatem Polskiego Radia. Pod swojsko
brzmiàcà nazwà A nom si´ to podobo uda∏o si´
wtedy zgromadziç na scenie ∏aziskiego Miejskiego
Domu Kultury kilkanaÊcie zespo∏ów ludowych
z terenu ca∏ego Górnego Âlàska. PublicznoÊç przy-
j´∏a wykonawców z ogromnym zainteresowaniem
i sympatià, dopatrujàc si´, w szerokiej prezentacji
regionalizmu, potwierdzenia wolnoÊci, w której
jest miejsce na swobodne piel´gnowanie w∏asnej
to˝samoÊci narodowej.

Powrót do nurtu religijnego w dzia∏alnoÊci To-
warzystwa Âpiewaczego „Echo” znalaz∏ potwier-
dzenie nie tylko w tak wa˝nych wydarzeniach, ja-
kimi by∏ m.in. Êpiew podczas liturgii na 100-lecie
koÊcio∏a w ¸aziskach Górnych. Chór z towarzysze-
niem oktetu instrumentów d´tych wykona∏ wów-
czas Msz´ D-dur skomponowanà przez Antoniego
S∏owika specjalnie na t´ okolicznoÊç. We wrzeÊniu
1995 roku po raz pierwszy zosta∏a natomiast zorga-

nizowana Pielgrzymka Âpiewaków Âlàskich do
Piekar, w której równie˝ uczestniczyli ∏aziscy Êpie-
wacy.

Od 1996 roku w ró˝nych miejscowoÊciach Gór-
nego Âlàska zacz´to organizowaç Festiwale PieÊni
Regionalnej „Trojok Âlàski”, w których „Echo”, ja-
ko jeden z najstarszych oraz najbardziej doÊwiad-
czonych zespo∏ów na Âlàsku i Zaolziu, po dziÊ
dzieƒ bierze czynny udzia∏. Tradycjà sta∏o si´ te˝
coroczne kol´dowanie w szopce bazyliki francisz-
kaƒskiej w Panewnikach. Od 1988 roku przy tam-
tejszym ˝∏óbku rozbrzmiewajà kol´dy w wykona-
niu ∏aziskich chórzystów, którzy – jak sami mówià
– dzi´kujà w ten sposób Bo˝ej Dziecinie za kolejne
lata pracy artystycznej. Warto tu przypomnieç, ˝e
wra˝liwoÊç spo∏eczna chórzystów, którzy zawsze
starali si´ wspieraç szczytne cele i dodawaç otuchy
pokrzywdzonym przez los, nigdy nie ogranicza∏a
si´ do kr´gów koÊcielnych. WÊród takich przedsi´-
wzi´ç wystarczy wspomnieç choçby wigilie dla sa-
motnych, wieczorki dla biednych i bezdomnych,
koncerty dla dzieci niepe∏nosprawnych czy pod-
opiecznych domów opieki spo∏ecznej, a tak˝e
udzia∏ w Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy.

Na lata dzia∏alnoÊci dyrygenckiej Marii S∏owik-
Tudzierz przypadajà te˝ pierwsze wyjazdy chóru za
granic´. Musia∏o jednak minàç niemal dziesi´ç lat
od wspomnianego ju˝ koncertu w Wyszkowie
w 1988 roku, ˝eby „Echo” mog∏o zaprezentowaç
swoje wokalne umiej´tnoÊci przed nowà, zagra-

Mieczys∏aw Dziendziel Maria S∏owik-Tudzierz

Obraç w∏aÊciwy kierunek. 
Od 1990 roku do czerwca 2002 roku
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Ma∏˝eƒstwo Ewa i Grzegorz Kaczmarczyko-
wie przej´li sched´ po Marii S∏owik-Tu-
dzierz we wrzeÊniu 2002 roku. Pod nowà

dyrekcjà ∏aziscy Êpiewacy uczestniczyli, m.in.
w koncertach kol´dowych, zjeêdzie chórów w ko-
Êciele Matki Boskiej Bujakowskiej oraz w „Trojo-
ku Âlàskim” zorganizowanym w czeskiej Karwi-
nie. Koncertowali równie˝ w Zakopanem. 23 listo-
pada 2003 roku z nowymi dyrygentami Êwi´towali
te˝ w ∏aziskim Miejskim Domu Kultury jubileusz
90-lecia, wyst´pujàc z towarzyszeniem Racibor-
skiego Zespo∏u Smyczkowego. Z ràk wiceprezesa
Âlàskiego Okr´gu Chórów i Orkiestr zas∏u˝eni oraz
d∏ugoletni Êpiewacy chóru „Echo” otrzymali wtedy
wyró˝nienia w postaci Z∏otych, Srebrnych i Bràzo-
wych Odznak Zwiàzkowych. Z kolei najwy˝sze
odznaczenie – Z∏otà Odznak´ z Laurem – przyzna-
no Ernie i Leonowi Skorupkom, Leokadii Kiecce,
Ma∏gorzacie i Józefowi Kusiom, El˝biecie Szyszce
oraz Hildegardzie i (poÊmiertnie) Ludwikowi
Swadêbom. Podczas uroczystoÊci wr´-
czono tak˝e ówczesnemu prezesowi chó-
ru Adolfowi Szyszce akt przyj´cia chóru
„Echo” do Konfraterni Najstarszych Chó-
rów i Orkiestr Województwa Âlàskiego.

Wa˝nym wydarzeniem, które mia∏o
miejsce w 2004 roku, by∏o nagranie przez
„Echo” w∏asnej p∏yty. Dzi´ki uprzejmo-
Êci miejscowego proboszcza, ks. dzieka-
na Janusza Lasoka, rejestracji dêwi´ku
dokonano w znanym z wyjàtkowych wa-
lorów akustycznych ∏aziskim koÊciele
pw. Matki Boskiej Królowej Ró˝aƒca
Âwi´tego. Na p∏ycie znalaz∏y si´ tak lu-
biane przez s∏uchaczy utwory, jak: Locus
iste, Deep river, Bohorodice Djevo.

Nast´pny rok dzia∏alnoÊci okaza∏ si´
równie pracowity. W kwietniu nie mog∏o

zabraknàç „Echa” podczas I Âlàskiego Konkursu
Chórów zorganizowanego w Akademii Muzycznej
w Katowicach, zaÊ miesiàc póêniej w eliminacjach
Konkursu PieÊni Maryjnej „Magnificat” w Orze-
szu, gdzie chórzyÊci wyÊpiewali sobie fina∏ w Pie-
karach Âlàskich. Tam „Echo” zdoby∏o wyró˝nie-
nie. Ponadto ∏aziski chór zaprosi∏ do wspólnego
Êpiewania w Miejskim Domu Kultury w ¸aziskach
Górnych dwa chóry dzieci´ce: z Paƒstwowej Szko-
∏y Muzycznej w Tarnobrzegu i zespó∏ muzyki daw-
nej ze Szko∏y Podstawowej w Rybniku. Niespo-
dziewanym i jak˝e budujàcym efektem wspó∏pracy
z m∏odziutkimi artystami by∏ wype∏niony koncerta-
mi trzydniowy wyjazd ∏aziskiego chóru do Sando-
mierza i Tarnobrzegu. Jeszcze w tym samym roku
„Echo” mo˝na by∏o us∏yszeç, m.in. w Sanktuarium
Matki Boskiej Ludêmierskiej i w koÊciele Êw.
Krzy˝a w Zakopanem, a tak˝e podczas I Wielopo-
koleniowego Festiwalu Chóralnego w Chrzanowie,
gdzie zaj´∏o III miejsce.

Zmiany. 
Od wrzeÊnia 2002 roku do 2005 roku

nicznà publicznoÊcià. W lipcu 1998 roku ∏aziscy
chórzyÊci kilkakrotnie koncertowali w Wiedniu,
m.in. w koÊciele na Kahlenbergu. PublicznoÊç, z∏o-
˝ona z austriackiej polonii oraz wiedeƒczyków,
przyj´∏a koncert niezwykle ciep∏o. Otwarte granice,
dostojnoÊç muzyki chóralnej oraz ch´ç, by zdoby-
waç nowe rzesze sympatyków, sprawi∏y, ˝e odtàd
takie zagraniczne wyjazdy zacz´∏y si´ powtarzaç
coraz cz´Êciej. Ju˝ rok póêniej „Echo” wystàpi∏o na
Festiwalu Ekumenicznej PieÊni Sakralnej na S∏o-
wacji, a tak˝e z okazji X Rocznicy Odzyskania De-
mokracji. W 2001 roku wyruszy∏o do Ostrawy, któ-
rà obrano na miejsce kolejnej edycji „Trojoka Âlà-
skiego”.

åwierçwiecze pracy artystycznej Marii S∏owik-
Tudzierz z ∏aziskimi chórzystami, przypadajàce
w 2002 roku, Êwi´towano podczas uroczystego
koncertu kol´d. Utwory wykonywane by∏y a cap-
pella oraz z towarzyszeniem Orkiestry D´tej Elek-
trowni „¸aziska”, z którà udana wspó∏praca uk∏a-
da∏a si´ ju˝ od wielu lat. W maju ∏aziscy Êpiewacy
wystàpili te˝ podczas koncertu zorganizowanego
w skansenie w Chorzowie, zaÊ w czerwcu wzi´li
udzia∏ w Zjeêdzie Chórów i Orkiestr im. Mieczy-
s∏awa Dziendziela w Orzeszu. Niestety, by∏ to
ostatni rok wspólnej pracy z Marià S∏owik-Tu-
dzierz, w czerwcu odby∏a si´ ostatnia próba pod jej
dyrekcjà.

Koncert z okazji 25-lecia pracy artystycznej Marii S∏owik-
Tudzierz
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Jednym z najwa˝niejszych momentów podczas
wspó∏pracy z paƒstwem Kaczmarczyk by∏
udzia∏ „Echa” w 16. Mi´dzynarodowym Festi-

walu Muzyki Adwentowej i Bo˝onarodzeniowej
odbywajàcym si´ w 2006 roku w Pradze. „Echo”
goÊci∏o ju˝ w tym mieÊcie m.in. w 2004 roku, ale
wspomniany festiwal okaza∏ si´ dla chóru wyjàtko-
wy pod ka˝dym wzgl´dem. Przedsi´wzi´ciu, zor-
ganizowanemu w cudownej przedÊwiàtecznej at-
mosferze w jednym z najpi´kniejszych miast Euro-
py, towarzyszy∏y ró˝ne koncerty oraz wydarzenia,
jak np. uroczyste spo-
tkanie delegacji wszyst-
kich chórów z burmi-
strzem Pragi w ratuszu.
Udzia∏ w konkursowych
zmaganiach, w których
uczestniczy∏y amator-
skie i profesjonalne ze-
spo∏y z ca∏ego Êwiata,
przyniós∏ ∏aziszczanom
zaszczytnà „Bràzowà
wst´g´”. Jury postano-
wi∏o te˝ przyznaç dyry-
gentom „Echa” specjal-
ny puchar, doceniajàc
tym samym ich trudnà
prac´ z chórem wielopo-
koleniowym. Ogrom-
nym prze˝yciem dla
Êpiewaków by∏o wyko-
nanie na praskim rynku
wraz z 63 chórami po-
chodzàcymi z ró˝nych
zakàtków globu wspól-
nej kol´dy.

Kiedy dyrekcja Miej-
skiego Domu Kultury w ¸aziskach Górnych zapla-
nowa∏a zorganizowanie we wrzeÊniu Dni Polskich
we w∏oskiej Rawennie, do udzia∏u w nich zaprosi-
∏a równie˝ chór „Echo” – kierujàc si´ myÊlà, by za-
prezentowaç polskà kultur´ w ró˝norodny i jak naj-
lepszy sposób. Podczas pobytu we W∏oszech chó-
rzyÊci dali dwa koncerty. Pierwszy raz wystàpili
przed przedstawicielami w∏adz miasta Rawenny
oraz polonià w∏oskà, potem w Bazylice Santa Ma-
ria in Porto, w której uÊwietnili swym Êpiewem li-
turgi´, a tu˝ po mszy zaprezentowali ponownie swe
umiej´tnoÊci wokalne w godzinnym koncercie.
Zgromadzeni wierni bardzo goràco przyj´li wyst´p
„Echa”. Na zakoƒczenie odÊpiewano Bark´.

Styczniowy wieczór kol´d w 2007 roku zorgani-
zowany w Miejskim Domu Kultury sta∏ si´ dosko-
na∏à okazjà do przyznania wyró˝nieƒ wytrwa∏ym

cz∏onkom chóru. Z∏otà Odznakà wyró˝niono Eryka
Jab∏onk´. Z kolei Srebrne otrzymali: Kazimiera Ju-
rowicz, Lidia Okoƒ, Gerda Chackiewicz, Andrzej
Bula, Ludwik Piàtek i Alojzy Szewczyk. ZaÊ Brà-
zowe Odznaki Honorowe PZChiO trafi∏y do ràk
Anny Danielczyk, Ró˝y Pukocz, Hildegardy Wo-
jas, Anny Wójcik, Mariana Kicaka oraz Andrzeja
Kuty. Na dwa lata przed jubileuszem 95-lecia za-
cz´∏y si´ k∏opoty personalne w dyrekcji i zarzàdzie
chóru. W 2007 roku ze stanowiska prezesa zrezy-
gnowa∏ Adolf Szyszka, który z oddaniem piastowa∏

t´ funkcj´ przez 34 lata.
Wdzi´czne Towarzy-
stwo Âpiewacze za d∏u-
goletnià dzia∏alnoÊç na
rzecz chóru mianowa∏o
Adolfa Szyszk´ Hono-
rowym Prezesem Chóru
„Echo”. W kwietniu
2008 roku ze Êpiewaka-
mi rozstali si´ dyrygenci
– paƒstwo Ewa i Grze-
gorz Kaczmarczykowie
oraz ówczesny prezes
Andrzej Bula. Trudnà
sytuacj´ „Echa” urato-
wa∏ wówczas kierownik
artystyczny MDK w ¸a-
ziskach Górnych – Ta-
deusz Wita, który po-
prowadzi∏ chór do
kwietniowego koncertu
poÊwi´conego pami´ci
Jana Paw∏a II. Ju˝
wkrótce Towarzystwo
Âpiewacze „Echo” po-
zyska∏o nowe w∏adze:

kierownictwo artystyczne obj´∏a Donata D∏ubis,
natomiast na stanowisko prezesa wybrano Jerzego
Szyma∏´. O trafnoÊci tych wyborów niech Êwiad-
czy fakt, ˝e oboje do dziÊ pe∏nià swoje funkcje.

