
„Mnie si´ tu doÊç dobrze powodzi”
To zdanie napisa∏ Stefan Marian Stoiƒski na odwrocie bo-

˝onarodzeniowej kartki. Mo˝na powiedzieç – nic oryginalne-
go: zdawkowy komunikat – oboj´tny, atramentowy Êlad na
pocztówce wys∏anej do bliskiej osoby. Gdy jednak weêmie
si´ pod uwag´ czas i okolicznoÊci w jakich zdanie to zosta-
∏o pomyÊlane i utrwalone, sens s∏ów, które si´ na nie sk∏ada-
jà ulegnie radykalnej zmianie. Nabiorà one innego, g∏´bsze-
go znaczenia. Powiedzà wiele o tym, co prze˝ywa∏, w jakim
nastroju móg∏ byç, co chcia∏ przekazaç i przed niepowo∏any-
mi ukryç ten, którego r´ka prowadzi∏a pióro kreÊlàce s∏owa
komunikatu – „Mnie si´ tu doÊç dobrze powodzi”.

Zdanie ze Êwiàtecznej pocztówki wys∏anej siedemdzie-
siàt jeden lat temu z Krakowa, wtedy stolicy Generalnej Gu-
berni, wywo∏uje teraz dreszcz wzruszenia.

Jak wtedy, w 1942 roku, wchodzimy w okres Êwiàt Bo˝e-
go Narodzenia i post´pujàcy tu˝ za nimi, zazwyczaj hucz-
nie witany Nowy Rok.

Wbrew pozorom nie sà to Êwi´ta wy∏àcznie „rozrywko-
we”. Pocztówka odnaleziona podczas przeprowadzki
zwiàzkowego biura przypomina, ˝e ˝ycie ze Êmiercià prze-
plata si´, jak narodziny Chrystusa z perspektywà Jego
Êmierci na Krzy˝u i Zmartwychwstania.

Niektórzy w to nie wierzà. Denerwujà si´ nawet, gdy
wspomina si´ o tym. My, rzecz jasna, b´dziemy w Êwiàtecz-
ny czas kol´dowaç co si∏ w p∏ucach. Najg∏oÊniej w Wigili´,
kiedy to „anio∏owie ∏amià si´ op∏atkiem”. Marek Petrykow-
ski – poeta z Krosna na Podkarpaciu uwa˝a, ˝e

przypomina to
mielenie skrzyd∏ami suchego chleba
na potrzeb´ grudniowego Êniegu
dla dzieci
kochajàcych rozeÊmiane ba∏wany
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Weso∏ych Âwiàt 
i Do siego Roku!

Zarzàd i Komisja Rewizyjna
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

wraz z redakcjà „Âpiewaka Âlàskiego”



Jest w moim kraju
zwyczaj…

Droga Druhno, Zacny Druhu
Zapraszam do sto∏u. Do wigilijnego sto∏u. Zasiàdzie

przy nim wiele osób. Obok krajowców, zagraniczni go-
Êcie. W ró˝nym wieku b´dà – kobiety, m´˝czyêni, dzie-
ci… Niektórzy prze˝yli ju˝ swoje ˝ycie. Inni rozpocznà
je w nieokreÊlonej przysz∏oÊci. Przyb´dà z daleka. Mimo
wyczerpujàcej podró˝y, zachowajà Êwie˝oÊç i schludny
wyglàd.

Doborowe towarzystwo sprawi, ˝e nasze z nimi spo-
tkanie przy skromnie, lecz gustownie zastawionym stole,
up∏ynie w mi∏ej i przyjaznej atmosferze. Zastawa, jak
równie˝ potrawy serwowane tego wieczoru nawiàzywaç
b´dà do tradycji bliskiej ka˝demu uczestnikowi wiecze-
rzy.

Zapach jedliny zmiesza si´ z aromatem potraw, poÊród
których naczelne miejsce zajmie królewski karp w z∏oci-
stej panierce – stroju podkreÊlajàcym godnoÊç Jego Kró-
lewskiej Karpiowskiej MoÊci. Do tego kapusta z grzyba-
mi, albo z grochem – znaczy… cicer cum caule, jak te-
go ˝àda inna kulinarna tradycja.

Nie ma powodu opisywania ró˝norodnoÊci potraw
przygotowanych w wielkiej iloÊci z myÊlà o wybrednych
podniebieniach. Ale o Êlàskiej moczce wypada wspo-
mnieç i o kutii, która raz w roku cieszy tych, co z betle-
jemskà gwiazdà od Wschodu na wigilijnà uczt´ Êpieszà.

Jak zawsze, gwarno b´dzie i Êpiewnie.
Mo˝e byç te˝… ciekawie.
Stojàca w kàcie wiekowa, przez lata nieu˝ywana fis-

harmonia, subtelnym towarzyszeniem pomo˝e Êpiewajà-
cym utrzymaç si´ w tonacji. Dziwnym sposobem ze zde-
zelowanego instrumentu zniknie gruba warstwa kurzu
i oplatajàcej paj´czyny. CzystoÊç i pi´kno dêwi´ku ska-
zanego na zatracenie, nikomu ju˝ niepotrzebnego mebla,
zachwyci najbardziej wra˝liwych Êpiewaków.

Nie ociàgaj si´ droga druhno!
Zacny druhu, prosz´, daj ujÊcie fantazji!
Oto stó∏ nakryty. Wniesione potrawy. Przesz∏oÊç
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z przysz∏oÊcià ju˝ nie sà osobne. Wszystko dzieje si´ tu
i teraz. W Twojej i mojej obecnoÊci. Z naszym udzia-
∏em… 

*     *     *

– Pos∏uchaj moje serce i spójrz tam… 
„Czy˝by znali tu mój bo˝onarodzeniowy motet? ” –

myÊli Jan Chrystian Bach i nuci jego poczàtkowà fraz´
po niemiecku: – Merk auf, mein Herz und sieh dorthin…
Nie zauwa˝a, ˝e to „pos∏uchaj moje serce i spójrz tam”
skierowane by∏o do urodziwej sopranistki, która jako
Angielka nie zrozumia∏a s∏ów wypowiedzianych po pol-
sku, mo˝e po niemiecku… Tak na prawd´ nie wiadomo
po jakiemu.

Emma Kirkby widzi nucàcego syna lipskiego kantora.
Dostrzega te˝ peruk´ zdobiàcà jego ojca, wielkiego Jana
Sebastiana. „Ach, dobrze by∏oby przedstawiç si´ mi-
strzowi… zaÊpiewaç coÊ z jego muzyki, pos∏uchaç
uwag… ”. Emma nie spodziewa∏a si´, ˝e zostanie Êpie-
waczkà. Studiowa∏a w Oxfordzie filologi´ klasycznà, po-
tem pracowa∏a w szkole. Dla przyjemnoÊci Êpiewa∏a
w chórze i w ma∏ych zespo∏ach wokalnych… „Najch´t-
niej zaÊpiewa∏abym Schlafe, mein Liebster z drugiej cz´-
Êci Oratorium „Na Bo˝e Narodzenie”… Ale ta ko∏ysan-
kowa aria wymaga g∏osu altowego” – myÊli i z ˝alem re-
zygnuje z pomys∏u. Widok spoczywajàcego na pó∏misku
karpia sprawia jednak, ˝e kilkakrotnie z czu∏oÊcià powta-
rza w myÊli s∏owa bachowskiej ko∏ysanki – Schlafe, me-
in Liebster, Âpij, mój najukochaƒszy… 