Dwudniowe obchody zwiàzane z uczczeniem 95-
letniej pracy „Echa” by∏y nad wyraz uroczyste.
Koncert zorganizowany w Miejskim Domu Kultu-
ry 23 listopada 2008 roku rozpoczà∏ si´ tak, jak
przed pi´çdziesi´cioma laty, czyli wykonaniem
przez „Echo” Poloneza A-dur Fryderyka Chopina
na schodach przed MDK. Podczas uroczystoÊci
chórowi wr´czono Z∏otà Odznak´ Honorowà III
stopnia. ZaÊ Odznaczenia Honorowe PZChiO
otrzymali zas∏u˝eni i d∏ugoletni chórzyÊci. Bràzo-
we odznaczenia odebrali: Anna Swadêba, Jolanta
Kleinert, Aniela Jurowicz, Krystyna Kwasiƒska,
Violetta Ryszczyk, Teresa Pawl´czyk, Aleksandra

Czeska Praga, w∏oskie zakàtki, 
Pary˝, Watykan! Lata 2006–2010

Ewa i Grzegorz Kaczmarczyk
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„Echo” w Watykanie. Rok 2010

Rok 2010, podobnie jak poprzednie, chórzyÊci zaczynajà koncertem kol´d
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Szafraniec, Bo˝ena Otremba, Franciszek Pawl´-
czyk, Krzysztof Ryszczyk oraz dyrektor MDK Ewa
Moçko. Srebrne Odznaczenia dostali Gertruda
Obecny, Marta Gleisner, a tak˝e Czes∏aw Goc. Te
najcenniejsze – Z∏ote odebrali: Eryka Babiak, El˝-
bieta Mrzyk, Anna Gembala, Wanda Jadasz, Eufe-
mia Dytko, Agnieszka Smylla, Ma∏gorzata Tabor,
El˝bieta Jab∏onka oraz Bernard Smylla. Odznacze-
nie Z∏ote z Laurem zosta∏o wr´czone Ewie Malinie.
Odznak´ Z∏otà z Wieƒcem Laurowym otrzymali:
El˝bieta Szyszka, Hildegarda Swadêba, Aniela
Skwara, Ma∏gorzata KuÊ, Józef KuÊ oraz Adolf
Szyszka. Ostatni z wymie-
nionych zosta∏ równie˝ wy-
ró˝niony Z∏otà Odznakà
Honorowà Zas∏u˝onego dla
Województwa Âlàskiego.

Kolejny, 2009 rok, okaza∏
si´ dla chóru „Echo” rów-
nie pracowity, co emocjo-
nujàcy. W kwietniu,
z udzia∏em ∏aziskich chó-
rów „Moniuszko” i „Wan-
da” oraz „Jutrzenki” z Or-
nontowic, w ho∏dzie dla Ja-
na Paw∏a II zorganizowano
uroczyste nieszpory Totus
Tuus. Zwyczaj ten piel´-
gnowany jest przez chórzy-
stów do dziÊ. Âpiewacy za-
j´li si´ równie˝ oprawà mu-
zycznà mszy polowej, która
odby∏a si´ z okazji przejaz-
du przez ¸aziska Górne
pielgrzymkowego Pociàgu
Papieskiego. Najwi´ksze
wzruszenia zwiàzane z pa-
pie˝em Polakiem chórzyÊci
prze˝yli jednak w 2010 roku, kiedy podczas kolej-
nych warsztatów muzycznych we W∏oszech, od-
wiedzili Rzym i Watykan. Dla wielu z nich ukoro-
nowaniem tamtego wyjazdu by∏a wizyta przy gro-
bie Jana Paw∏a II, gdzie zmówili modlitw´ w jego
intencji.

Ostatni tydzieƒ sierpnia w 2009 roku „Echo” sp´-
dzi∏o w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La
Ferté sous Jouarre, niedaleko Pary˝a. Razem z nim
by∏y jeszcze dwa chóry z ¸azisk – „Moniuszko”
i „Wanda”. Wyjazdy, takie jak ten, znalaz∏y szcze-
gólne miejsce w dzia∏alnoÊci chóru nie tylko dlate-
go, ˝e da∏y mo˝liwoÊç zaprezentowania si´ przed
zagranicznà publicznoÊcià. Dzi´ki nim chórzyÊci
majà nareszcie czas na wspólne, odbywajàce si´
cz´sto od rana do wieczora, warsztaty. Jest te˝ oka-
zja, ˝eby lepiej si´ poznaç, porozmawiaç o muzyce,
sztuce i ˝yciu codziennym. W takiej familiarnej,
daleko wychodzàcej poza obszar prób, atmosferze,
tworzy si´ historia i si∏a chóru. Podczas pami´tne-
go pobytu we Francji po∏àczone chóry swym Êpie-

wem uÊwietni∏y m.in. przebieg liturgii w polskim
koÊciele w centrum Pary˝a. Utwory w wykonaniu
po∏àczonej 78-osobowej grupy zabrzmia∏y niezwy-
kle okazale, a s∏uchacze ciep∏ym przyj´ciem spra-
wili, ˝e chórzyÊci mogli w pe∏ni poczuç radoÊç
tamtej chwili.

We wrzeÊniu Towarzystwo Âpiewacze „Echo”
pojawi∏o si´ na 100. rocznicy Pierwszego Zlotu
Âlàskich Chórów, gdzie bra∏o udzia∏ w kilkugo-
dzinnym koncercie chórów i zespo∏ów w amfite-
atrze na Zadolu. Na scenie „Echo” wystàpi∏o razem
z innymi chórami powiatu miko∏owskiego oraz Or-

kiestrà D´tà Elektrowni
„¸aziska”. Podczas koncer-
tu Êpiewacy prze˝yli nie-
zwykle wzruszajàce chwile,
kiedy to kolejny raz doce-
niono Adolfa Szyszk´. Za
wybitny wk∏ad w rozwój
Êpiewactwa i muzykowania
otrzyma∏ on certyfikat god-
noÊci Honorowego Cz∏onka
Âlàskiego Ruchu Âpiewa-
czo-Muzycznego. Na na-
st´pne wyró˝nienia i dowo-
dy uznania nie trzeba by∏o
d∏ugo czekaç. Z okazji jubi-
leuszu 96-lecia pracy arty-
stycznej „Echa”, PZChiO
uhonorowa∏ Z∏otym Odzna-
czeniem Gerd´ Chackie-
wicz, a Bràzowymi – dyry-
gentk´ Donat´ D∏ubis, pre-
zesa Jerzego Szyma∏´ oraz
Joann´ Szal, Halin´ Szyma-
∏´, Hann´ Otremb´ i Stani-
s∏awa Kleinerta.

Rok zakoƒczy∏ si´ doÊç
zaskakujàco – „Echo” znów pojawi∏o si´ w telewi-
zji. W grudniu 2009 roku dziennikarze z TVP Ka-
towice stworzyli krótki reporta˝ opowiadajàcy
o dzia∏alnoÊci Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”.
W materiale filmowym uwieczniono przebieg pró-
by oraz kilka utworów wykonanych przez chórzy-
stów. Program poprowadzi∏ Bernard Krawczyk. Na
poczàtku nowego roku TVP Katowice zarejestro-
wa∏o koncert kol´d, który „Echo” da∏o w ∏aziskim
koÊciele. Grudniowy reporta˝ oraz wspomniany
koncert wyemitowano 16 stycznia w programie
A jo to kochom nojbardzi. 97-letnie wówczas
„Echo”, jeden z najstarszych chórów na Âlàsku, po-
s∏u˝y∏ realizatorom za idealny przyk∏ad obrazujàcy
zami∏owanie do Êpiewu Êlàskich stowarzyszeƒ
Êpiewaczych. Jubileusz 97-lecia „Echa” by∏ te˝
okazjà, ˝eby uhonorowaç Eryka Jab∏onk´, który
jest cz∏onkiem chóru od kilkudziesi´ciu lat, a od
2008 roku równie˝ jego wiceprezesem. Âlàski
Zwiàzek Chórów i Orkiestr zas∏u˝onemu chórzy-
Êcie przyzna∏ Z∏otà Odznak´ z Laurem.

Adolf Szyszka – prezes honorowy,
funkcj´ prezesa chóru sprawowa∏ 34 lata
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Przygotowania do zbli˝ajàcych si´ setnych
urodzin Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
ani troch´ nie ograniczy∏y dzia∏alnoÊci kon-

certowej i wyjazdowej zespo∏u. Przyby∏o za to pra-
cowitych prób i ˝arliwych dyskusji o repertuarze,
strojach, oprawie, niemal o wszystkim. Patrzeniu
z nadziejà w przysz∏oÊç, cz´Êciej ni˝ dotychczas,
zacz´∏a towarzyszyç refleksja o tym, co by∏o.

Ju˝ z myÊlà o nadchodzàcym jubileuszu chórzy-
Êci dali m.in koncert w Bazylice Mariackiej pod-
czas Krakowskiego Festiwalu PieÊni Adwento-
wych i Bo˝onarodzeniowych w 2010 roku. Do naj-
pi´kniejszych i najlepiej wspominanych wyst´pów
mo˝na te˝ zaliczyç: nabo˝eƒstwo Gorzkich ˚ali
w koÊciele Matki Boskiej Królowej Ró˝aƒca Âwi´-
tego w 2011 roku, udzia∏ w Zjeêdzie Chórów i Or-
kiestr dla upami´tnienia 100-lecia I Zjazdu Chórów
Zrzeszonych w Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych, czy – ju˝ w roku nast´pnym – koncert Pie-
Êni Maryjnych w ¸aziskach Dolnych i koncert
w koÊciele w Mizernej. Nie zabrak∏o te˝ kolejnych
wyst´pów zagranicznych. W 2011 roku chór

„Echo” wzià∏ udzia∏ w warsztatach muzycznych
w Holandii, gdzie da∏ koncert pieÊni religijnych
w miasteczku Emmen. I tym razem okaza∏o si´, ˝e
muzyka stanowi uniwersalne medium, rozumiane
w ka˝dej, nawet tak odmiennej jak holenderska,
kulturze. Nie mniej pi´knie chór zabrzmia∏ w uro-
kliwych zakàtkach chorwackiej Istrii – gdzie wy-
stàpi∏ ju˝ za rok. Kolejne warsztaty, w 2013 roku –
zorganizowane w Bratys∏awie i Wiedniu – dosko-
nale spe∏ni∏y swoje zadanie, dodajàc chórzystom
nowych si∏ do pracy przy szlifowaniu jubileuszo-
wego repertuaru.

Towarzystwo Âpiewacze „Echo” liczy sobie za-
ledwie trzy lata mniej, ni˝ Zwiàzek Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych. Jego przypadajàce w 2010 roku 100-
lecie „Echo” uczci∏o zarówno podczas oficjalnych
obchodów w Katowicach, jak równie˝ samodziel-
nie zorganizowanym w ¸aziskach Górnych koncer-
tem pt. Ca∏y Âlàsk gra i Êpiewa. Wspania∏y jubile-
usz sta∏ si´ okazjà, by specjalnie na t´ okolicznoÊç
odlanym Medalem 100-lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych uhonorowaç najbardziej zas∏u˝one

Wielkie odliczanie do 100-lecia

W roku 2011 „Echo” pojecha∏o do Holandii na chóralne warsztaty…
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zespo∏y i ludzi. I tak, podczas czerwcowego IX
Zjazdu Âpiewaczego im. Mieczys∏awa Dziendziela
w Orzeszu-JaÊkowicach, te zaszczytne wyró˝nienia
otrzyma∏o „Echo” oraz dzia∏ajàcy w nim od ponad
60 lat Adolf Szyszka – Prezes Honorowy.

Donios∏y jubileusz „Echa”, którego znaczenia dla
Êlàskiej chóralistyki nie da si´ przeceniç, dostrze-
gany jest w ca∏ym regionie. 2 czerwca 2013 roku
podczas XXI „Trojoka Âlàskiego” w czeskim Cie-
szynie wr´czono „Echu” Mi´dzynarodowà Nagro-
d´ im. Stanis∏awa Moniuszki za wybitne zas∏ugi
dla spo∏ecznego ruchu muzycznego i dokonania
w budowaniu trwa∏ych wartoÊci etycznych, których
êród∏em jest pi´kno pieÊni i tradycji muzykowania
na Âlàsku.

Na przestrzeni swoich dziejów, chór doÊwiadcza∏
chwil wspania∏ych, ale te˝ bardzo trudnych. By∏
prowadzony przez tak wybitnych dyrygentów, jak
m.in. Karol Stryja, Karol Anbild, Pawe∏ Kotucha
czy Krystyna Âwider. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu
oraz pasji kolejnych pokoleƒ Êpiewaków, chór nie
tylko wspià∏ si´ na wy˝yny artystyczne, ale te˝ od
samego zarania by∏ ostojà ÊlàskoÊci oraz ˝ycia kul-
turalnego i spo∏ecznego ¸azisk Górnych. Âmia∏o
mo˝na u˝yç stwierdzenia, ˝e historia Towarzystwa

Âpiewaczego „Echo” jest równie˝ historià ¸azisk
Górnych i regionu. Setki koncertów, warsztatów,
prób, liczne nagrody na festiwalach chóralnych,
równie˝ sceniczne przedsi´wzi´cia muzyczne, to
˝ywa do dziÊ historia, w której od stu lat zapisywa-
ne sà nowe karty. Do swojej historii, tworzonej
przez i dla ludzi, „Echo” ma niezwyk∏y szacunek.
Zwracajàc si´ ku przysz∏oÊci, wcià˝ piel´gnuje pa-
mi´ç o zmar∏ych dzia∏aczach, dyrygentach, Êpiewa-
kach, cz∏onkach wspierajàcych oraz tych, którzy
przez lata odgrywali istotnà rol´ w ∏aziskim chórze.
Dzisiaj, gdy wokó∏ czekajà na nas, zdawa∏oby si´,
wprost nieograniczone mo˝liwoÊci – w dobie Inter-
netu, swobody przemieszczania si´ i dokonywania
wyborów, chóralny Êpiew, chocia˝ rzadziej ni˝ za
czasów najwi´kszej popularnoÊci – mimo wszystko
brzmi równie pi´knie i okazale. U progu drugiego
stulecia najbardziej cieszy fakt, ˝e „Echo” zacho-
wa∏o swój wielopokoleniowy charakter. Najstarsi
sta˝em chórzyÊci z ∏aziskim chórem cz´sto zwiàza-
li ca∏e swoje doros∏e ˝ycie, ci najm∏odsi, których
wcià˝ przybywa, wnoszà nadziej´ na nast´pnych
100 lat dzia∏alnoÊci!

Opracowanie: 
Marzena Kamycka i Katarzyna Szyma∏a

Rok 2013. Sto lat Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
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ADOLF SZYSZKA jest d∏ugoletnim chórzystà
Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”. Âpiewak na-
dal zaanga˝owany jest w prac´ ∏aziskiego chóru.
Do „Echa” do∏àczy∏ w 1945 roku. Jego histori´
zna niemal˝e od podszewki. Przez 34 lata piasto-
wa∏ stanowisko prezesa chóru, a od 2007 roku jest
Prezesem Honorowym towarzystwa.

Katarzyna Szyma∏a: – Jak zacz´∏a si´ Pana
przygoda z chórem „Echo”?

Adolf Szyszka: – W maju 1945 roku wróci∏ z ro-
bót przymusowych dawny dyrygent „Echa” Karol
Stryja, który ponownie chcia∏ rozpoczàç wspó∏pra-
c´ z chórem. Pami´tam, jak pojawi∏ si´ w naszym
domu. Poniewa˝ moja rodzina od lat by∏a zwiàzana
ze Êpiewem, chcia∏ dowiedzieç si´, co s∏ychaç
w ¸aziskach. Spojrza∏ wtedy na mnie – wiedzia-
∏em, ˝e nadal mnie pami´ta z przedwojennych lat
szkolnych, gdy by∏ moim nauczycielem. To spotka-
nie by∏o dla mnie szczególne. Po II wojnie Êwiato-
wej bardzo szybko rozpocz´∏a si´ rekrutacja do
chóru. Augustyn Pacha i Robert Kalisz werbowali
nowych cz∏onków, chcieli przyciàgnàç jak najwi´-
cej osób do towarzystwa i wtedy ja te˝ tam trafi-
∏em. Mia∏em 16 lat.

KS: – Uczestniczy∏ Pan równie˝ w budowie
Domu Âpiewaczego. Jak Pan wspomina to wy-
darzenie?

Adolf Szyszka: – Do 1947 roku lekcje chóru od-
bywa∏y si´ dzi´ki uprzejmoÊci kierownika Miko∏a-
ja Sianosa w Szkole Podstawowej nr 1. 31 marca
1947 roku zapad∏a decyzja o budowie Domu Âpie-
waczego, a ju˝ w paêdzierniku odby∏y si´ pierwsze
lekcje chóru. Kiedy Êwietlica pojawi∏a si´ w cen-
trum miasta, to w∏aÊnie w niej organizowano bar-
bórki, zabawy karnawa∏owe, wesela, przedstawie-
nia teatralne. Budynek sta∏ si´ oÊrodkiem ˝ycia kul-
turalnego i spo∏ecznego ¸azisk Górnych. To tutaj
Teatr im. Stanis∏awa Wyspiaƒskiego wystawia∏
swoje sztuki, Filharmonia Âlàska dawa∏a koncerty.
Tu równie˝ odbywa∏y si´ akademie z okazji Êwiàt
paƒstwowych. Wi´kszoÊç imprez inicjowaliÊmy
i organizowaliÊmy sami. Bardzo du˝ym przedsi´-
wzi´ciem by∏o coroczne spotkanie op∏atkowe chó-
rzystów, w którym bra∏y udzia∏ ca∏e rodziny Êpie-
waków.

KS: – Jak to si´ sta∏o, ˝e nie mo˝na Pana
znaleêç na ˝adnej fotografii zbiorowej chórzy-
stów ze zjazdów konkursowych, organizowa-
nych w latach 40. czy 50.?

Adolf Szyszka: – Zaraz po wojnie poszed∏em do
gimnazjum, gdzie dyrektorem by∏ znakomity wy-
chowawca i pedagog, jednak niezwykle wymagajà-
cy i surowy cz∏owiek. Warunkiem ucz´szczania do

szko∏y by∏ zakaz udzia∏u uczniów w jakichkolwiek
imprezach. JeÊli si´ zdarzy∏o, ˝e ktoÊ zosta∏ przy∏a-
pany, wówczas od razu zosta∏ skreÊlony z listy
uczniów. By∏o to niezwykle restrykcyjnie prze-
strzegane. Na zjazdach konkursowych chóru, kiedy
robiono zbiorowe zdj´cie, zawsze stara∏em si´ ja-
koÊ ukryç, ˝eby nikt nie mia∏ sposobnoÊci donieÊç,
˝e nale˝´ do chóru. Dlatego jestem tylko na jednym
zdj´ciu.

KS: – Na chórzystów, poza wymagajàcà pra-
cà na próbach, czeka∏o jednak zawsze wiele
atrakcji…

Adolf Szyszka: – Tak, poza koncertowaniem,
˝mudnà pracà na próbach czy wyst´pami teatralny-
mi, „Echo” organizowa∏o równie˝ kilkudniowe
wyjazdy. Mia∏y one s∏u˝yç zarówno çwiczeniu
Êpiewu, jak i rekreacji. Do lat 50. jeêdziliÊmy do
Wis∏y na „drabiniokach” – by∏y to wozy rolników
zaprz´gni´te w konie. Na nasze potrzeby przysto-
sowano je do przewo˝enia ludzi. ChórzyÊci po
czterech siadali na jednej ∏aweczce i trzy takie
„drabinioki” jecha∏y z wszystkimi uczestnikami
„Echa”. Taki wyjazd by∏ wtedy ogromnà atrakcjà.
Teraz nadal jeêdzimy na ró˝ne wycieczki i warsz-
taty, tak˝e zagraniczne, jednak standard jazdy jest
oczywiÊcie zupe∏nie inny.

KS: – Jakie wydarzenie mo˝e Pan uznaç za
niezwykle wa˝ne dla chóru na przestrzeni ca-
∏ej jego dzia∏alnoÊci?

Adolf Szyszka: – Szczególne wydarzenie dla
chóru mia∏o miejsce jeszcze przed II wojnà Êwiato-
wà – w 1938 roku. Wtedy to spo∏eczeƒstwo ¸azisk
zafundowa∏o sztandar i ofiarowa∏o go „Echu”
z okazji 25-lecia istnienia chóru. Sztandar wyhafto-
wa∏y Siostry Boromeuszki z klasztoru w Miko∏o-
wie. W czasie wojny prezes „Echa” Robert Kalisz
da∏ go swojej siostrze, która mieszka∏a w Miko∏o-
wie, aby ten cenny przedmiot bezpiecznie przecho-
wa∏a. Tam zaszyto go w tapczanie, ˝eby hitlerowcy
nie mogli go znaleêç. Bardzo d∏ugo w∏adze nie-
mieckie próbowa∏y go zdobyç, jednak bezskutecz-
nie. Dopiero po wojnie zosta∏ wyciàgni´ty i mamy
go po dziÊ dzieƒ.

KS: – Dzia∏a Pan w chórze od 68 lat. Co uwa-
˝a Pan za najwi´ksze osiàgni´cie ∏aziskiego to-
warzystwa?

Adolf Szyszka: – Na pewno niezwyk∏ym prze˝y-
ciem by∏y wyjazdy do Warszawy w roku 1949 na
Festiwal Muzyki Ludowej. Na naszym koncercie
obecni byli prezydent Polski, premier oraz cz∏on-
kowie rzàdu i korpusu dyplomatycznego. „Echo”
by∏o wtedy znakomicie przygotowane, Êpiewali-
Êmy bez nut, poniewa˝ tekst i melodi´ znaliÊmy do-

100 lat w okamgnieniu
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skonale na pami´ç. Kobiety by∏y ubrane w stroje
Êlàskie, a m´˝czyêni w oficjalny ubiór. Po raz ko-
lejny wyst´powaliÊmy w Warszawie w 1968 i 1969
roku, uczestniczàc w Centralnych Do˝ynkach. Spo-
re znaczenie mia∏ równie˝ wyst´p podczas Central-
nych Do˝ynek w 1971 roku zorganizowanych
w Opolu. Trzeba tak˝e wspomnieç o licznych wy-
st´pach „Echa” w studiu Polskiego Radia, gdzie
wykonane przez nas pieÊni by∏y nagrywane, a na-
st´pnie wielokrotnie emitowane na antenie m.in.
w audycji Nasze chóry Êpiewajà.

KS: – Pe∏ni∏ Pan funkcj´ prezesa „Echa”
bardzo d∏ugo. Jak Pan wspomina ten czas?

Adolf Szyszka: – By∏em prezesem chóru przez
34 lata. Okres, kiedy zajmowa∏em stanowisko,
przypada cz´Êciowo na czasy komunizmu w Pol-
sce. Na ka˝dy koncert nale˝a∏o si´ udaç po zezwo-

lenie do Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
w Katowicach. Tam trzeba by∏o przedstawiç pro-
gram imprezy, aby zatwierdzone zosta∏y wszystkie
utwory, jakie zamierzaliÊmy zaprezentowaç. Póê-
niej zostawa∏y kwestie organizacji kartek na ˝yw-
noÊç czy napoje. Zawsze stara∏em si´ jednak osià-
gnàç cel. Jak mnie drzwiami wyrzucili, to oknem
wraca∏em.

KS: – Czego ˝yczy Pan „Echu” na jego setne
urodziny?

Adolf Szyszka: – Na stulecie istnienia ˝ycz´
chórowi rozwoju, ˝eby na nowo zauwa˝ono i doce-
niono prac´ towarzystwa Êpiewaczego oraz s∏usz-
noÊç jego istnienia, którà budujà inteligentni i do-
brzy ludzie w ˝yczliwej atmosferze.

KS: – Dzi´kuj´ za rozmow´! CzeÊç PieÊni!

O chórze „Echo” powiedzieli…
Jerzy Szyma∏a – 
prezes TÂ „Echo” od 2008 roku, tenor

Moja przygoda z chórem „Echo” rozpocz´∏a
si´, gdy by∏em po czterdziestce. Dzieci ju˝

samodzielne, doros∏e, jest troch´ wolnego czasu,
wi´c czemu nie spróbowaç. Kilka razy chórzyÊci
„Echa”, s∏yszàc mnie z ˝onà Êpiewajàcych w cza-
sie nabo˝eƒstw koÊcielnych, zapraszali do chóru.
I tak oto pe∏ni niepokoju, jak to b´dzie, pojawili-
Êmy si´ na pierwszej próbie „Echa”. DziÊ nie wy-
obra˝amy sobie ˝ycia bez prób, koncertów, mo˝li-
woÊci tworzenia jego historii. Aklimatyzacj´
w chórze u∏atwi∏a nam grupa chórzystów, która od
dziesi´cioleci tworzy∏a trzon ∏aziskiego zespo∏u.
Mogli byç naszymi rodzicami i tak nas traktowali
– w sposób troskliwy i opiekuƒczy – jak swoje
dzieci. Za te poczàtki jesteÊmy im wdzi´czni.
Dzi´ki nim mogliÊmy poznaç chór, jego histori´,
oddanie Êpiewaków, a jednoczeÊnie doÊwiadczyç
serdecznej opieki. Za t´ serdecznoÊç, opartà na
wspólnej pasji i mi∏oÊci do Êpiewu od 100 lat, je-
steÊmy im dozgonnie wdzi´czny. Teraz my pra-
gniemy kontynuowaç ich dzie∏o z pe∏nym odda-
niem i zaanga˝owaniem.

„Echo” to ró˝ne osobowoÊci, które – tworzàc
wspólnie muzyk´ – dà˝à do utworzenia jednego ro-
zumiejàcego si´ organizmu. Tutaj zawiàza∏o si´
wiele przyjaêni oraz pozna∏o si´ wiele ma∏˝eƒstw.
„Echo” to wielopokoleniowy chór. Od 2008 roku
jestem prezesem towarzystwa, na którym spoczy-
wa ogromna odpowiedzialnoÊç. Mia∏em znakomi-
tych wielkich poprzedników, którzy wysoko posta-
wili mi poprzeczk´, prezesów: Roberta Kalisza,
Augustyna Pach´, Józefa Kieck´, Adolfa Szyszk´.
To oni zbudowali to wielkie dzie∏o, jakim jest dzia-

∏ajàcy od 1913 roku chór „Echo”. Naszym wspól-
nym zadaniem jest, aby bogata historia ∏aziskiego
chóru by∏a wcià˝ ˝ywa. JesteÊmy to winni tym po-
koleniom dyrygentów i chórzystów, którzy jà przez
tyle lat tworzyli.

CzeÊç PieÊni!

Donata D∏ubis – 
dyrygentka TÂ „Echo” od kwietnia 2008 roku

Trudno mówiç o chórze ze stuletnià tradycjà,
kiedy nasza znajomoÊç trwa zaledwie pi´ç lat.