Wtóruje jej Chopin. Siedzi przy fortepianie Pleyela.
Otoczony wianuszkiem wdzi´cznych s∏uchaczek impro-
wizuje. W h-moll gra coÊ bardzo burzliwego. Po chwili
zmienia tonacj´. Delikatnie dotyka klawiszy. Drgajàce
struny fortepianu wprawiajà w ruch powietrze. Bacho-
wie, angielska Êpiewaczka – wszyscy ws∏uchujà si´
w melodi´ kol´dy Lulaj˝e Jezuniu, w monotonnie powta-
rzane dwukreÊlne fis, w harmoni´ akompaniamentu…
Atmosfer´ przesycajà przemieszane w równych propor-
cjach zapachy wigilijnych potraw i zachwyty obecnych:
– Beautiful… Wunderbar!… Che bellezza!… Jakie to
pi´kne, jakie wzruszajàce… Ach, mistrzu! Jeszcze, jesz-
cze… 

Z drugiego koƒca sto∏u odzywa si´ damski g∏os:
– Teraz ja! Teraz ja prosz´ o g∏os! Powiem wierszyk…

Nasza mama kocha muzyk´ / i my tak˝e muzyk´ kocha-
my, / wi´c na gwiazdk´ myÊmy kupili / p∏yt´ dla naszej
mamy… Ten wierszyk jest dosyç d∏ugi, wi´c ˝eby nie za-
nudzaç przejd´ od razu do ostatniej zwrotki: P∏yta gra∏a
scherzo z kol´dà, / rozÊpiewa∏y si´ pi´knie klawisze /
i tak by∏o, jakby naprawd´ / Chopin do nas, do domu,
przyszed∏… Prawda, ˝e ∏adnie? – powiedzia∏a jeszcze
Wandzia (Wanda Chotomska) , uk∏oni∏a si´ i usiad∏a.

Kilku muzyków zacz´∏o tymczasem pobie˝nie pi∏owaç
Pif´ – pastoralnà Sinfoni´ w formie ko∏ysanki, która po-
przedza recytatyw sopranu na poczàtku drugiej cz´Êci
oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla. Ten i ów
podczas pi∏owania Pify nieco si´ zdrzemnà∏, jak ci paste-
rze, co w polu przebywali, stra˝ nocnà nad trzodà trzy-
majàc. Jak pami´tamy „Naraz stanà∏ przy nich Anio∏
Paƒski i chwa∏a Paƒska zewszàd ich oÊwieci∏a”, wi´c si´
obudzili i natychmiast zgrabnie, z wdzi´kiem, w rytm
muzyki Haendla pobiegli do Betlejem.

GoÊcie wyrwani z krótkotrwa∏ej drzemki rozglàdajà

si´ ciekawie, nas∏uchujà. Pod bia∏ym obrusem szeleÊci
r´cznie z˝´te ekologiczne sianko, Jezusik maluÊki le˝y
w ˝∏óbku jak nale˝y… 

Niespodziewany ∏omot oznacza koniec sielanki.
– A, panowie to skàd?
– My? Z przysz∏oÊci. Nas tu jeszcze nie ma, gwoli Êci-

s∏oÊci. JesteÊmy z wyobraêni – objaÊniajà m∏odzianko-
wie w „kosmicznych” nie – „komicznych” kombinezo-
nach. Szarpià laserowe struny laserowej gitary. Z pliku
zapisanego na twardych dyskach mózgów sàczà si´ in-
terfejsem zero jedynkowe informacje. Urzàdzenia za-
montowane w okolicach garde∏ z mocà bliskà 120 decy-
beli emitujà dêwi´ki podobne do Êpiewu. „Acha – domy-
Êlamy si´ – to wokal”!

– CoÊ w rodzaju Âpiewu m∏odzianków… – podpowia-
da uprzejmie siedzàcy w pobli˝u znawca nowoczesnej
muzyki. Mówiàc, wsuwa w usta smakowity kàsek Êwià-
tecznej potrawy. Po chwili dociera do niego, ˝e to niesto-
sowne, ˝e nie nale˝y mówiç z pe∏nymi ustami. Milknie
i tylko prze˝uwa. Naraz zauwa˝a, ˝e siedzàcy obok Karl-
heinz Stockhausen, twórca Gesang der Jünglinge –
skomponowanego w 1956 roku arcydzie∏a muzyki elek-
tronicznej – krztusi si´ ziarenkiem maku z podanych do-
piero co makówek domowej roboty. „Psia krew, wyrwa-
∏em si´ jak Filip z konopi! Z tego mogà byç konsekwen-
cje… ”– martwi si´ koneser awangardowej muzyki dwu-
dziestego wieku. Wali te˝ ile wlezie d∏onià w plecy
krztuszàcego si´ i ju˝ prawie ca∏kiem na twarzy sinego
kompozytora.

Uderzenia uk∏adajà si´ w rytmiczny wzór bossa novy.
Bardzo pi´knie wspó∏grajà z nià myÊli zastanawiajàcego
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Mateusz Kossior: Pok∏on pasterzy 1572, koÊció∏ para-
fialny w Po∏ajewie



si´ po cichu eksperta: – „O czym… oni… do diaska…
Êpiewajà”? Faktycznie, trudno jakoÊ po∏apaç si´ w treÊci
„wokalu” m∏odzianków, którzy z mocà wskazanà dwa
akapity wczeÊniej Êpiewajà (?) poetycko-muzycznà fra-
z´: Jestem anio∏kiem / i dziÊ wam powiem / ˝e tu w sta-
jence / le˝y Jezusek… 

– Na mi∏oÊç Boskà! Có˝ to za kol´dnicy!?
Irytacja w g∏osie Arcangela Corellego Êwiadczy

o wielkim niezadowoleniu. Nikt nie lubi, gdy mu si´
przeszkadza. Tym bardziej nie znosi tego w∏oski mistrz.
Zw∏aszcza nie lubi ha∏asu. Zniecierpliwiony odk∏ada za-
tem g´sie pióro, którym na serwetce le˝àcej obok jego
nakrycia zapisywa∏ poczàtkowe takty Largo-Pastorale.
Przy okazji sadzi na bibu∏ce ogromnego kleksa. To ca∏-
kowicie wytràca go z równowagi: – Largo – nie kleks,
ma byç cz´Êcià „Concerto grosso g-moll” op. 6 nr 8 wy-
konywanà w okresie Bo˝ego Narodzenia… Trzeba b´-
dzie wszystko od nowa zaczàç… 

– Ci kol´dnicy, có˝ to za dzikusy?! – powtarza i dopre-
cyzowuje wypowiedziane przed chwilà pytanie.

– To sà ofiary. – Charakterystyczne „r” zdradza, i˝ na-
chylajàcym si´ do ucha Corellego informatorem jest Je-
rzy Waldorff. – To sà ofiary polskiego systemu edukacji.
Musi pan wiedzieç, mistrzu, ˝e od dawna nie ma w pol-
skiej szkole lekcji Êpiewu. Z tego powodu wyros∏o poko-
lenie g∏uchych. Ono teraz rzàdzi i zniech´ca m∏odzie˝ do
muzyki, do Êpiewu… Mówi∏em o tym, przestrzega∏em…
Nikt nie s∏ucha∏… 

Sm´tne wyrzekania przerywa radosny okrzyk – Hej,
kol´da, kol´da! ¸atwo poznaç, ˝e to Józek Broda, nie ja-
kiÊ tam zwyk∏y beskidzki baca. Z wysoka ku dolinie, po
stopniach gamy opada jego intonacja, podj´ta przez chór
juhasów z Ujsó∏… Powia∏o Êwie˝ym, ˝ywicznym powie-
trzem. Co by nie powiedzieç, zrobi∏o si´ swojsko i przy-
jemnie. Sk∏adajà pok∏on Dzieciàtku wó∏ i osio∏, razem

z nimi te˝ ca∏y kierdel beskidzkich owieczek. Ono ràcz-
ki podnosi i b∏ogos∏awi dobrym ludziom, niebu i Êwiatu.
Hej, kol´da, kol´da!