Jednak mimo tak krótkiej wspó∏pracy, wcale si´ nie
dziwi´, ˝e w okr´gu miko∏owskim cieszy si´ on tak
du˝ym uznaniem. Wspania∏a atmosfera tworzona
jest nie tylko przez to, ˝e Êpiewacy nawiàzali ze so-
bà bliskie wi´zy przyjaêni, ale te˝ przez radoÊç ˝y-
cia i ch´ç Êpiewania. Kiedy zacz´∏am pracowaç
z „Echem”, nie wiedzia∏am, czy b´dzie to trwa∏o
d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce, na które si´ umawia∏am.
Do dalszej wspó∏pracy zach´ci∏a mnie wielka ˝ycz-
liwoÊç i pomoc, którà spotyka∏am na ka˝dym kro-
ku. Na warsztatach muzycznych, na które chór wy-
je˝d˝a raz w roku, ujawniajà si´ nie tylko talenty
Êpiewacze, ale te˝ wiele innych, tworzàcych niepo-
wtarzalny klimat tej grupy. OczywiÊcie, nie zawsze
jest idealnie. Zdarzajà si´ spory i niesnaski, ale jak
to u artystów bywa, trzeba czasem daç upust emo-
cjom. Z próbami te˝ jest ró˝nie. Nieraz, mimo naj-
szczerszych ch´ci, ci´˝ko przebrnàç nawet przez
jednà linijk´ nowego utworu. Nikt si´ jednak nie
poddaje i im trudniejszy poczàtek, tym wi´ksza po-
tem radoÊç, ˝e kolejny raz si´ uda∏o. Najcz´Êciej
jednak wspó∏praca przebiega sprawnie. Prowadze-
nie tego chóru jest dla mnie nie tylko przyjemno-
Êcià, ale równie˝ ciekawà przygodà.
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Hanna Otremba – 
studentka Politechniki Âlàskiej w Gliwicach, 
chórzystka w TÂ „Echo” od 2004 roku, sopran

Moja przygoda z chórem „Echo” rozpocz´∏a si´,
gdy by∏am w pierwszej klasie gimnazjum –

czyli 8 lat temu. Do wstàpienia w szeregi „Echa”
namówi∏a mnie mama, poniewa˝ ona ju˝ od dwóch
lat tam Êpiewa∏a. Przygoda ta trwa do dziÊ i mam
nadzieje, ˝e potrwa jeszcze d∏ugo. Wyst´py z chó-
rem nauczy∏y mnie wiele. Dzi´ki nim lepiej radz´
sobie ze stresem i tremà przed wyst´pami. Âpiewa-
nie w chórze çwiczy umiej´tnoÊç pracy w grupie,
gdy˝ wszyscy jesteÊmy odpowiedzialni za ostatecz-
ny efekt. Nikt nie jest wyró˝niony, ka˝dy wk∏ada
w Êpiew ma∏à czàstk´ siebie. Mo˝na dzi´ki temu
nauczyç si´ s∏uchaç innych. Nale˝enie do chóru ma
te˝ inne plusy – mo˝emy kszta∏ciç swój g∏os, dyk-
cj´, emisj´ oraz s∏uch. Wed∏ug mnie wa˝ne dla
chóru sà wszystkie wyst´py, zw∏aszcza konkursy
i przeglàdy, ale najwa˝niejszy wydaje mi si´ kon-
cert jubileuszowy na 95-lecie istnienia. Przygoto-
wywaliÊmy si´ bardzo d∏ugo, ale efekt by∏ wspa-
nia∏y. MyÊl´, ˝e wtedy ca∏y chór da∏ z siebie
wszystko. Wyst´py publiczne raczej nie sà dla

mnie problemem. Od dziecka bra∏am udzia∏ w wie-
lu koncertach i wyst´pach scenicznych. Czasem
pojawiajà si´ trema i stres, szczególnie w momen-
tach, gdy Êpiewam partie solowe i wiem, ˝e wszy-
scy na mnie liczà lub gdy mam za zadanie popro-
wadziç koncert. JeÊli jestem dobrze przygotowana,
stres jest mniejszy, dlatego staram si´ zawsze przed
takimi wyst´pami wi´cej popracowaç. Chór daje
wiele mo˝liwoÊci, mo˝na tutaj zawiàzaç przyjaê-
nie, poznaç wielu ciekawych ludzi. Chór daje te˝
mo˝liwoÊç ciekawych wyjazdów czy to na warszta-
ty, czy na koncerty, dlatego zach´cam wszystkich
m∏odych ludzi do przy∏àczenia si´ do nas!

Zofia Strzoda i Janina Walny – 
chórzystki w Towarzystwie Âpiewaczym „Echo”
od stycznia 2013 roku, Zofia Strzoda – alt, 
Janina Walny – sopran

Poniewa˝ zawsze uwielbia∏yÊmy Êpiewaç, bar-
dzo szybko zacz´∏yÊmy naszà przygod´ z chó-

rami szkolnymi. Podoba∏y nam si´ wspólne wyst´-
py i rywalizacja podczas zmagaƒ konkursowych.
Niestety, doros∏e ˝ycie, w którym najwa˝niejsze
sta∏y si´ praca i wychowywanie dzieci, nie zosta-

El˝bieta i Adolf Szyszka – chórzyÊci z ponad 60-letnim staêem



54 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3 (405) 2013

6

T O W A R Z Y S T W A  Â P I E W U  „ E C H O ”¸ A Z I S K A  G Ó R N E :  S T O  L A T

wia∏o zbyt wiele czasu na takie przyjemnoÊci.
Obiecywa∏yÊmy sobie jednak, ˝e jak tylko sytuacja
na to pozwoli, wrócimy na próby, a potem na sce-
ny! W tym czasie wiele razy mia∏yÊmy okazj´ s∏u-
chaç chóru „Echo” podczas ró˝nych koncertów,
czy to w sali Miejskiego Domu Kultury, czy w ko-
Êciele. Brzmienie „Echa” zawsze nam si´ bardzo
podoba∏o. Wiele razy s∏uchaniu jego muzyki towa-
rzyszy∏y nam du˝e wzruszenia. Zawsze by∏yÊmy
zdania, ˝e Goethe mia∏ racj´, piszàc: Gdzie s∏yszysz
Êpiew tam idê/ tam dobre serca majà/ êli ludzie
wierzaj mi/ ci nigdy nie Êpiewajà.

Nareszcie, w styczniu tego roku, pojawi∏yÊmy si´
na próbach „Echa”. Nawet same by∏yÊmy zasko-
czone, jak ∏atwo zmobilizowa∏yÊmy si´ do pracy.
Wiele w tym zas∏ugi chórzystki Heleny Wicher,
którà pozna∏yÊmy wiele lat wczeÊniej w Automo-
bilklubie Âlàskim. Teraz zawsze znajdujemy czas
na próby, koncerty, a nawet wspólne wyjazdy
z chórem. Podoba nam si´ atmosfera panujàca pod-
czas spotkaƒ Êpiewaków. Niesamowita jest ˝yczli-
woÊç, ale te˝ sumiennoÊç podczas prób. Praca
z Donatà D∏ubis, która jest niezwykle wymagajà-
cym dyrygentem, bywa ci´˝ka i wyczerpujàca, ale
jesteÊmy przekonane, ˝e daje doskona∏e efekty,
które mo˝e dostrzec nawet mniej wprawne ucho. 

Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników Êpiewu, ˝eby
poszli w nasze Êlady. JesteÊmy najlepszym przyk∏a-
dem, ˝e w ka˝dym wieku mo˝na robiç to, co si´
najbardziej lubi i odnosiç sukcesy.

Maria S∏owik-Tudzierz – 
dyrygentka TÂ „Echo” w latach 1977–2002

W poczàtkach mojej pracy dyrygenckiej naj-
wi´kszà rol´ odegra∏y dwie osoby: Józef

Kiecka, prezes Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
oraz ówczesna dyrygentka – Cecylia Januszewska.
To pani Cecylia podsun´∏a myÊl, ˝e kiedyÊ chór
mog´ poprowadziç w∏aÊnie ja. By∏am wtedy bar-
dzo m∏oda i chocia˝ studiowa∏am dyrygentur´, nie
wyobra˝a∏am sobie, ˝e mog´ poprowadziç tak
wielki zespó∏. W marcu 1976 roku pan Kiecka
zmar∏, a jego ostatnim ˝yczeniem by∏o, ˝ebym
w przysz∏oÊci poprowadzi∏a jego ukochany chór.
Ostatnie ˝yczenie Józefa Kiecki przypomnia∏a mi
jego ˝ona Leokadia, gdy jesienià tego samego roku
„Echo” ponownie zosta∏o bez dyrygenta. Wtedy
postanowi∏am zmierzyç si´ z tym wyzwaniem. Sta-
nowisko dyrygenta obj´∏am w styczniu 1977 roku.

Pierwszy raz poprowadzi∏am chór podczas
czerwcowego koncertu w Olkuszu. Koncert ten

50. rocznica zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez chórzystów El˝biet´ i Henryka Jab∏onków (2009 r.)
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uwa˝am za swój pierwszy sukces i wspominam go
niezwykle mi∏o, m.in. dzi´ki licznie przyby∏ej pu-
blicznoÊci, która przyj´∏a nas bardzo ciep∏o. Za jed-
no z najwi´kszych moich osiàgni´ç, na poczàtku
pracy z „Echem”, uwa˝am przyciàgni´cie do chóru
dawno niewidzianych na próbach chórzystów,
a tak˝e wielu nowych, m∏odych ludzi.

W trakcie mojej 25-letniej pracy z chórem
„Echo” nabra∏am doÊwiadczenia i pozby∏am si´ l´-
ku przed prowadzeniem du˝ych zespo∏ów. Szybko
nauczy∏am si´ te˝, ˝e praca z chórem amatorskim
rzàdzi si´ swojà specyfikà. Jest trudna i wymaga
nak∏adów, których efekt nie zawsze jest od razu
s∏yszalny, ale za to ka˝dy, nawet najmniejszy po-
st´p, daje satysfakcj´ chórzystom i dyrygentowi.
Z perspektywy czasu mog´ powiedzieç, ˝e wszyst-
ko, co osiàgn´∏am, zawdzi´czam Józefowi Kiecce,
który we mnie wierzy∏ i mia∏ wp∏yw na wybór
przeze mnie kierunku drogi artystycznej.

Koniec wspó∏pracy z „Echem” nie oznacza∏ mo-
jego po˝egnania z ∏aziskà chóralistykà. Po odejÊciu
z „Echa” uda∏o mi si´ razem z kilkoma mi∏oÊnika-
mi Êpiewu chóralnego reaktywowaç dzia∏alnoÊç
chóru „Wanda”, którego dyrygentem jestem do
dziÊ. Uwa˝am za niezwykle wa˝ne, ˝e tradycja
chóralna jest w ¸aziskach Górnych wcià˝ ˝ywa.

Aleksander Wyra – 
Burmistrz Miasta ¸aziska Górne

¸aziski chór „Echo” od samego poczàtku swej
dzia∏alnoÊci zajmuje miejsce szczególne w hi-

storii naszego miasta. Swoim Êpiewem od stu lat
sprawia, ˝e uroczystoÊci w mieÊcie i regionie na-
bierajà wyjàtkowego charakteru.

Nazwa ∏aziskiego chóru znakomicie oddaje
wszystko to, czym on jest. Echo to dêwi´k, to Êpiew
wyp∏ywajàcy i powracajàcy do naszych serc. Echo
to zarówno reminiscencja tego, co by∏o, jak i pra-
gnieƒ, które wià˝emy z przysz∏oÊcià. W pieÊniach
religijnych i patriotycznych, ariach operowych
i operetkowych odbija si´ nasza historia, to˝samoÊç
i ˝ycie. WyjàtkowoÊç Towarzystwa Âpiewaczego
„Echo” tkwi w ludziach – pokoleniach Êpiewaków,
którzy wk∏adajàc swojà pasj´ i zaanga˝owanie,
stworzyli nie tylko wspania∏y zespó∏, ale przede
wszystkim wspierajàcà si´ i zgranà wspólnot´. Ta
wi´ê, w moim przekonaniu, zawsze stanowi∏a naj-
wi´kszà wartoÊç i si∏´ ∏aziskiego chóru. To ona wie-
lokrotnie poprowadzi∏a Êpiewaków do sukcesów, to
ona pozwoli∏a pokonaç przeciwnoÊci losu.

Pe∏en szacunku i uznania, w roku pi´knego jubi-
leuszu, wszystkim zwiàzanym z chórem „Echo”

50. rocznica zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez chórzystów Agnieszk´ i Bernarda Smylla (2010 r.)
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sk∏adam szczególne ˝yczenia wszelkiej pomyÊlno-
Êci i wielu sukcesów w dzia∏alnoÊci artystycznej.
Niech Wasz chóralny Êpiew nie przestaje cieszyç
kolejnych pokoleƒ.

CzeÊç PieÊni!

Tadeusz Król – 
Przewodniczàcy Rady Miejskiej 
w ¸aziskach Górnych

Jubileusz 100-lecia chóru „Echo” jest wyjàtkowà
okazjà do wyra˝enia wdzi´cznoÊci wszystkim

mi∏oÊnikom muzyki, którzy z oddaniem i zaanga-
˝owaniem Êpiewajà od wielu lat w chórze. Nawet
najstarszym mieszkaƒcom naszego miasta trudno
dzisiaj uwierzyç, ˝e chór towarzyszy nam ju˝ od
wieku. Chóralny Êpiew uÊwietnia∏ najwa˝niejsze
wydarzenia w historii naszego miasta i regionu, to-
warzyszy∏ nam w chwilach pi´knych, ale i tych
trudnych.

¸aziski chór darz´ szczególnym sentymentem
nie tylko dlatego, ˝e w swojej historii nieraz rozs∏a-
wi∏ moje rodzinne miasto. Moja mama – by∏a chó-
rzystka, uÊwiadomi∏a mi znaczenie chóru dla ∏azi-
skiej spo∏ecznoÊci. Oboje do dziÊ jesteÊmy cz∏on-
kami wpierajàcymi ten chór. Z przyjemnoÊcià ob-
serwuj´ równie˝ przychylnoÊç i zrozumienie Rady
Miejskiej dla pracy chórzystów. Wymiernym efek-
tem jest uchwa∏a bud˝etowa wspierajàca finansowo
istnienie chóru. Dzi´ki temu wsparciu Êpiewacy
mogà kontynuowaç wiekowà tradycj´. Koncertujàc
w kraju i za granicà, rozs∏awiajà Êpiew i nasze mia-

sto.
Z okazji tego pi´knego jubileuszu Êpiewakom

chóru „Echo”, w imieniu wszystkich radnych Rady
Miejskiej w ¸aziskach Górnych, sk∏adam ˝yczenia
kolejnych stu lat. Niech Wasze koncertowanie
przynosi niezliczone sukcesy, radoÊç i zadowole-
nie, a nam, s∏uchaczom, dostarcza niezapomnia-
nych wra˝eƒ artystycznych.