PoÊród zapachu jedliny na której zapalono kolorowe
Êwiat∏a rozwija si´ Êpiewna opowieÊç o Narodzeniu Paƒ-
skim. Niosàcy si´ po okolicy dêwi´k dzwonów, wirujàce
za oknem p∏atki Êniegu, cienie na Êcianie, spojrzenia
i czu∏e gesty kochajàcych si´ osób wspó∏tworzà wigilij-
nà symfoni´.

Karol Dickens zaczyna opowiadaç o skàpcu, który
w Êwi´tà noc grudniowà na powrót sta∏ si´ szczodrym,
serdecznym cz∏owiekiem, jakim by∏ za m∏odu… Mówi
i wszyscy go rozumiejà, poznajà, ˝e to Kol´da prozà –
OpowieÊç Wigilijna, którà dawno temu czytali. W trak-
cie opowieÊci Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski wychyla
kropelk´ i uniesiony poetyckim oraz Êwiàtecznym na-
strojem, mówi niby do siebie, ale tak ˝eby wszyscy s∏y-
szeli: – Jest cicho. Choinka p∏onie. / Na szczycie cheru-
bin fruwa. / Na oknach pelargonie / blask Êwieczek z∏o-
tem zasnuwa… 

Sceniczny szept Konstantego Ildefonsa dociera do
uszu Josepha Von Eichendorffa. Zas∏yszane s∏owa coÊ
mu przypominajà. Romantyczny poeta odtwarza obraz
z dawien dawna zapami´tany wigilijnego wieczoru
w Êlàskim jakimÊ miasteczku. Rymy same si´ uk∏adajà:
– Pusty rynek. Nad dachami / Gwiazda. Âwieci ka˝dy
dom. / W zamyÊleniu, uliczkami, / Id´, tulàc Êwi´toÊç
Êwiàt. // Wielobarwne w oknach b∏yski / I zabawek kusi
czar. / RadoÊç dzieci, Êpiew ko∏yski, / Trwa kruchego
szcz´Êcia dar. // Wi´c opuszczam mury miasta, / Id´ po-
lom bia∏ym rad. / Zachwyt w dr˝eniu Êwi´tym wzrasta:
/ Jak jest wielki cichy Êwiat!

Jest ciekawie i tak pi´knie, ˝e bardziej byç nie mo˝e.
Po prostu Êwiàtecznie, jak u Mariana Sawy w Kantacie
na Bo˝e Narodzenie, albo Kol´dowaniu na tenor solo,
chór m´ski i organy, jak w Czterech motetach na okres
Bo˝ego Narodzenia Francisa Poulenca, jak u Penderec-
kiego w II Symfonii, której z powodu kol´dowej remini-
scencji „Cichej Nocy” nadano przydomek „Wigilijna”…
Jak w wielu innych dzie∏ach s∏awnych muzyków, mala-
rzy, poetów i pisarzy.

W towarzystwie znamienitych goÊci czas szybko mija.
¸atwo te˝ zapomnieç mo˝na o jedzeniu, piciu i o bo˝ym
Êwiecie. Tylko… czy pozwoli na to ksiàdz Twardowski,
który gdzieÊ w kàcie zadumany obmyÊla pytania – Dla-
czego jest Êwi´to Bo˝ego Narodzenia? / Dlaczego wpa-
trujemy si´ w gwiazd´ na niebie? / Dlaczego Êpiewamy
kol´dy?

On zna odpowiedê. Mo˝na o nià ksi´dza zapytaç… Je-
Êli nie zapomnimy, bo oto pukanie s∏ychaç, raz, drugi
trzeci, troch´ niecierpliwe. Pewnie goÊç spóêniony przy-
szed∏, albo ktoÊ w potrzebie, niezapowiedziany… 

– A, to pan Cyprian Kamil! Witamy serdecznie! Co
u Pana s∏ychaç?

– Jest w moim kraju zwyczaj, ˝e w dzieƒ wigilijny, /
Przy wzejÊciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, /
Ludzie gniazda wspólnego ∏amià chleb biblijny / Naj-
tkliwsze przekazujàc uczucia w tym chlebie.

– Tak, oczywiÊcie… Mamy tu op∏atek bia∏y, prze∏a-
miemy go, sprawiedliwie si´ podzielimy… Przy stole.
Przy wigilijnym stole.

Gloria in excelsis Deo!
Andrzej Wójcik
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„GdybyÊmy ju˝ mieli odrobin´ te-
lewizji! Pokazaç s∏uchaczom z Eu-
ropy dziedziniec turniejowy na Wa-
welu w zachodzàcem s∏oƒcu lub
w blasku reflektorów, a na nim owe
szeÊç, czy mo˝e siedem szyj
kontrabasów, które stercza∏y
nad g∏´bokiemi falangami Or-
kiestry Symfonicznej PR, ad
hoc chwalebnie wzmocnionej.
Co za propaganda! Âwietny
pomys∏ mia∏o Polskie Radjo
z wawelskiemi festivalami. Bo
i akustyka dziedziƒca wybor-
na; pog∏os imponujàcy, a nie
przeszkadza, orkiestra brzmi
pe∏no i szlachetnie.

Jednak czy wszyscy radjo-
s∏uchacze zauwa˝yli to samo,
co ja: ˝e nie wszystkie utwory
wychodzà tak samo dobrze.
Rzecz ciekawa: Êwietnie
brzmia∏y tym razem chóry
mieszane, nieraz sk∏onne do
zgrzytów interferencyjnych
(podobno to nale˝y do mikro-
fonicznej natury g∏osów kobie-
cych w wy˝szych partiach) .

Nie straci∏y nic uk∏ady pieÊni lu-
dowych, artystycznie wspania∏e, mi-
mo ˝e czasem troch´ skomplikowa-
ne w brzmieniu, na co mikrofon by-
wa bardzo nerwowy.

Pami´tam „Stabat Mater” Szyma-
nowskiego zapiszczane i zahuczane
tak, ˝e nikt by g∏osów nie by∏ rozplà-
ta∏.

W orkiestrze by∏o tak: nic nie
ucierpia∏ ani Moniuszko, ani Kar∏o-
wicz, ani F.R. ¸abuƒski ze swoim
„Tryptykiem pastoralnym”. Nato-
miast Palestra „Taniec z Osmo∏o-
dy” by∏ niejasny, a ju˝ „Chmiel”
Wiechowicza wyszed∏ jakby pod-
szewkà na wierzch. Znam go doÊç
dobrze, ale cz´sto nie mog∏em si´

doszukaç obrazu dêwi´kowego.
Ale przecie˝ orkiestra gra „Chmie-
la” barwnie i efektownie. Wi´c
w czem przyczyna? MyÊl´, ˝e w in-
strumentacji”.

Dalsza cz´Êç artyku∏u poÊwi´cona
jest muzyce hiszpaƒskiej, a zatem
postanowi∏am powróciç do roku
2013, kiedy to od dawna mamy ju˝
telewizj´, radio, mikrofony, wspa-
nia∏à aparatur´ nag∏aÊniajàcà, a mi-
mo to wykonawstwo nadal bywa
„zapiszczane, zahuczane tak, ˝e nikt
by g∏osów nie by∏ rozplàta∏”, co naj-
bardziej zauwa˝alne jest w Êpiewie
chóralnym.

W naszym Zwiàzku (bo do tego
pola si´ ogranicz´) mamy wiele
wspania∏ych chórów – owoc wy-
trwa∏ej pracy dyrygentów dbajàcych
starannie o realizacj´ „˝yczeƒ” kom-
pozytora, zawartych w zapisie nuto-
wym.