CzeÊç PieÊni!

Ewa Moçko – 
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w ¸aziskach Górnych

Towarzystwo Âpiewacze „Echo” jest zwiàzane
z Miejskim Domem Kultury w ¸aziskach Gór-

nych od chwili jego powstania w 1958 roku. Odkàd
zacz´∏am w nim prac´, tj. od 1989 roku, mam oka-
zj´ z bliska Êledziç dzia∏alnoÊç i post´py chóru.
W tym czasie wielokrotnie mia∏am przyjemnoÊç
s∏uchaç i oglàdaç chór, który nieustannie podlega
przemianom. By∏am Êwiadkiem zdarzeƒ majàcych
kluczowe znaczenie dla dzia∏alnoÊci zespo∏u. Za-
wsze dok∏ada∏am te˝ wszelkich staraƒ, ˝eby chór
nadal si´ rozwija∏ i cieszy∏ swoim Êpiewem coraz
wi´ksze rzesze s∏uchaczy.

Przez chór przewin´∏o si´ wielu wspania∏ych lu-
dzi. Przede wszystkim chcia∏abym przypomnieç
w tym miejscu postaç Êwi´tej pami´ci Józefa Ku-
sia. Pan Józef by∏ nie tylko Êwietnym Êpiewakiem,
ale przez kilkadziesiàt lat pe∏ni∏ funkcj´ biblioteka-
rza. Jego obowiàzki powodowa∏y, ˝e bardzo du˝o

Dzi´ki takim ludziom, jak bibliotekarz Józef KuÊ, mog∏a si´ urzeczywistniç si∏a i jednoÊç chóru „Echo”
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czasu sp´dza∏ w domu kultury. Dzi´ki temu mo-
g∏am go poznaç bli˝ej. By∏ niezwyk∏ym cz∏owie-
kiem, który dla wielu ludzi sta∏ si´ wzorem postaw
˝yciowych. Ujmowa∏a mnie jego ˝yczliwoÊç

i skromnoÊç, a zarazem oddanie, z jakim wykony-
wa∏ powierzone mu zadania. Uwa˝am, ˝e dzi´ki ta-
kim ludziom, jak Józef KuÊ, mog∏a si´ urzeczywist-
niç si∏a i jednoÊç chóru „Echo”.

Dyrygenci Towarzystwa Âpiewaczego „Echo” 
z ¸azisk Górnych

Cz∏onkowie Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
z ¸azisk Górnych

w roku stulecia (stan z 10 czerwca 2013 roku)

Ludwik Piszczek –1913–1914; Franciszek
Gregeracki – 1919–1924; W∏adys∏aw Staƒczyk
–1926–1935; Pawe∏ Rudy – 1935–1937; Franci-
szek Stusek – 1937; Karol Stryja – 1937–1939,
1945–1948; Karol Anbild –1948–1954; Jerzy
Kajzer – 1955–1956; Józef Klimanek – 1956;
Pawe∏ Kotucha –1957–1958; Napoleon Siess –
1959; Ryszard Piercha∏a –1960; Edward Bogu-

s∏awski –1961; Krystyna Âwider – 1961–1967;
Mieczys∏aw Dziendziel –1967; Piotr Langos
–1967–1969; Pawe∏ Kotucha – 1969–1973; Da-
nuta Uhl i Cecylia Januszewska –1974–1976;
Maria S∏owik-Tudzierz – 1977–2002; Ewa
i Grzegorz Kaczmarczykowie – 2002–2008; Ta-
deusz Wita – od 04.2008; Donata D∏ubis – od
05.2008; 

Franciszek Gregeracki Napoleon Sies Donata D∏ubis

SOPRANY: Eryka Babiak, Alicja D∏ubis, Kazi-
miera Jurowicz, Jolanta Kleinert, Krystyna Kwa-
siƒska, Ewa Malina, El˝bieta Mrzyk, Krystyna
N´cka, Gertruda Obecny, Alicja Otremba, Hanna
Otremba, Violetta Ryszczyk, Aleksandra Sawic-
ka, El˝bieta Szyszka, Janina Walny, Helena Wi-
cher

ALTY: Gerda Chackiewicz, Anna Gembala,
Ewa Grzesica, El˝bieta Jab∏onka, Wanda Jadasz,
Sandra Jarzombek, Bo˝ena Otremba, Teresa Paw-

l´czyk, Olga Piontkowska, Agnieszka Smylla, Zo-
fia Strzoda, Aleksandra Szafraniec, Halina Szy-
ma∏a, Ma∏gorzata Tabor, Anna Wójcik

TENORY: Gothard Brasczok, Stefan Hulin,
Stanis∏aw Kleinert, Antoni KuÊ, Franciszek Paw-
l´czyk, Krzysztof Ryszczyk, Jerzy Szyma∏a,
Adolf Szyszka

BASY: Henryk D∏ubis, Jerzy D∏ubis, Eryk Ja-
b∏onka, Jerzy Kiecka, Henryk Przyby∏a, Bernard
Smylla, Dawid Widera, Krzysztof Zborowski
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Poczet Sztandarowy 
Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”

z ¸azisk Górnych
Chorà˝y – Ernest Mrzyk
Wicechorà˝y – Karol Otremba
Asysta – Hildegarda Pietruszka, 

Hildegarda Porwisz, 
Felicja Âpiewak

Cz∏onkowie honorowi 
Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”

w ¸aziskach Górnych
Gertruda Adamczyk, Karol Anbild, Franciszek

Gregeracki, Cecylia Januszewska, Wiktoria Jurecz-
ko, Robert Kalisz, Józef Kiecka, Leokadia Kiecka,
Pawe∏ Kotucha, Bernard Krawczyk, Anna Kret, Jo-
lanta Krzywdziƒska-Machel, Józef KuÊ, Ma∏gorza-
ta KuÊ, Anna Lichecka, Pawe∏ Loska, Maksymilian
¸ukaszek, Ewa Moçko, Alojzy Mrowiec, Miko∏aj
Otawa, Augustyn Pacha, Maria Pacha, Stanis∏aw
Pacha, Jakub Pawelczyk, Ludwik Piàtek, Stefania
Ratka, Pawe∏ Rudy, Karol Sikora, Erna Skorupka,
Leon Skorupka, Aniela Skwara, Maria S∏owik-Tu-
dzierz, W∏adys∏aw Staƒczyk, Karol Stryja, Hilde-
garda Swadêba, Stanis∏aw Swadêba, Adolf Szysz-
ka, El˝bieta Szyszka, Krystyna Âwider, Danuta
Uhl, El˝bieta Woêniakowska

Przedstawienia teatralne i operetki
wystawione przez 

Towarzystwo Âpiewacze „Echo”
1. Autor nieznany: Germana
2. K. F. B∏otnicki: ˚yd swatem
3. F. Dorowski: Ojcowizna
4. R. Ruszkowski: Wesele Fonsia
5. A. de Ribbing: Robert i Bertrand czyli 

Dwaj z∏odzieje
6. J. Baschny: Skalmierzanki czyli Koniki 

zwierzynieckie
7. K. Kurpiƒski: Krakowiacy i Górale
8. K. Godebski: Mi∏ostki u∏aƒskie
9. A. Fredro: Gwa∏tu co si´ dzieje

10. J. W. Kamiƒski: Kominiarz i M∏ynarz
11. K. Krum∏owski: Królowa PrzedmieÊcia
12. J. Haydn: Czarodziejki spod Czantorii
13. J. Offenbach: Ksi´˝niczka Ró˝
14. J. Damse: Trójka hultajska
15. J. Offenbach: P∏acze Jagusia, Êmieje si´ JaÊ

W∏adze 
Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”
wybrane w dniu 7 marca 2011 r.

ZARZÑD
Prezes Zarzàdu – Jerzy Szyma∏a
Wiceprezes – Eryk Jab∏onka
Sekretarz – Bo˝ena Otremba

Skarbnik – Gertruda Obecny
Inkasent – El˝bieta Mrzyk
Bibliotekarz – Ma∏gorzata Tabor
Cz∏onkowie – Dawid Widera (koordynator 

ds. m∏odzie˝y)
– Stanis∏aw Kleinert 

(gospodarz)
Dyrektor artystyczny – Donata D∏ubis (dyry-
gentka)

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczàca – Ma∏gorzata Tabor
Z-ca przewodniczàcej – Bernard Smylla
Sekretarz – Gerda Chackiewicz

SÑD KOLE˚E¡SKI
Przewodniczàcy – Adolf Szyszka
Z-ca przewodniczàcego – Franciszek Pawl´czyk
Sekretarz – Krystyna Kwasiƒska
Moderator strony internetowej

– Violetta Ryszczyk

Za naszà 100-letnià histori´ wdzi´czni jesteÊmy
dyrygentom i chórzystom, którzy przez pokolenia
tworzyli dzie∏o, jakim jest ∏aziskie „Echo”. Dzi´ku-
jemy cz∏onkom wspierajàcym – bez ich ofiarnoÊci
nie by∏oby wielu przedsi´wzi´ç.

JesteÊmy niezwykle wdzi´czni w∏adzom naszego
miasta – szczególnie burmistrzowi Aleksandrowi
Wyrze i przewodniczàcemu Rady Miejskiej Tade-
uszowi Królowi – za przychylne dzia∏anie na rzecz
∏aziskiej chóralistyki i podejmowanie cz´sto trud-
nych decyzji, ˝eby wspieraç rozwój dzia∏alnoÊci
kulturalnej.

S∏owa podzi´kowania kierujemy równie˝ w stro-
n´ Ewy Moçko, dyrektor Miejskiego Domu Kultu-
ry, za opiek´, pomoc organizacyjnà, udost´pnianie
sali do çwiczeƒ i na koncerty. Zawsze mogliÊmy li-
czyç na pomoc pracowników MDK, szczególnie
kierownika artystycznego Tadeusza Wity, który
okaza∏ nam du˝e wsparcie w trudnych dla nas mo-
mentach.

JesteÊmy wdzi´czni ks. Januszowi Lasokowi, by-
∏emu proboszczowi ∏aziskiej parafii oraz obecnemu
duszpasterzowi ks. dziekanowi Jackowi Wojcie-
chowi – za duchowe wsparcie, modlitw´ i pomoc.

Pragniemy równie˝ podzi´kowaç w∏adzom okr´-
gu miko∏owskiego za dzia∏ania na rzecz rozwoju
chóralistyki w naszym powiecie. S∏owa wdzi´cz-
noÊci kierujemy w stron´ Romana Warzechy, pre-
zesa zarzàdu Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
za niezwykle bogatà dzia∏alnoÊç , której wszyscy
mo˝emy byç Êwiadkami.

Wszystkim, którzy w ciàgu tych stu lat w jakikol-
wiek sposób przyczynili si´ do ubogacenia swoim
dzia∏aniem idea∏ów muzykowania i Êpiewania,
sk∏adamy ho∏d wdzi´cznoÊci.

CzeÊç PieÊni!
Zarzàd Towarzystwa Âpiewaczego „Echo”

w ¸aziskach Górnych
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Ju˝ po I wojnie Êwiatowej w niewielkiej osadzie
górniczej w ¸aziskach Ârednich dzia∏a∏o kilka ze-
spo∏ów Êpiewaczych. Pi´knà pieÊƒ polskà krzewi∏
za∏o˝ony w 1919 roku chór mieszany „S∏owiczek”.
Dyrygentem tego chóru by∏ Jan Pawlica. Od 1921
roku równolegle z chórem mieszanym istnia∏ Chór
M´ski im. Jana Paderewskiego, którego dyrygen-
tem by∏ Piotr Dzi´ba. Chór dzia∏a∏ przy Kopalni
W´gla Kamiennego „Boles∏aw Âmia∏y” i mia∏
w repertuarze piosenki Êlàskie, górnicze, ludowe
z innych regionów Polski. Istnia∏ do roku 1926 .
W tym samym czasie na terenie ¸azisk Ârednich
utworzy∏o si´ trzecie towarzystwo Êpiewacze –
chór mieszany „Lutnia”. Âpiewacy rekrutowali si´
z chóru „S∏owiczek” oraz Chóru M´skiego im. Pa-
derewskiego. Jego za∏o˝ycielem by∏ miejscowy na-
uczyciel pan Szeligiewicz, dlatego chórzyÊci mieli
swojà siedzib´ w budynku szko∏y podstawowej.
W latach 1930–1939 chór nie by∏ notowany jako
czynny w kronikach Zarzàdu Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych. W repertuarze „Lutni” dominowa∏y pieÊni
polskie i wybrane dzie∏a muzyki religijnej. W okre-
sie okupacji dzia∏alnoÊç chóru zosta∏a zawieszona. 

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci 8 listopada 1945
roku zebra∏o si´ grono by∏ych Êpiewaków z dyry-
gentem Wilhelmem Piekarczykiem. Z ich inicjaty-
wy powsta∏ chór mieszany – Towarzystwo Âpiewa-
cze im. Stanis∏awa Moniuszki. Wraz z za∏o˝eniem
chóru od 1945 roku dla Êpiewaków z ¸azisk Âred-
nich rozpoczà∏ si´ z∏oty okres dzia∏alnoÊci, trwajà-
cy do 1953 roku. Niezwyk∏a aktywnoÊç chórzy-
stów przyczynia∏a si´ do popularyzacji pieÊni pol-
skiej wÊród spo∏eczeƒstwa Êlàskiego. Wa˝nymi
wyst´pami towarzystwa Êpiewaczego by∏ udzia∏
w do˝ynkach w Opolu w 1946 roku oraz wyst´p
przed mikrofonem Polskiego Radia. Niestety, od
1953 roku chór mia∏
k∏opoty, dlatego zarzàd
zawiesi∏ dzia∏alnoÊç na
4 lata. 

1 kwietnia 1957 roku
chór wznowi∏ dzia∏al-
noÊç. Dyrygentem zosta∏
ponownie Wilhelm Pie-
karczyk, a funkcj´ za-
st´pcy pe∏ni∏ Jan Plisz.
Wa˝nym wydarzeniem
by∏ koncert w domu kul-
tury z okazji roku mo-
niuszkowskiego. Rok
1966 nie by∏ pomyÊlny
dla chóru, dlatego
w czerwcu tego roku
dzia∏alnoÊç chóru zosta-
∏a ponownie zawieszo-
na. Dopiero z inicjatywy
ks. proboszcza Bernarda

Starosty i Jana Plisza reaktywowano go i nadano na-
zw´ „Moniuszko”. Pierwsza próba z kompletem
chórzystów odby∏a si´ 18 paêdziernika 1982 roku.
Âpiewacy spotykali si´ w poniedzia∏ki o godz.
18.00 w salce katechetycznej obok probostwa. By∏
to chór parafialny przy koÊciele M´czeƒstwa Jana
Chrzciciela w ¸aziskach Ârednich. Jego dyrygen-
tem do roku 1999 by∏ Jan Plisz. Gdy stan zdrowia
nie pozwala∏ mu na prowadzenie chóru, zrezygno-
wa∏ z funkcji. W czasie jego choroby próby chóru
prowadzi∏a Maria Pinocy, która po jego Êmierci
w marcu 1999 roku zosta∏a dyrygentkà „Moniusz-
ki”. W repertuarze chóru by∏y g∏ównie pieÊni zwià-
zane z ró˝nymi uroczystoÊciami koÊcielnymi. Maria
Pinocy by∏a dyrygentkà do grudnia 2002 roku. Cho-
roba, a póêniej Êmierç, przerwa∏y jej prac´. 

Od lutego 2003 roku do dnia dzisiejszego dyry-
gentkà chóru jest Aleksandra Mrochen. Próby od-
bywajà si´ we wtorki w salce katechetycznej. Od
2007 roku chór dzia∏a przy Miejskim Domu Kultu-
ry w ¸aziskach Górnych. Nale˝y równie˝ do Âlà-
skiego Zarzàdu Chórów Orkiestr Okr´gu Miko∏ow-
skiego. Ze wzgl´du na przynale˝noÊç do MDK,
chór bierze udzia∏ w koncertach organizowanych
przez MDK i ÂZChiO Okr´gu Miko∏owskiego.
W repertuarze naszego chóru przewa˝ajà pieÊni ko-
Êcielne, zwiàzane z ró˝nymi uroczystoÊciami ko-
Êcielnymi, ale chórzyÊci wykonujà równie˝ pieÊni
Êlàskie, a nawet piosenki historyczne i utwory pa-
triotyczne. Wa˝nym wydarzeniem dla chóru by∏
udzia∏ w koncercie Ca∏y Âlàsk Âpiewa, w jubile-
uszu 50-lecia istnienia MDK w ¸aziskach Gór-
nych, w zlocie chórów i orkiestr województwa Êlà-
skiego w amfiteatrze w Katowicach-Zadolu. Ponie-
wa˝ chór Moniuszko dzia∏a przy parafii, dlatego
swoim Êpiewem uÊwietnia uroczystoÊci parafialne.

Chór Moniuszko

6
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Towarzystwo Âpiewacze „Wanda” powsta∏o
w 1913 roku. Na poczàtku dzia∏alnoÊci prowadzo-
no w nim sekcj´ Êpiewaczà i teatralnà. Jednym
z za∏o˝ycieli by∏ miejscowy dzia∏acz Teodor Mo-
roƒ. Chór „Wanda” kultywowa∏ ludowà pieÊƒ pol-
skà, piel´gnowa∏ j´zyk polski, przypominajàc pol-
skà przesz∏oÊç Âlàska, co niejednokrotnie nara˝a∏o
jego cz∏onków na szykany ze strony w∏adz pru-
skich. W 1914 roku chór zosta∏ zarejestrowany
w Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych. Historia
Towarzystwa Âpiewaczego „Wanda” naznaczona
jest wielokrotnym zawieszaniem i wznawianiem
dzia∏alnoÊci. Reaktywacja na krótkie okresy nast´-
powa∏a w 1918, 1923, 1927, 1945 i 1957 roku. Sta-
rania o kolejne reaktywacje chóru podejmowali
dzia∏acze i dyrygenci. W 1927 roku by∏ to Józef
Moroƒ (prezes), Rufin Korus (sekretarz) i Józef
Pawlica (dyrygent). Zespó∏ w tym czasie organizo-
wa∏ koncerty dla mieszkaƒców, urzàdza∏ wieczorki
towarzyskie, kursy j´zyka polskiego, odczyty,
a tak˝e przedstawienia teatralne. Natomiast 30 lat
póêniej chór wznowi∏ dzia∏alnoÊç dzi´ki staraniom
Czes∏awa Hadasika – ówczesnego dyrygenta. 

Najnowsza historia nieprzerwanej dzia∏alnoÊci
chóru „Wanda” rozpocz´∏a si´ w 2002 roku. Zespó∏

powsta∏ z inicjatywy Marii S∏owik-Tudzierz, Cze-
s∏awa Frydrycha i Gotharda Brasczoka. Przez
pierwsze lata chór dzia∏a∏ przy parafii Niepokalane-
go Serca NajÊwi´tszej Marii Panny w ¸aziskach
Dolnych, a w 2006 roku rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç pod
egidà Miejskiego Domu Kultury w ¸aziskach Gór-
nych.

Ponadto chór „Wanda” bierze udzia∏ w corocz-
nych Adoracjach Chórów i Orkiestr Górnego Âlà-
ska w Panewnikach, koncertach Totus Tuus po-
Êwi´conych Janowi Paw∏owi II oraz koncertach
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci 11 listopada.

Chór koncertowa∏ tak˝e za granicà: w katedrze
lwowskiej na Ukrainie w maju 2006 roku, w Ra-
wennie we W∏oszech w maju 2008 roku, w koÊcie-
le polskim w Pary˝u w sierpniu 2009 roku, w ko-
Êciele Polskiej Misji Katolickiej na Korsyce
w sierpniu 2010 roku, w koÊciele w miejscowoÊci
Erica w Holandii w 2011 roku oraz w koÊciele para-
fialnym w Pula Banjole w Chorwacji w 2012 roku.

Wa˝niejsze wydarzenia:
l 20.10.2002 r. – pierwszy powa˝ny wyst´p

podczas pierwszej edycji Koncertu PieÊni Ma-
ryjnych

l 05.01.2003 r. – pierw-
szy Koncert Kol´d
l 22.06.2003 r. – uroczy-
ste poÊwi´cenie sztanda-
ru oraz jubileusz pierw-
szej rocznicy reaktywacji
i 90. rocznicy za∏o˝enia
l 22.11.2003 r. – wyró˝-
nienie podczas Tyskich
Wieczorów Kol´dowych
l 17.10.2004 r. – udzia∏
w Êwi´cie Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlà-
ski” w Ostrawie
l 20–22.05.2005 r. –
udzia∏ w Ogólnopolskim
Zlocie Chórów i Orkiestr
w Licheniu
l 17.06.2007 r. – jubile-
usz 5-lecia dzia∏alnoÊci
oraz 30-lecia pracy arty-

Towarzystwo Âpiewacze „Wanda”

6 Wa˝ne wyst´py: z∏oty jubileusz kap∏aƒstwa ks.
Bernarda Starosty, srebrny jubileusz ks. proboszcza
Adama Michalskiego, nieszpory koncertowe Totus
Tuus, msza do˝ynkowa i wiele innych. Chór nie
tylko uÊwietnia uroczystoÊci swojej parafii, ale wy-
je˝d˝a poza granice swojego miasta, tj. do parafii
w Suszcu, Zgoniu, Orzeszu i Wyrach. ChórzyÊci
nie tylko Êpiewajà, ale równie˝ wyje˝d˝ajà na

wspólne wycieczki, organizujà sobie ogniska i spo-
tkania op∏atkowe. 

W chórze „Moniuszko” jest wielu chórzystów-
weteranów, którzy Êpiewajà 30 lub 20 lat.

Sta˝ 30-letni: Kazimiera Jurowicz, Krystyna
Szer, Lidia Okoƒ, Henryk Rzok, Cecylia Gancarz.

Sta˝ 20-letni: Teresa Brzozowska, Anna Daniel-
czyk, Anna Wójcik.
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Grupa Wokalna „Camerton” z ¸azisk Górnych
jest zespo∏em dzia∏ajàcym od grudnia 2007 roku.
MyÊl powo∏ania do ˝ycia „Camertonu” zrodzi∏a si´
spontanicznie w umys∏ach prowadzàcych go dyry-
gentów – Ewy i Grzegorza Kaczmarczyków. Do
marca 2011 roku  chór dzia∏a∏ jako samodzielna,
nie podlegajàca ˝adnej instytucji, grupa mi∏oÊni-
ków Êpiewu, którzy utrzymywali si´ z w∏asnych
Êrodków. Próby odbywa∏y si´ – dzi´ki ˝yczliwoÊci
ksi´˝y proboszczów Janusza Lasoka i Jacka Woj-
ciecha – w salkach katechetycznych ∏aziskiej para-
fii.

W listopadzie 2010 roku Rada Miejska pod prze-
wodnictwem Aleksandra Wyry wyasygnowa∏a
Êrodki finansowe na udzia∏ „Camertonu” w XX
Mi´dzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwento-
wej i Bo˝onarodzeniowej w Pradze, co zaowoco-
wa∏o zdobyciem przez zespó∏ Srebrnej Wst´gi
w kategorii chórów kameralnych. W styczniu 2011
roku „Camerton” wyÊpiewa∏ III nagrod´ w XX
edycji presti˝owego festi-
walu „Tyskie Wieczory
Kol´dowe”.

W marcu 2011 roku
dzi´ki wsparciu burmi-
strza Aleksandra Wyry,
przewodniczàcego Rady
Miejskiej Tadeusza Króla
oraz mieszkaƒców ¸azisk
„Camerton” znalaz∏ miej-
sce w Miejskim Domu
Kultury. W maju 2011
roku zespó∏ przeszed∏
zwyci´sko przez elimina-
cje do fina∏u Festiwalu
PieÊni Maryjnej „Magni-
ficat” w Piekarach Âlà-
skich. Eliminacje te mia-
∏y miejsce w Gliwicach
SoÊnicy. We wrzeÊniu
2011 roku na przes∏ucha-

niach fina∏owych w Piekarach Âlàskich „Camer-
ton” zdoby∏ I miejsce w kategorii chórów kameral-
nych oraz Puchar Marsza∏ka Województwa Âlà-
skiego Adama Matusiewicza. W lipcu 2011 roku
chór zakwalifikowa∏ si´ do niezwykle trudnego
mi´dzynarodowego festiwalu Rybnicka Jesieƒ
Chóralna im. Henryka Miko∏aja Góreckiego. W fi-
na∏ach tego˝ festiwalu w listopadzie 2011 roku ze-
spó∏ zdoby∏ Bràzowy Dyplom.

W styczniu 2012 roku „Camerton” uczestniczy∏
w tournee artystycznym na Ukrain´. Zespó∏ kon-
certowa∏ w ˚ó∏kwi, Lwowie i MoÊciskach. Koncer-
ty te poÊwi´cone by∏y pami´ci Konstantego Wolne-
go, pierwszego marsza∏ka woj. Êlàskiego, który
spoczywa na lwowskim cmentarzu (Konstanty
Wolny pochodzi z Bujakowa). Koncert w lwow-
skiej archikatedrze uÊwietnili swojà obecnoÊcià za-
proszeni wczeÊniej wicekonsulowie Konsulatu
Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Drozd i Marcin
Zieniewicz. Równie˝ we Lwowie „Camerton” kon-

Grupa Wokalna „Camerton”

stycznej dyrygent Marii S∏owik-Tudzierz
l 08.11.2008 r. – jubileusz 50-lecia istnienia

Miejskiego Domu Kultury w ¸aziskach Gór-
nych – wyst´p po∏àczonych chórów „Echo”,
„Wanda”, „Moniuszko”

l 19.09.2009 r. – udzia∏ w zjeêdzie Âlàskich
Chórów w Katowicach-Zadolu

l11.06.2011 r. – uczestnictwo w eliminacjach
Festiwalu PieÊni Maryjnej „Magnificat” 2011

Sk∏ad chóru:
Soprany: CieÊlak Teresa – sekretarz, Ciszewska

Janina, Duda Teresa, Kukie∏ka Maria, Latacz Ma-

ria, Leks Bogumi∏a, Rzepka Helena, Taƒczyk Da-
nuta – gospodarz, Tebinka Jolanta – skarbnik, Tu-
dzierz Zofia. 

Alty: Gembala Anna, Górny Irena – kronikarz,
Hanslik Maria, Kie∏tyka Celina, Kopiec Gabriela,
Lokwenc Gra˝yna, Makosz Eugenia, Muszer Ali-
cja – wiceprezes, W∏ochiƒska Urszula – prezes. 

Tenory: Gimlik Jan, Krzy˝owski Antoni, Mu-
chowski Bartosz, Nieszporek Janusz, Papa∏a Ge-
rard. 

Basy: Ciszewski Andrzej, Maleska Henryk, Pod-
bio∏ Józef, Stepek Zbigniew.

Dyrygent: Maria S∏owik-Tudzierz

6
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Dzieci´cy zespó∏ „RadoÊç” – obchodzàcy
w ubieg∏ym roku swoje 30-lecie – to nie tylko ko-
lejna kulturalna wizytówka miasta, ale przede
wszystkim setki roztaƒczonych i rozÊpiewanych
dzieci z ¸azisk i okolicznych miejscowoÊci.