Praca tym trudniejsza, ˝e prowa-
dzona w ruchu amatorskim, wyma-
gajàcym sta∏ej „obróbki materia∏u”
i upartego szlifowania, by doprowa-
dziç do efektu koƒcowego – b∏ysku
zachwycajàcego s∏uchacza.

Zdarza si´ jednak, ˝e szlifowany
materia∏ „p´ka” na widok publicz-
noÊci, a cz´Êciej… mikrofonu. Nie-
wra˝liwy na pó∏mrok koÊcio∏a, mi-
gajàce Êwiate∏ka na choinkach i dys-
kretny blask gwiazdy betlejemskiej,
wpada w samozachwyt i w niecier-
pliwym oczekiwaniu na znak dyry-
genta nabiera powietrza w p∏uca, by
rozpruç cisz´ wrzaskliwym pyta-

niem: „Dziecino ma∏a, czemu
dr˝ysz? ”… 

Chcia∏oby si´ zapytaç, droga chó-
rzystko: nie wiesz?

Dyrygentka rozpaczliwie poka-
zuje piano, ale czar koncertu prys∏,
wszystko zosta∏o ju˝ zapiszczane
i zahuczane. Bo Êpiewaç trzeba
sercem, ze zrozumieniem treÊci,
którà chcemy przekazaç, z szacun-
kiem dla s∏uchacza. I z szacunkiem
dla trudu dyrygenta, który nie za-
s∏u˝y∏ na kompromitacj´. Nawet
niezamierzonà… Bo na skompli-
kowane brzmienie „mikrofon by-
wa bardzo nerwowy”. A pewnie
s∏uchacz te˝.

Barbara Liczberska
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Z przyjemnoÊcià wracam raz jeszcze do miesi´cznika „Ante-
na” nr III/30 z roku 1930 i artyku∏u autorstwa Witolda No-
skowskiego z cyklu „Muzyka”. Wracam nie tylko z zachwytu
dla j´zyka autora, ale równie˝ dla trafnej krytyki muzycznego
wykonawstwa.

O czym marzy∏ Witold Noskowski – polski dziennikarz, krytyk
literacki, teatralny i muzyczny? Oto fragment artyku∏u z zacho-
waniem oryginalnej pisowni:

Raz, dwa, trzy… próba mikrofonu…



DwanaÊcie lat temu, w 2001
roku, w Katowicach-Piotro-
wicach na Osiedlu Odrodze-

nie w parafii NajÊwi´tszego Cia∏a
i Krwi Chrystusa powsta∏o Towa-
rzystwo Âpiewacze „Modus Viven-
di”. Ma∏˝eƒstwo Roman i Urszula
Warzechowie zebra∏o ludzi ró˝nych
profesji, których ∏àczy∏o umi∏owanie
Êpiewu. Âpiewacy z wielkim zapa-
∏em rozwijali swój repertuar, jeêdzi-
li na konkursy, zdobywali nagrody.
Brakowa∏o im jednak symbolu jed-
noÊci – brakowa∏o sztandaru. Czuli
si´ dru˝ynà, która chwali Boga Êpie-
wem, lecz chcieli mieç swój znak,
pod którym si´ gromadzà. Marzenie
to nie by∏o ∏atwe do spe∏nienia,
przede wszystkim ze wzgl´dów fi-
nansowych. Wreszcie po kilku la-
tach si´ uda∏o.

W niedziel´ 20 paêdziernika 2013
roku w koÊciele p.w.NajÊwi´tszego
Cia∏a i Krwi Chrystusa zebra∏o si´
mnóstwo ludzi. Nad zebranymi uno-
si∏a si´ aura oczekiwania i podniece-
nia. Wreszcie zabrzmia∏a pieÊƒ Âpie-
wacze rozwiƒmy sztandary… ,
a w wejÊciu g∏ównym ukaza∏ si´
Krzy˝ niesiony przez s∏u˝b´ litur-
gicznà. Za nim do wn´trza Êwiàtyni
wp∏ywaç zacz´∏y rozwini´te sztanda-
ry Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr z Kato-
wic, Chórów: „Harmonia” z Miko∏o-
wa, „Dzwon” z Orzesza, „Polonia-
Harmonia” z Piekar Âlàskich, „Hej-
na∏” z Katowic Piotrowic, „S∏owi-
czek” z Katowic Kostuchny, „Ogni-
wo” z Katowic, Êw. Grzegorza z Ka-
towic Panewnik, Parafialne: Naj-
Êwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa,

˚ywego Ró˝aƒca Âwi´tego, Dzieci
Maryi oraz Górników ze Êw. Barbarà.

To goÊcie i przyjaciele wprowa-
dzali przed o∏tarz nowy sztandar,
zwini´ty jeszcze, spowity we wst´-
gi. Nios∏y go dzieci najm∏odszego
katowickiego zespo∏u Êpiewaczego
„Bo˝e S∏oneczka”. Za nimi rodzice
chrzestni, poczet sztandarowy,
cz∏onkowie zarzàdu Towarzystwa
z prezeskà Urszulà, a potem ksiàdz
proboszcz Zenon Buchalik i kapelan
chórów Êlàskich ks. pra∏at prof. An-
toni Reginek.

Zabrzmia∏y organy i wszyscy jed-
nym g∏osem podj´li Êpiew Pod Twà
obron´ Ojcze na niebie… Rozpocz´-
∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta, w której
swój udzia∏ mieli tak˝e cz∏onkowie
chórów „ Modus Vivendi”. Fragmen-
ty Pisma Êw. czyta∏a prezeska, Urszu-
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„Modus Vivendi” pod w∏asnym sztandarem

Ka˝dy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawio-
ny. Ale jak mieli wzywaç Tego, w którego nie uwie-
rzyli? W jaki sposób mieli uwierzyç w Tego, które-
go nie s∏yszeli? Jak mieli s∏yszeç, jeÊli im nikt nie
g∏osi∏?

(z Listu Êw. Paw∏a do Rzymian 10, 13–14)

Kochani ChórzyÊci Towarzystwa Âpiewaczego „Mo-
dus Vivendi” obchodzàcy dzisiaj wspania∏à uroczystoÊç
poÊwi´cenia sztandaru.

Wielce szanowni, drodzy przyjaciele tego chóru
z ksi´dzem proboszczem, z ca∏à wspólnotà parafialnà,
tak˝e z zaprzyjaênionymi chórami, przedstawiciele
w∏adz miejscowych, samorzàdowych, wszyscy ci, któ-
rzy w∏àczyli si´ w dzie∏o przygotowania i zafundowania
tego sztandaru.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie.
Wiara rodzi si´ ze s∏uchania. Czasem jest tak, ˝e s∏o-

wo, które ma trafiç do ludzkiego umys∏u i serca potrze-
buje jakby dodatkowego wsparcia, dodatkowego noÊni-

Homilia na uroczystoÊç poÊwi´cenia sztandaru
Towarzystwa Âpiewaczego „Modus Vivendi”

Ksiàdz proboszcz Zenon Buchalik uroczyÊcie poÊwi´ci∏
sztandar…

… i spojrza∏a na nas Êwi´ta Cecylia z umieszczonego na
materii sztandaru witra˝u okien niebieskich



la Warzecha, psalm responsoryjny
Êpiewa∏a dyrygentka chóru, Anna
Szawiƒska, b∏agalne wezwania mo-
dlitwy powszechnej wyÊpiewali Bar-
bara Kowaczek-J´drasik i Andrzej
Wilk, a dary ofiarne przynieÊli Jadwi-
ga Kawka i Jan Kempski. O pi´knie
Êpiewu i muzyki, o jej roli w ˝yciu,
o Êw. Cecylii patronce Êpiewaków
przepi´knie i wzruszajàco mówi∏
w homilii ks. profesor Antoni Regi-
nek – kapelan Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. Cz´Êci sta∏e mszy
wykonywa∏ zaprzyjaêniony Chór
M´ski „Hejna∏” z Katowic-Piotro-
wic. Gdy zabrzmia∏o Kyrie, a potem
Gloria, Sanctus i Agnus Dei w wy-
konaniu basów, tenorów i baryto-
nów, to ciarki po plecach chodzi∏y.
Pi´kno m´skich g∏osów zebranych
w jedno, przenikajàcych si´ i unoszà-
cych pod sklepienie koÊcio∏a, to jak-
by wicher nad górami poruszajàcy
wierzcho∏ki smreków, przetaczajàcy
si´ nad krajem, p∏ynàcy wysoko ku
niebu, poruszajàcy serce i ducha
cz∏owieczego, ∏àczàcy nas malucz-
kich z Bogiem – Stwórcà.