Zespó∏ powsta∏ w 1982 roku z inicjatywy ówcze-
snego inspektora Wydzia∏u OÊwiaty  Zbyszka
Skowroƒskiego pod nazwà Mi´dzyszkolny Zespó∏
Wokalno-Ruchowy. Kadr´ instruktorskà tworzyli
∏aziscy nauczyciele: Cecylia Januszewska, Urszula
Nierzàd, Alicja Raszka, Barbara Wojas oraz Alek-
sandra Wrabec, a od roku 1984 Aleksandra Szafra-
niec i Tadeusz Wita. W latach 1984–1997 siedzibà
zespo∏u by∏ ZDK Kopalni W´gla Kamiennego „Bo-
les∏aw Âmia∏y”. Dzi´ki ogromnej pomocy jego dy-
rektora – Józefa Graniecznego, grupa zyskiwa∏a co-
raz wi´kszà rang´. Zespó∏ nie tylko wyst´powa∏ na
imprezach miejskich, ale bra∏ udzia∏ w przeglàdach,
festiwalach dzieci´cych, koncertowa∏ nawet za gra-
nicà Polski. Z biegiem lat zmienia∏ si´ jego charak-
ter i repertuar. Poczàtkowo by∏y to proste piosenki

z ogólnie dost´pnych Êpiewników z utworami dla
dzieci, póêniej zacz´∏y powstawaç piosenki z muzy-
kà Tadeusza Wity i s∏owami Alicji Raszki.

Od 1997 roku siedzibà zespo∏u jest Miejski Dom
Kultury w ¸aziskach Górnych. Zespó∏ liczy oko∏o
40 uzdolnionych wokalnie i tanecznie dzieci. W re-
pertuarze znajduje si´ ponad trzydzieÊci piosenek
z w∏asnymi tekstami, muzykà, aran˝acjami i pro-
dukcjà muzycznà. Troska o wysoki poziom arty-
styczny i dba∏oÊç o wartoÊciowe teksty spowodo-
wa∏a, i˝ wielokrotnie si´ga on  do repertuaru zna-
nych grup dzieci´cych (m.in. Piccolo Coro
dell’Antoniano).

Zespó∏ „RadoÊç” to nie tylko próby, wyst´py
i dziesiàtki godzin warsztatów artystycznych. „Ra-
doÊç” to wspólna zabawa, Êpiew, taniec, czasem
∏zy, czasem Êmiech i satysfakcja. To ju˝  ∏aziska
ikona, sposób na realizacj´ dzieci´cych marzeƒ
i kuênia m∏odych talentów.

Aktualnie zespó∏ prowadzà: Alicja Raszka, Alek-
sandra Szafraniec, Irena oraz Tadeusz Witowie.

Dzieci´cy Zespó∏ Artystyczny „RadoÊç”

certowa∏ jako goÊç specjalny na ukraiƒskim festi-
walu „Welikaya Koliada”.

W paêdzierniku 2012 r. zespó∏ Êwi´towa∏ jubile-
usz 5-lecia istnienia. Z tej okazji 13 paêdziernika
odby∏ si´ uroczysty koncert w MDK w ¸aziskach
Górnych.

W styczniu 2013 roku „Camerton” wyÊpiewa∏ III
nagrod´ w XXII edycji presti˝owego festiwalu
„Tyskie Wieczory Kol´dowe”.

Na co dzieƒ zespó∏ jest stale obecny w ˝yciu mu-
zycznym i kulturalnym regionu, uczestniczàc
w wielu uroczystoÊciach religijnych i Êwieckich. 



Olza. W niedziel´, 23 czerwca b.r., na Polu Biwako-
wym „Europa” w Olzie odby∏ si´ XI Zlot Chórów „Ol-
za 2013”.

W imprezie uczestniczy∏o osiem zespo∏ów Êpiewa-
czych: „S∏owik nad Olzà”, „Echo”– Biertu∏towy z Ra-
dlina, „Moniuszko” z Czy˝owic, „Cantemus Domino”
z Gorzyc, „Cantate” z Paw∏owa”, „Echo” z Syryni oraz
„Lira” z Turzy Âlàskiej. Nie po raz pierwszy w historii
olziaƒskich zlotów goÊcinnie wystàpi∏a tak˝e Orkiestra
Górnicza „Marcel” z Radlina. Zakoƒczenie tegorocznej
imprezy ubarwi∏ ponadto wyst´p zespo∏u Êpiewaczego
„Olzanki” z Olzy.

SpoÊród zespo∏ów uczestniczàcych w zlocie za najlep-
szy uznano Chór M´ski „Echo”– Biertu∏towy z Radlina.
Temu zespo∏owi przypad∏ te˝ w udziale puchar so∏tysa
Olzy, Józefa Kopystyƒskiego. Wyró˝nienie to uradowa-
ni Êpiewacy z Biertu∏tów potraktowali jako wspania∏y
„prezent” zwiàzany z rokiem jubileuszu 85–lecia ich
chóru! (K.D.)

Delegacja chóru „S∏owik nad Olzà” sk∏ada gratulacje
kolegom z Biertu∏tów

—————

Radlin. W miejscowej kawiarni „Górnicza Strzecha”
12 lipca br. odby∏o si´ IV Biesiadne Spotkanie Êpiewa-
ków Chóru M´skiego „Echo”– Biertu∏towy oraz muzy-
ków Orkiestry Górniczej „Marcel”. Tradycja owych bie-
siad si´ga roku 2009. W∏aÊnie wtedy cz∏onkowie obu
zaprzyjaênionych zespo∏ów ze wspó∏ma∏˝onkami spo-
tkali si´ po raz pierwszy na biesiadowaniu wype∏nionym
Êpiewem, muzykà i weso∏à zabawà.

Podobnie jak uprzednio i tym razem nie zbywa∏o na
wspania∏ej, sympatycznej „rywalizacji” mi´dzy biesia-
dujàcymi zespo∏ami. Okazj´ po temu tworzy∏y ró˝nego
rodzaju konkursy i quizy z nagrodami. Odby∏ si´ rów-
nie˝ koncert muzyków orkiestry górniczej, którzy nie
tylko grali, ale i ku wielkiemu zaskoczeniu biesiadni-
ków wykonali pieÊƒ dedykowanà cz∏onkom chóru Echo
z okazji jubileuszu 85–lecia zespo∏u. Uciechy by∏o nie-
ma∏o poniewa˝ tekst i muzyka kapelmistrza Franciszka
Magiery, spodoba∏y si´ „muzycznie uzdolnionemu to-
warzystwu”, które po pierwszej zwrotce do∏àczy∏o do
Êpiewu tr´baczy, waltornistów, klarnecistów, perkusi-
stów i pozosta∏ych muzyków orkiestry. Popisali si´ rów-

nie˝ chórzyÊci, którzy zaskoczyli s∏uchaczy krótkim
koncertem pieÊni wykonanych bez udzia∏u dyrygenta,
jednak z pomocà przyjació∏ z orkiestry. Dopisali goÊcie,
dopisa∏a pogoda, dopisa∏o wszystko to co sk∏ada si´ na
mi∏e i weso∏e sp´dzenie czasu. Nast´pna biesiada – za
rok. Oj, b´dzie si´ dzia∏o!

(K.D.)
—————

Tarnowskie Góry. Dwa chóry Okr´gu Tarnogórskie-
go ÂZChiO – „Harmonia” pod dyrekcjà Romana Kota
i „Kolejarz” pod dyrekcjà Izabeli Lysik-Ró˝aƒskiej –
biorà udzia∏ w Oratorium Âlàskim „Wziemi´–
wzi´ci” – dzie∏a spó∏ki autorskiej Jan Drechsler – Mi-
cha∏ T. Malicki. Jest to przedstawienie literacko – mu-
zyczne dnia toczàcego si´ wokó∏ ˝ycia kopalni. Sk∏ada
si´ z 16 songów po∏àczonych narracjà, wykonywane
przez solistów, chóry oraz band. W Oratorium biorà rów-
nie˝ udzia∏ muzycy Górniczej Orkiestry D´tej Bytom –
Miechowice. Premiera Oratorium mia∏a miejsce 3 listo-
pada 2012 roku w Domu Muzyki i Taƒca w Zabrzu. Ko-
lejne koncerty odbywa∏y si´ 9 lutego 2013 roku w By-
tomskim Centrum Kultury, 14 czerwca 2013 w Tarnow-
skich Górach oraz 7 wrzeÊnia 2013 w Zabrzu-Makoszo-
wach. Z koncertu w BCK powsta∏a p∏yta AV. (T.Z.)

—————
Chorzów. W pierwszà rocznic´ Êmierci Rajmunda

Hankego – wybitnego dzia∏acza, publicysty i redaktora
naczelnego „Âpiewaka Âlàskiego”, w chorzowskim
sanktuarium Êw. Floriana w sobotni wieczór 13 lipca
2013 roku odprawiona zosta∏a msza Êw. w intencji
zmar∏ego. Oprócz rodziny, znajomych i sàsiadów, z ra-
mienia Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO uczestniczy∏ w niej
m.in. prezes Roman Warzecha. Liturgi´ mszalnà uboga-
ci∏ Êpiewem solowym baryton Jan Maria Dyga, równie˝
dzia∏acz Zwiàzku. Nast´pnie cz´Êç uczestników uda∏a
si´ na cmentarz, aby przy grobie zmar∏ego zapaliç sym-
boliczny znicz. (J.M.D)

—————

Chorzów. Po Êmierci Rajmunda Hankego w mediach
ukaza∏o si´ wiele publikacji, obrazujàcych postaç zmar-
∏ego i jego dorobek pisarski. Ale brak∏o jednego istotne-
go wàtku, bowiem Rajmund Hanke by∏ or´downikiem
i propagatorem ekumenizmu w wierze. Uczestniczy∏
w wielu wydarzeniach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià chó-
rów ewangelickich, zw∏aszcza w kontekÊcie parafialne-
go chóru „Cantate” w Chorzowie. Dzi´ki niemu katedra
ewangelicko-augsburska w Katowicach w∏àczy∏a si´
w imprezy chóralne zwiàzane z „Trojokiem Âlàskim”.
W dowód uznania za ekumenicznà postaw´ Rajmund
Hanke otrzyma∏ 11 listopada 2009 roku honorowà na-
grod´ „Ró˝´ Lutra” – wyró˝nienie przyznawane przez
koÊció∏ ewangelicki szczególnie zas∏u˝onym osobowo-
Êciom. (J.M.D)

—————

Âwi´toch∏owice. Dwudziestego siódmego lipca
w Âwi´toch∏owicach odby∏ si´ Piknik Rodzinny zorga-
nizowany przez Chór M´ski „Âlàsk”.

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3 (405) 2013 63

6



Impreza odby∏a si´ na Stadionie ÂKS Naprzód Lipi-
ny. G∏ównà atrakcjà by∏ Mecz Towarzyski pomi´dzy
Chórem M´skim „Âlàsk” a Parafià p.w. Êw. Augustyna
– Lipiny. Mecz zosta∏ obj´ty Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Âwi´toch∏owice – Dawida Kost´p-
skiego.

Mimo ostrej walki jednak ulegliÊmy przeciwnikom

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wynikiem 4:1 dla dru˝yny
Parafii, Dru˝yn´ Chóru M´skiego „Âlàsk” reprezento-
wali jego cz∏onkowie w wieku od 12 do 73 lat, natomiast
w sk∏ad dru˝yny przeciwnej wchodzili parafianie oraz
ministranci w wieku 18 do 30 lat.

W Êpiewie byliÊmy jednak niezrównani

Po meczu rozpocz´∏a si´ cz´Êç artystyczna z konkur-
sami oraz grami z licznymi nagrodami dla najm∏od-
szych, nie zabrak∏o równie˝ dobrej muzyki przy wyst´-
pach Weroniki Soby, Duetu Zombie Haters oraz koncer-
tu Chóru M´skiego „Âlàsk”. Po cz´Êci artystycznej roz-
pocz´∏a si´ dla licznie zgromadzonej widowni Biesiada
Piwna.

(K.P.)

—————

Âwi´toch∏owice. W lipcu i sierpniu trwa∏ plebiscyt na
„Wizytówk´ Miasta Âwi´toch∏owice”.

Chór M´ski „Âlàsk” bra∏ udzia∏ w plebiscycie i zajà∏
ostatecznie czwarte miejsce przed „Schronem Bojo-
wym 39”, „Dwie Wie˝e KWK Polska”, i „PTTK Âwi´-
toch∏owice”. Za chórem uplasowa∏y si´ typowane do
tytu∏u m.in. kandydatury OÊrodka Sportu i Rekreacji
„Ska∏ka”, Wie˝y CiÊnieƒ, UKS Tygryski oraz osobisto-
Êci takich, jak Joanna Bartel, Marcin Kindla, i Tomasz
Dono.

Dla Chóru M´skiego „Âlàsk”, który dzia∏a w Âwi´to-
ch∏owicach ju˝ ponad 92 lata zaj´cie w plebiscycie tak
wysokiego miejsca jest du˝ym wyró˝nieniem.

(K. P.)

W Êrodku poczet sztandarowy Chóru M´skiego
„Âlàsk” który jest rozpoznawalnà wizytówkà Âwi´to-
ch∏ówic

—————

Miko∏ów. Na miej-
scu wiecznego spo-
czynku Êp. Jadwigi
Mandery-Wojtynek –
pochowanej w kwiet-
niu br. skarbniczki Za-
rzàdu G∏ównego Âlà-
skiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr – obok
kwiatów i palàcych si´
zniczy, siostra zmar∏ej,
pani Ma∏gorzata Hel-
ler, ustawi∏a statuetk´
Mi´dzynarodowej Na-
grody im. Stanis∏awa
Moniuszki. W ten
symboliczny sposób
spe∏nione zosta∏o ma-
rzenie Laureatki, któ-
rej choroba i odejÊcie
do wiecznoÊci unie-
mo˝liwi∏o uczestni-
czenie w uroczystoÊci wr´czania nagrody, która odby∏a
si´ 2 czerwca w Czeskim Cieszynie, podczas XXI Âwi´-
ta Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”. W imieniu
Zmar∏ej w uroczystoÊci uczestniczy∏a i odebra∏a nale˝nà
siostrze nagrod´ pani Ma∏gorzata.

—————

Pszów. W niedziel´, 8 wrzeÊnia 2013 roku w sanktu-
arium Matki Bo˝ej UÊmiechni´tej w Pszowie odby∏a si´
uroczystoÊç odpustowa. Uczestniczy∏ w niej Chór M´ski
„Echo” Biertu∏towy, który pod kierunkiem Tymoteusza
Kubicy Êpiewa∏ podczas mszy pontyfikalnej celebrowa-
nej o godzinie 11.00 przez metropolit´ górnoÊlàskiego
ks. abpa Wiktora Skworca w asyÊcie m.in. proboszcza
pszowskiej bazyliki, ks. pra∏ata J. Fronczka i ks. prof. J.
Szymika. W uroczystej celebracji uczestniczy∏o oko∏o
oÊmiu tysi´cy wiernych.

Chór „Echo” wykona∏ po ∏acinie sta∏e cz´Êci z „Mis-
sa” W. Lachmana oraz kilka pieÊni eucharystycznych
i pieÊni maryjnych.

64 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3 (405) 2013

6

Miejsce spoczynku Êp. Jadwigi
Mandery-Wojtynek



Odpustowà Msz´ Êw. celebrowa∏ Metropolita GórnoÊlà-
ski ks. abp Wiktr Skworc

Pszowskie sanktuarium od oko∏o 1728 roku jest miej-
scem szczególnego kultu maryjnego. Ju˝ wtedy przyby-
wali tu pàtnicy z Królestwa Polskiego, Moraw i obec-
nych Niemiec. To uzasadnia u˝ycie wobec owego miej-
sca takich okreÊleƒ, jak „Sanktuarium Trzech Naro-
dów”, czy „Pszów Sanktuarium Nadziei”. Istotnie:
sanktuarium le˝àce na pograniczu wp∏ywów polskich,
morawskich i niemieckich, rozwija∏o poczucie chrzeÊci-
jaƒskiej wspólnoty ludnoÊci trzech j´zyków i kultur; sta-
∏o si´ ogniwem trójkàta miejsc pàtniczych i szczególnej
czci maryjnej na Górnym Âlàsku, obejmujàcym Piekary
Âlàskie, Gór´ Âw. Anny oraz Pszów. Warto wspomnieç,
˝e przez pszowskie sanktuarium przewija si´ rocznie
oko∏o stu tysi´cy pielgrzymów z dalszych i bli˝szych
okolic. (K.D.)

Podczas uroczystoÊci odpustowej w Pszowie Êpiewa∏
Chór M´ski„Echo” Biertu∏towy

Katowice. W kolejnà rocznic´ nadania Katowicom
praw miejskich Prezydent Miasta, Piotr Uszok, przy-
zna∏ doroczne nagrody za zas∏ugi w dziedzinie kultury.
Podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ 13 wrzeÊnia br.
w Pa∏acu Goldsteinów nagrody odebrali m.in. przedsta-
wiciele dwóch katowickich chórów, obchodzàcych
w tym roku swoje stulecia. W uzasadnieniach podkre-
Êlono, i˝:

* Chór „Ogniwo” nagrodzono za wybitne osiàgni´cia
artystyczne, prac´, profesjonalizm i pasj´, które pozwo-
li∏y na mistrzowskie wykonywanie najwi´kszych dzie∏
polskiej i Êwiatowej klasyki muzycznej;

* Chór „S∏owiczek” za kultywowanie tradycji pieÊni
patriotycznej i ludowej na wysokim poziomie wyko-
nawczym, upowszechnianie muzyki chóralnej i zas∏ugi
dla ruchu Êpiewaczego na Âlàsku.

Laureatom szczerze gratulujemy i ˝yczymy wielu
dziesi´cioleci aktywnej dzia∏alnoÊci Êpiewaczej.

—————

Katowice. 13 wrzeÊnia
2013 roku w Galerii Arty-
stycznej na Placu Grun-
waldzkim w Katowicach
nastàpi∏o uroczyste ods∏o-
ni´cie popiersia Henryka
Miko∏aja Góreckiego, któ-
rego dokona∏a, wspólnie
z prezydentem Katowic, p.
Piotrem Uszokiem, ma∏˝on-
ka kompozytora Jadwiga.

W uroczystoÊci, prócz
najbli˝szej rodziny – ˝ony,
córki, zi´cia i wnuków Ar-
tysty, udzia∏ wzi´li przed-
stawiciele w∏adz woje-
wódzkich, Rady Miasta, ak-
torzy, muzycy i przyjaciele.
Opraw´ muzycznà zapew-
ni∏ chór Filharmonii Âlà-
skiej, który pod dyr. Jaro-
s∏awa Wolanina wykona∏
utwory Miko∏aja Góreckie-
go, zabrzmia∏a te˝ pi´knie
orkiestra KWK „Murcki –
Staszic”, którà dyrygowa∏
Szczepan Kurzeja. Nasz
Zwiàzek reprezentowany
by∏ przez prezesa Romana
Warzech´ i cz∏onka Zarzà-
du Barbar´ Liczberskà, któ-
rzy z∏o˝yli wiàzank´ bia∏o-
czerwonych ró˝.

Delegacja ZG ÂZChiO – prezes Roman Warzecha
i Barbara Liczberska

Twórcà katowickiego popiersia H.M. Góreckiego jest
znakomity artysta rzeêbiarz, Zygmunt Brachmaƒski.

(B.L.)
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Ustroƒ. Dziewi´çdziesiàte piàtà rocznic´ urodzin ob-
chodzi∏ we wrzeÊniu br. Adam Heczko z Ustronia. Nie-
wiele jest osób tak oddanych amatorskiej sztuce wokal-
nej jak Jubilat, który w Kameralnym Zespole Wokal-
nym „Ustroƒ” Êpiewa od 1983 roku! Adam Heczko
w m∏odoÊci by∏ cz∏onkiem chórów Polskiej M∏odzie˝y
Ewangelickiej oraz zespo∏u koÊcielnego. Wspomina
Zjazd Chórów, który z udzia∏em kilkuset Êpiewaków od-
by∏ si´ w Cieszynie w lipcu 1939 roku.

Lata wojny Jubilat sp´dzi∏
na przymusowych robotach
w Niemczech. Pe∏ni∏ nast´p-
nie s∏u˝b´ wartowniczà
w Pary˝u, bra∏ udzia∏ w in-
wazji sojuszników w Nor-
mandii, s∏u˝àc w korpusie
gen. Stanis∏awa Maczka
walczy∏ w Szkocji. Dziesià-
tego lipca 2005 roku z okazji
60. rocznicy zakoƒczenia
drugiej wojny Êwiatowej
bra∏ udzia∏ w spotkaniu ˝o∏-
nierzy zaproszonych do
Londynu przez królowà El˝-

biet´ II. Jubilat by∏ m.in. prezesem Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie –
Oddzia∏u Regionalnego w Ustroniu.

AdaÊ, bo tak si´ do niego zwracajà ustroƒscy kamera-
liÊci, jest cz∏owiekiem bezkonfliktowym, energicznym,
radosnym, znakomitym gaw´dziarzem. Jego smaczne,
samodzielnie przygotowywane krepliki – pàczki, który-
mi ka˝dego roku cz´stuje z okazji swych urodzin, chwa-
là i wspominajà wszyscy Êpiewacy.

Adam Heczko urodzi∏ si´ w Godziszowie na Âlàsku
Cieszyƒskim. Jest ˝onaty i od wielu lat mieszka
w Ustroniu.

Urodzinowe spotkanie z Jubilatem odby∏o si´ 15
wrzeÊnia w Muzeum Ustroƒskim im. Jana Jarockiego.
Przyby∏y na uroczystoÊç Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan
Stanis∏aw Ciechanowski, wr´czy∏ Jubilatowi szabl´ ofi-
cerskà. Burmistrz Ireneusz Szarzec, uhonorowa∏ Adama
Heczk´ dyplomem „Za zas∏ugi dla miasta Ustronia”.

W cz´Êci artystycznej spotkania wystàpi∏ zespó∏
„Ustroƒ”, który pod kierunkiem Ewy Bocek-Orzyszek
zaÊpiewa∏ kilka pieÊni na czeÊç Jubilata.

(H.O.)
—————

Katowice-Kostuchna. W sobot´, 28 wrzeÊnia br. odby-
∏y si´ g∏ówne uroczystoÊci stulecia Chóru Mieszanego
„S∏owiczek” w Kostuchnie. W miejscowym koÊciele Trój-
cy PrzenajÊwi´tszej odprawiona zosta∏a msza Êw. koncele-
browana w intencji Êpiewaków chóru. Odprawi∏ jà i homi-
li´ wyg∏osi∏ ks. prof. Antoni Reginek. Liturgii towarzyszy∏
Êpiew chóru m´skiego „Hejna∏” z Piotrowic (Missa in ho-
norem Resurrectionis DNJC) oraz uÊwietniajàcy jà wy-
st´p Orkiestry D´tej KWK Staszic–Murcki–Bo˝e Dary.
Drugà cz´Êç obchodu stanowi∏ koncert chóru–jubilata
w Miejskim Domu Kultury „Po∏udnie”. Pod kierunkiem
El˝biety Kudali zespó∏ Êpiewaczy „S∏owiczka” wykona∏
utwory zarejestrowane uprzednio na wydanej z okazji ju-
bileuszu p∏ycie CD „Z piosenkà przez Êwiat”. W trakcie
koncertu sztandar chóru udekorowany zosta∏ Z∏otà Odzna-

kà Honorowà
ÂZChiO Z Bry-
lantem. Honoro-
we odznaki Âlà-
skiego Zwiàzku
Chórów i Or-
kiestr otrzymali
równie˝ cz∏onko-
wie chóru. Z oka-
zji jubileuszu
„ S ∏ o w i c z e k ”
z Kostuchny
otrzyma∏ tak˝e
bràzowà odznak´
„Gloria Artis”
przyznanà przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego
imieniu wr´czy∏ jà zespo∏owi Prezydent Miasta Katowice,
Piotr Uszok. W jubileuszowym obchodzie uczestniczy∏y
delegacje zaprzyjaênionych chórów oraz okr´gu katowic-
kiego ÂZChiO z prezesem Zdzis∏awem Czenczkiem. Re-
prezentacj´ Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO tworzyli prezes
Roman Warzecha, wiceprezes Benedykt Oberda, sekre-
tarz Andrzej Wójcik, kapelan Zwiàzku ks. prof. A. Regi-
nek oraz dyrektor artystyczny Krzysztof. K. Kaganiec.
Wi´cej o chórze z Kostuchny i jego jubileuszu w nast´p-
nym numerze „Âpiewaka Âlàskiego”.

—————
Gliwice – Kraków. W dniach trzynastym i czternastym

wrzeÊnia br. w Centrum Kultury „Dwór” w Tomaszowi-
cach odby∏a si´ XIII Mi´dzynarodowa Konferencja z cy-
klu „Rola koÊcio∏a katolickiego w procesie integracji eu-
ropejskiej”. W konferencji – zorganizowanej przez Uni-
wersytet Papieski Jana Paw∏a II, Fundacj´ Konrada Ade-
nauera w Polsce i Fundacj´ Roberta Schumana w Luxem-
burgu przy wspó∏pracy m.in. z Wydawnictwem „Wokó∏
Nas” w Gliwicach – na zaproszenie wystosowane w imie-
niu Komitetu Organizacyjnego oraz JE kardyna∏a Stani-
s∏awa Dziwisza przez przewodniczàcego Komitetu, bpa
prof. Tadeusza Pieronka uczestniczy∏ Ryszard Buczek –
wiceprezes Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

Uczestnicy konferencji

Na podstawie materia∏ów w∏asnych oraz korespon-
dencji nades∏anych przez Barbar´ Liczberskà (B.L.),
Teres´ Zajàc (T.Z.), Krystiana Dziub´ (K.D.), Jana
M. Dyg´ (J.M.D), Henryka Orzyszka (H.O.) i Krzysz-
tofa Popka (K.P.) opracowa∏a Barbara Czaykowska
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Adam Heczko

Ok∏adka jubileuszowej p∏yty „S∏o-
wiczka”



D˝entelmen rozmawia ze swojà sàsiadkà:
– Madame, s∏ysza∏em wczoraj jak pani Êpiewa∏a.
– Tak tylko, dla zabicia czasu – odpowiada zawsty-

dzona dama.
– Strasznà broƒ pani wybra∏a, madame!

Spotykajà si´ dwaj muzycy jazzowi i jeden mówi do
drugiego:

– Wiesz wyda∏em p∏yt´!
– Âwietnie, a ile sprzeda∏eÊ?
– Eee, niewiele – dom, samochód…

‘
Po zademonstrowaniu swych umiej´tnoÊci kandy-

datka na Êpiewaczk´ pyta profesora:
– Czy mój g∏os ma jakieÊ szanse?
– OczywiÊcie! Na przyk∏ad, gdy wybuchnie po˝ar!

Podczas koncertu w filharmonii jeden z altowioli-
stów zgubi∏ si´ podczas gry i pyta ukradkiem kolegi:

– Przepraszam, w którym miejscu jesteÊmy?
– Panie, gdybym to ja wiedzia∏, to bym teraz w Wie-

ner Philharmoniker gra∏…

‘
Jasio poszed∏ na prób´ chóru.
Pani mówi do Jasia:
– ZaÊpiewaj jakàÊ piosenk´.
– Wlaz∏ kotek na p∏otek…
– Wy˝ej Jasiu.
– Wlaz∏ kotek na drzewo..
– Jasiu, wy˝ej!
– Wlaz∏ kotek na domek…
– Wy˝ej Jasio…
– Ale prosz´ pani, jak kotek wejdzie wy˝ej to spad-

nie…

Sà sposoby aby wyciàgnàç z sopranów wysokie „c”

Dawno, dawno temu na radiowym

konkursie mandolinowym



… ale to już było …