Po homilii nastàpi∏a chwila d∏ugo
przez wszystkich oczekiwana. Dzieci
z zespo∏u „Bo˝e S∏oneczka” podnio-
s∏y otulony wst´gami, jak dziecko
w pieluchach niesiony sztandar,
a chrzestni – Halina Baczyƒska-Pó∏-
torak i. Zbigniew Suchanek rozwin´-
li go i przekazali prezesce chóru, któ-
ra wr´czy∏a weksylium pocztowi
sztandarowemu – Piotrowi Cyganko-
wi, Ma∏gorzacie Spanowskiej i Marii
Baluch. Ksiàdz proboszcz uroczyÊcie
poÊwi´ci∏ sztandar i wraz z ksi´dzem
profesorem Reginkiem oddali mu
czeÊç ca∏ujàc jego brzegi. Piotr, Ma∏-
gorzata i Maria dumni, wyprostowa-
ni jak Êwiece i odm∏odzeni radoÊcià
spe∏nienia d∏ugo oczekiwanej chwili,
podnieÊli to swoje dziecko ku górze.
I spojrza∏a na nas Êwi´ta Cecylia
z umieszczonego na materii sztanda-
ru witra˝u okien niebieskich. Z dru-
giej jego strony za∏opota∏ bia∏ymi
skrzyd∏ami orze∏ w królewskiej koro-
nie. Westchn´li wszyscy z radoÊci, ˝e
ju˝ jest, nasz w∏asny, pi´kny, godny.
Nasz – Êpiewaków, parafii piotrowic-
kiej z Osiedla Odrodzenia, miasta

Katowice, Âlàska, bo takie hegemo-
nie ma w czterech naro˝nikach sztan-
dar Towarzystwa Âpiewaczego „Mo-
dus Vivendi.

Spojrza∏a na sztandar ze swego
wizerunku przy o∏tarzu Êw. Cecylia
przepi´knie wyhaftowana przez sio-
str´ Urszuli Warzechy, Janin´ Mi-
chalik ze Starej Wsi w Nowosàdec-
kiem. Po celebransach tak˝e funda-
torzy oddali czeÊç sztandarowi
i wbili pamiàtkowe gwoêdzie w jego
drzewce, a potem przep∏ynà∏ sztan-
dar mi´dzy nami dumnie, prezentu-
jàc swe pi´kno i chwa∏´.

I znów pobieg∏y do Boga modlitwy
i Êpiewy, b∏agania o pomyÊlnoÊç
i szcz´Êcie Êpiewaków, ich rodzin,
przyjació∏ i parafian, modlitwy dzi´k-
czynne za wszystko dobre co by∏o, za
osiàgni´cie zamierzonych celów.

Od tej chwili, od dnia 20 paêdzier-
nika 2013 roku, ju˝ zawsze w wa˝-
nych wydarzeniach b´dzie nam to-
warzyszy∏ sztandar – weksylium ∏à-
czàce ludzi, których sposobem na
˝ycie jest Êpiew.

Gabriela Wilk
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ka, w postaci umuzycznienia, Êpiewu, w postaci pi´knej
linii melodycznej i wtedy takie s∏owo mo˝e dokonaç
w sercu cz∏owieka niezwyk∏ych przemian.

Dyplomata francuski, pisarz, poeta Paul Claudel wstà-
pi∏ do katedry paryskiej Notre Dame w niedzielny wie-
czór, trafi∏ na nieszpory, wszed∏ do tej Êwiàtyni przypad-
kowo, po prostu nie mia∏ co z sobà zrobiç, ale jednocze-
Ênie by∏ na etapie poszukiwania prawdy i doÊwiadczajàc
pi´kna liturgii Êpiewanych nieszporów prze˝y∏ swoje
nawrócenie. Napisa∏ potem w autobiograficznej reflek-
sji: „To jest prawda, Bóg istnieje, ja Go pozna∏em, ja si´
z Nim spotka∏em”. Co si´ sta∏o? Zachwyt? OlÊnienie?
A mo˝e raczej olÊniewajàce doÊwiadczenie Bo˝ej obec-
noÊci w pi´knie muzyki, w pi´knie wyÊpiewanego s∏owa

i przyj´cie tej prawdy, ˝e Bóg istnieje, ˝e jest takà samà
osobà jak ja.

Wiara rodzi si´ ze s∏yszenia i wiara rodzi si´ w ciszy,
bo w ciszy us∏yszymy Bo˝y g∏os, w ciszy te˝ mo˝na
zdobyç natchnienie do modlitwy. Czy ci, którzy swoim
g∏osem wyÊpiewujà pi´knie hymny pochwalne Bogu,
czy muszà jeszcze si´ ws∏uchiwaç? Czy muszà si´ wyci-
szaç? Zdecydowanie tak, jednak zdecydowanie tak! Bo
najpierw s∏uchajà poleceƒ dyrygentki czy asystenta,
przyjmujà wskazania, jak nale˝y poprowadziç lini´ me-
lodycznà, jakie niuanse wydobyç ˝eby Êpiew by∏ wyko-
nywany z w∏aÊciwà estetykà. ChórzyÊci ws∏uchujà si´
te˝ w ton wzorcowy, dzi´ki któremu póêniej jest usta-
wiana ca∏a intonacja. To jest wa˝ne, aby cz∏owiek wiary

Prezeska Towarzystwa Âpiewaczego „Modus Vivendi”
Urszula Warzecha wbija pamiàtkowy gwóêdê w drzew-
ce nowego sztandaru 

Równie˝ Roman Warzecha, prezes Zarzàdu G∏ównego
ÂZChiO, wspó∏za∏o˝yciel i Êpiewak Towarzystwa „Mo-
dus Vivendi” wbi∏ w drzewce pamiàtkowy gwóêdê
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6 podda∏ si´ tajemnicy s∏uchania, s∏uchania Bo˝ego s∏owa
i wtedy rodzi si´ nasza modlitwa, modlitwa wytrwa∏a,
wierna, do takiej modlitwy wzywa nas dzisiaj Chrystus
w Ewangelii.

Je˝eli s´dzia niesprawiedliwy, powiedzmy to wyraê-
nie, oszust, nagià∏ si´ jednak i poszed∏, poÊpieszy∏ z po-
mocà natr´tnej wdowie, dlatego, ˝e go tak usilnie i na-
tr´tnie prosi∏a o pomoc, to o ile˝ bardziej Bóg, o ile˝ bar-
dziej Bóg, poÊpieszy z pomocà wszystkim tym, którzy
Go wzywajà. Ta przypowieÊç Jezusa jest tak wa˝na, sta-
nowi tak mocne wezwanie do modlitwy wiernej, wy-
trwa∏ej, jest to jednoczeÊnie pouczenie tak oczywiste?
o ile˝ bardziej Bóg pospieszy z pomocà, ale nieraz ina-
czej ni˝ byÊmy chcieli, nieraz inaczej ni˝ byÊmy sobie
wyobra˝ali, w∏aÊnie tak nam pospieszy z pomocà, aby to
by∏o dla nas dobrem w kategoriach wiecznoÊci.

Ile razy ju˝ doÊwiadczaliÊmy tej opieki i pomocy Bo-
˝ej; dziÊ jest okazja, by zwróciç si´ do Boga z hymnem
wdzi´cznoÊci. Kiedy Panu Bogu wyÊpiewujemy hymny
religijne? Wówczas, gdy sà spe∏nione trzy warunki. Mó-
wi nam o tym wyraênie Êw. Augustyn w swojej definicji
hymnu religijnego, podkreÊlajàc decydujàce elementy:
akcent pochwalny, odniesienie do Pana Boga i Êpiew.
Je˝eli któregoÊ z tych trzech elementów zabraknie, mó-
wi ten wielki doktor KoÊcio∏a, wówczas nie ma hymnu
religijnego. MyÊl´ ˝e to jest dla nas oczywiste, bo to jest
tak, jakbyÊmy sobie wyobrazili, ˝e przy rytmicznych
dêwi´kach dzwonków w wykonaniu ministrantów i przy
donoÊnych tonach organów, b´dziemy recytowaç, od-
mawiaç hymn Ciebie, Bo˝e, wielbimy. Przecie˝ taka
praktyka w ogóle nie wchodzi w gr´, bo gdy chcemy
wyraziç ten hymn, to nasze serce podrywa si´ do pod-
kreÊlenia chwa∏y Êpiewem i w ten bardziej uroczysty
sposób chcemy pokazaç nasz entuzjazm, naszà wdzi´cz-
noÊç wobec Wszechmogàcego Boga. Hymn religijny,
hymn pochwalny to jest to, co niesiemy naszemu Panu,
to jest to, czym chcemy Boga wielbiç. Jak nale˝y Êpie-
waç? Pytanie skierowane do chórzystów, ale i nie tylko
do nich. To jest pytanie trudne, na które szukamy odpo-
wiedzi. Pewnà podpowiedê, znajdujemy w ksi´gach ob-
jawionych, w PiÊmie Êwi´tym, konkretnie w psalmie 47
wierszu 8 jest powiedziane: „Êpiewajcie Panu pieÊƒ po-
chwalnà”.

Franciszek Karpiƒski przet∏umaczy∏ ten tekst „Êpie-
wajcie Panu co wam serce powie”, Êw. Hieronim
w Wulgacie wyrazi∏ ów werset ∏aciƒskim zwrotem psal-
lite sapienter – „Êpiewajcie Panu màdrze”, a Benedykt
XVI powie: „Êpiewajcie Bogu rozumnie, tak abyÊcie sa-
mi rozumieli co Êpiewacie i by dzi´ki waszemu Êpiewo-
wi by∏o to zrozumia∏e dla innych”, czyli inaczej mó-
wiàc, Êpiewajcie Bogu pi´knie! I dotykamy tutaj tej ka-
tegorii estetycznej, która jest niezwykle wa˝na, wkom-
ponowana w ca∏y nasz rytm ˝ycia. Chodzi o poszukiwa-
nie pi´kna. Tutaj, w tej Êwiàtyni, czujemy to pi´kno,
w jej wystroju, w pi´knych szatach liturgicznych, w sty-
lowych witra˝ach, w wystroju o∏tarzy, ale tak˝e w Êpie-
wie, w muzyce? to wszystko jest pi´kne, bo pi´knem
chcemy wys∏awiaç Boga i Pana. JednoczeÊnie nie zapo-
minajmy o tej prawdzie, którà wyrazi∏ trafnie ceremo-
niarz papieski abp Marini w jednym z wywiadów:
„W ca∏ej liturgii jest mnóstwo elementów pi´kna, ale
najwa˝niejsze jest to proste stwierdzenie Chrystusa –
Bierzcie i jedzcie, to jest Cia∏o moje, bierzcie i pijcie to
jest kielich Krwi mojej, to czyƒcie na mojà pamiàtk´ –
s∏owa proste zwyczajne, powtarzane tyle razy, pi´kne,
najwa˝niejsze, powtarzane na tylu o∏tarzach ca∏ego
Êwiata, przez tyle wieków”.

DziÊ pi´kna uroczystoÊç, bo do tych wszystkich ele-
mentów pi´kna do∏àczamy równie˝ pi´kno sztuki pla-
stycznej, pi´kno sztandaru, obrazu, chcemy si´ rozmi∏o-
waç w tym pi´knie, aby tym bardziej uwielbiaç Stwórc´
wszelkiego pi´kna. „Pi´kno na to jest, by zachwyca∏o do
pracy – praca, by si´ zmartwychwsta∏o”, powtarzamy za
Norwidem z jego „Promethidiona”. I ten sam poeta do-
daje jeszcze: „Ka˝da fa∏da g∏ównemu skinieniu s∏u˝y”,
to znaczy, ˝e wszystko s∏u˝y pi´knu liturgii, wszystko
s∏u˝y temu Panu, który przechodzi drogà krzy˝a i pro-
wadzi nas do chwa∏y zmartwychwstania.

Gratulujemy Chórowi i ca∏ej Parafii tego wydarzenia,
tego dzisiejszego Êwi´ta. Niech nowy Sztandar b´dzie
dla was, Kochani ChórzyÊci, znakiem wiary, modlitwy
pi´knie wyÊpiewanej! Niech Êpiew chóru b´dzie nadal
budzi∏ nowà nadziej´ w ludzkich sercach, tu w parafii,
ale tak˝e i daleko, daleko poza nià, bo przecie˝ chór
„Modus Vivendi” odznacza si´ ju˝ takà dzia∏alnoÊcià –
ekspansywnà, misjonarskà. Niech wasz pi´kny Êpiew

b´dzie zawsze oddaniem
chwa∏y Bogu, a tym, którzy
was s∏uchajà niechaj niesie
pokrzepienie ducha i radoÊç
serca!

Amen.
ks. prof. Antoni Reginek

O pi´knie Êpiewu i muzyki,
o jej roli w ˝yciu, o Êw. Ce-
cylii, patronce Êpiewaków,
przepi´knie i wzruszajàco
mówi∏ w homilii ks. profesor
Antoni Reginek. Tu w chwili
wbijania pamiàtkowego
gwoêdzia…



10 listopada 2013 roku w Plane-
tarium Âlàskim w Chorzowie mia-
∏o miejsce wydarzenie unikatowe
w skali kraju.

W eksperymentalnym spektaklu
pt. Gwiezdny Pokój – Czas
Dêwi´ku i Przestrzeni spotkali si´
mi∏oÊnicy muzyki klasycznej
i nocnego, rozgwie˝d˝onego nie-
ba. Pod pó∏kulistym – 23-metro-
wym sklepieniem najwi´kszego
planetarium w Polsce mo˝na by∏o
pos∏uchaç ciekawych interpretacji,
wykonywanych „na ˝ywo”, utwo-
rów muzycznych w aran˝acji
Klaudiusza Jani, znanego Êlàskie-
go muzyka, organisty bazyliki
w Piekarach, kierownika muzycz-
nego Piekarskiej Orkiestry Kame-
ralnej.

Na program wieczoru z∏o˝y∏y
nastrojowe utwory muzyki kla-
sycznej, nokturnowe w charakte-

rze dzie∏a Beethovena, Delibesa,
Gjeila, Manciniego.

PublicznoÊç, która po brzegi
wype∏ni∏a sal´ planetarium, s∏u-
cha∏a z uwagà gry Piekarskiej Or-
kiestry Kameralnej oraz Êpiewu
Chóru Kameralnego Towarzystwa
Âpiewaczego „Modus Vivendi”
z Katowic-Piotrowic prowadzone-
go przez Anny Szawiƒskà. Dodat-
kowà atrakcjà by∏a recytacja po-
ezji w autorskim wykonaniu astro-
amatorki – Katarzyny Knapik.

O tajemnicach gwiezdnych
przestworzy opowiada∏ populary-
zator nauki, Stefan Janta – wicedy-
rektor Planetarium Âlàskiego im.
M. Kopernika w Chorzowie.

– Nocne niebo od zarania dzie-
jów fascynowa∏o filozofów, arty-
stów i uczonych.

Dlaczego nie mia∏oby dzisiaj za-
chwyciç nas, mieszkaƒców Âlàska

i odwiedzajàcych nasz region? –
powiedzia∏ Miros∏aw Danch, po-
mys∏odawca i re˝yser spektaklu. –
MyÊl´, ˝e pozwoliliÊmy naszym
s∏uchaczom oderwaç si´ w ten
ch∏odny, listopadowy wieczór od
trosk dnia codziennego, unieÊç si´
w Êwiat kosmicznych, ponadcza-
sowych doznaƒ, pozwoliç na har-
monijny relaks cia∏a i ducha. Pa-
tronem medialnym wydarzenia by∏
„Âpiewak Âlàski”.

Kolejny spektakl z cyklu
„Gwiezdny Pokój”, tym razem za-
tytu∏owany: „Ma granice Nieskoƒ-
czony” odb´dzie si´ w styczniu
2014 roku i b´dzie nawiàzywa∏ do
okresu Bo˝ego Narodzenia.

Wi´cej szczegó∏ów w Internecie
na stronie: www. gwiezdnypokoj.
pl oraz na Facebooku pod adresem:
facebook.com/GwiezdnyPokoj.

MiD
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Chór Kameralny „Modus Vivendi” z dyrygentkà, Annà Szawiƒskà (w Êrodku) po udanym wyst´pie w Pla-
netarium Âlàskim Fot. Olga Dudek

Gwiezdny Pokój



W Miejskim OÊrodku Kul-
tury w Radlinie 11 listo-
pada odby∏ si´ XIII Tur-

niej Chórów im. Mariana ¸una-
rzewskiego. Wyst´py poprzedzi∏a
uroczystoÊç dekoracji przyby∏ego
z Australii syna patrona Turnieju,
Leszka ¸unarzewskiego, Odznakà
Honorowà „Z∏otà” Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, którà
otrzyma∏ na wniosek Zarzàdu Okr´-
gu, za wieloletnià i bezinteresownà
pomoc okazywanà okr´gowi. Pozo-
stali cz∏onkowie rodziny ¸unarzew-
skich uhonorowani zostali okolicz-
noÊciowymi plakietkami Turnieju
Chórów. Wyró˝nienia wr´czali
przedstawiciele ZG ÂZChiO, ks.
prof. Antoni Reginek i Krystian
Dziuba.

W turnieju uczestniczy∏y zespo∏y
Êpiewacze ziemi wodzis∏awskiej –
chóry mieszane: „Lira” Rydu∏towy-
Or∏owiec – dyr. Urszula Matuszek,
„S∏owik N/Olzà” Olza – dyr. Irena
Witek-Bugla, „Lege Artis” Pszów –
dyr. Szymon Staniszewski, „Jadwi-
ga” Wodzis∏aw Âl. – dyr. Donata

Mi∏owska, oraz Chór M´ski „Echo”
Biertu∏towy-Radlin – dyr. Tymote-
usz Kubica.

Atrakcjà tegorocznej imprezy by∏a
pieÊƒ Gdybym to ja mia∏a w wyko-
naniu najm∏odszej uczestniczki tur-
nieju, szeÊcioletniej Paulinki Kubi-
cy, której wtórowa∏ m´ski chór
„Echo”. Razem z chórem „S∏owik
nad Olzà” zosta∏a obdarowana przez
Leszka ¸unarzewskiego wspania∏y-
mi „pluszakami” przywiezionymi
z dalekich antypodów.

Po popisach zespo∏ów Êpiewa-
czych, które zaprezentowa∏y cieka-
wy i urozmaicony program z uzna-
niem przyj´ty przez licznie zgroma-
dzonà publicznoÊç, miejsce na es-
tradzie zaj´∏a Orkiestra Górnicza
„Marcel” z Radlina. Zespó∏ wyst´-
pujàcy pod dyrekcjà Franciszka
Magiery od lat prezentuje wysoki
poziom artystyczny. Âwiatowe stan-
dardy muzyki filmowej i rozrywko-
wej w wykonaniu orkiestry i tym ra-
zem wprowadzi∏y s∏uchaczy w ra-
dosny, prawdziwie Êwiàteczny na-
strój.

Poza rodzinà M. ¸unarzewskiego
turniej obserwowali mi´dzy innymi
– pose∏ RP Henryk Siedlaczek,
przedstawiciele ZG ÂZChiO – ks.
prof. Antoni Reginek i Jadwiga Za-
remba, reprezentanci UM Radlin
Barbara Magiera, Zbigniew Podle-
Êny, Jacek Sobik, spoÊród ducho-
wieƒstwa ks. pra∏at Alfred Wloka,
ks. prob. Zbigniew Folcik. Przybyli
równie˝ przedstawiciel KWK Ka-
rvina w Republice Czeskiej – Leo
Lach, delegacje szkó∏, firm i zak∏a-
dów pracy. Turniej po raz pierwszy
dzi´ki transmisji internetowej mogli
oglàdaç widzowie na ca∏ym Êwie-
cie.

Z pewnoÊcià warto przy okazji
przypomnieç kim by∏ patron turnie-
ju.
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XIII Turniej im. Mariana ¸unarzewskiego

Po raz pierwszy w Internecie

Przed tablicà upami´tniajàcà Mariana ¸unarzewskiego. Od lewej: Jerzy
Adamczyk, Krystian Dziuba, Halina Adamczyk-¸unarzewska, Ma∏gorzata
Mokrosz, Leszek ¸unarzewski 

Prezes Okr´gu Wodzis∏awskiego
ÂZChiO, Krystian Dziuba oraz
kapelan ÂZChiO ks. prof. Antoni
Reginek dekorujà przyby∏ego z
Australii syna patrona Turnieju,
Leszka ¸unarzewskiego, Odznakà
Honorowà „Z∏otà”  ÂZChiO



Marian ¸unarzewski urodzi∏ si´
13 sierpnia 1907 roku w Raciecho-
wicach ko∏o MyÊlenic. Po ukoƒcze-
niu Galicyjskiej Szko∏y Podstawo-
wej ucz´szcza∏ do Gimnazjum
w MyÊlenicach, a nast´pnie do Paƒ-
stwowego Seminarium Nauczyciel-
skiego w Krakowie, gdzie w maju
1927 roku uzyska∏ Êwiadectwo doj-
rza∏oÊci. Ju˝ podczas nauki w myÊle-
nickim gimnazjum wykaza∏ zami∏o-
wanie i uzdolnienie w kierunku mu-
zyki, rozpoczà∏ nauk´ gry na skrzyp-
cach i altówce, a tak˝e Êpiewa∏
w chórze gimnazjalnym. Muzycznà
edukacj´ kontynuowa∏ w Semina-
rium Nauczycielskim w Krakowie.

Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Nie-
boczowach ko∏o Raciborza, a na-
st´pnie przeniós∏ si´ do Radlina,
dzielnicy Obszary. Z chwilà wybu-

chu II wojny Êwiatowej powróci∏ do
rodzinnych Raciechowic, gdzie bra∏
aktywny udzia∏ w walce z okupan-
tem, a tak˝e w tajnym nauczaniu.
Pe∏ni∏ funkcj´ komendanta AK w re-
jonie MyÊlenic o pseudonimie „To-
pór”. Po wyzwoleniu powróci∏ na
Âlàsk, organizujàc w lutym 1945 ro-
ku Szko∏´ Podstawowà nr 2 w Czer-
wionce, a nast´pnie od 5 kwietnia
tego samego roku Szko∏´ Podstawo-
wà nr 4 w Radlinie-Obszarach.
Szko∏à tà kierowa∏ do chwili przej-
Êcia na emerytur´ w 1970 roku. Na-
st´pnie przeniós∏ si´ ponownie do
rodzinnych Raciechowic, gdzie
zmar∏ dnia 10 czerwca 1971 roku.

Marian ¸unarzewski od poczàtku
swojej dzia∏alnoÊci zawodowej w∏à-
czy∏ si´ bardzo aktywnie w prac´
spo∏ecznà Êrodowiska w którym ˝y∏.

Wi´kszà cz´Êç swego ˝ycia zawodo-
wego i spo∏ecznego sp´dzi∏ na Ziemi
Wodzis∏awskiej. G∏ówny nurt Jego
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej by∏ skiero-
wany w g∏ównej mierze na zagad-
nienia zwiàzane z amatorskim ru-
chem artystycznym, g∏ównie mu-
zycznym i teatralnym. Z chwilà ob-
j´cia funkcji kierownika Szko∏y
Podstawowej nr 4 w Radlinie-Ob-
szarach rozpoczà∏ prac´ pedagogicz-
nà w zespo∏ach Êpiewaczych, jako
za∏o˝yciel chórów, a tak˝e jako dy-
rygent. By∏ organizatorem Okr´gu
Wodzis∏awskiego Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych, w którym przez
wiele lat pe∏ni∏ funkcj´ dyrygenta.
Zdobywa∏ z prowadzonymi przez
siebie zespo∏ami czo∏owe lokaty
w zjazdach i zawodach Êpiewa-
czych.
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Na estradzie Chór Mieszany
„Lira” Rydu∏towy-Or∏owiec

Chór Mieszany „S∏owik nad Olzà”
prawie gotów do wyst´pu



W trudnym okresie powojennym,
a szczególnie w latach pi´çdziesià-
tych, po∏o˝y∏ du˝e zas∏ugi w rozwo-
ju amatorskiego ruchu Êpiewaczego
na Ziemi Wodzis∏awskiej. W∏o˝y∏
wiele si∏ w to, aby nie dopuÊciç do
zawieszenia dzia∏alnoÊci niektórych
chórów. Ta ogromna aktywnoÊç nie
mog∏a pozostaç bez wp∏ywu na jego
zdrowie, a przede wszystkim na
g∏ówne „narz´dzie pracy” dyrygenta
jakim jest g∏os. To spowodowa∏o i˝
musia∏ zrezygnowaç z czasem
z funkcji dyrygenta, nie odsuwajàc
si´ jednak od pracy w Zarzàdzie
Okr´gu ZÂKÂ, jako jego prezes, or-
ganizujàc i integrujàc ˝ycie muzycz-
ne powiatu wodzis∏awskiego. Funk-
cj´ prezesa pe∏ni∏ do 1970 roku.

Dzia∏alnoÊç M. ¸unarzewskiego
w ruchu muzycznym Ziemi Wodzi-

s∏awskiej stanowi przyk∏ad auten-
tycznego zaanga˝owania spo∏eczne-
go i jest dla ˝yjàcych dzisiaj dzia∏a-
czy wzorem do naÊladowania i przy-
k∏adem jak mimo ogromnych trud-
noÊci post´powaç, aby upowszech-
niaç ide´ Êpiew chóralnego i innych
form muzykowania wÊród spo∏e-
czeƒstwa.

Doceniajàc niestrudzonà dzia∏al-
noÊç M. ̧ unarzewskiego w propago-
waniu muzyki i polskiej pieÊni chó-
ralnej na naszym terenie Zarzàd
Okr´gu Wodzis∏awskiego Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr postano-
wi∏ w 1989 roku organizowaç turnie-
je Êpiewacze poÊwi´cone Jego imie-
niu. Turnieje organizowane sà w cy-
klu dwuletnim, dnia 11 listopada.

W 1995 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Radlinie-Obszarach,

z inicjatywy zarzàdu okr´gu, wmu-
rowano i poÊwi´cono tablic´ mar-
murowà poÊwi´conà Jego pami´ci.
Napis umieszczony na niej g∏osi:

MARIAN ¸UNARZEWSKI –
1907-1971

NAUCZYCIEL, SPO¸ECZNIK,
˚O¸NIERZ AK PSEUDONIM TO-
PÓR – ODZNACZONY KRZY-
˚EM PARTYZANCKIM – WIE-
LOLETNI DYREKTOR I BU-
DOWNICZY SZKO¸Y – DYRY-
GENT I PREZES OKR¢GU WO-
DZIS¸AWSKIEGO PZChiO
LISTOPAD 1995 r. 

SPO¸ECZE¡STWO ZIEMI 
WODZIS¸AWSKIEJ

Krystian Dziuba
Foto: Katarzyna Szpreglewska
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Po popisach zespo∏ów Êpiewaczych miejsce na estradzie zaj´∏a Orkiestra Górnicza „Marcel” z Radlina, zespó∏
wyst´pujàcy pod dyrekcjà Franciszka Magiery

Gospodarzem imprezy by∏ Chór M´ski „Echo-Biertu∏towy” wyst´pujàcy pod kierunkiem Tymoteusza Kubicy



Po nawiàzaniu kontaktu z Polonià
w Budapeszcie i na zaproszenie Sto-
warzyszenia Katolików Polskich na
W´grzech w dniach od 14 do 17
wrzeÊnia przebywaliÊmy u naszych
w´gierskich przyjació∏. Celem po-
dró˝y by∏o upowszechnienie pol-
skich pieÊni, kilka wyst´pów oraz
zwiedzenie tego pi´knego kraju.

Wielkie wra˝enie zrobi∏a na nas
Bazylika NajÊwi´tszej Marii Panny
i Êw. Wojciecha w Esztergom. Do-
znania towarzyszàce jej zwiedzaniu
by∏ tak intensywne, ˝e nie mogliÊmy
oprzeç si´ pokusie, by nie zaÊpie-
waç. WykonaliÊmy zatem kilka pol-
skich pieÊni sakralnych. TuryÊci
zwiedzajàcy w tym czasie bazylik´
nie tylko ch´tnie wys∏uchali koncer-
tu, ale nagrodzili nas brawami.

W KoÊciele Polskim w Budapesz-
cie, do którego byliÊmy zaproszeni,
daliÊmy koncert polskich pieÊni reli-
gijnych oraz ÊpiewaliÊmy podczas
uroczystej mszy Êw. koƒczàcej ob-
chody XIX Dni Polskiej Kultury
ChrzeÊcijaƒskiej, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Katolików
Polskich na W´grzech. Na mszy
i koncercie obecni byli m. in. teraê-
niejszy i by∏y proboszcz Polskiej Pa-
rafii Personalnej na W´grzech – ks.
Karol Koz∏owski SChr. i ks. Leszek
Kry˝y SChr. G∏ówny celebransem
by∏ ks. Andrzej ¸ysy – rektor Semi-
narium Wy˝szego Towarzystwa
Chrystusowego w Poznaniu, Przy-
byli tak˝e ambasador RP na W´-
grzech Roman Kowalski wraz Ma∏-
˝onkà, przedstawiciele w∏adz W´-
gier oraz Polonia.

Niezapomnianych wra˝eƒ dostar-
czy∏ nam wyst´p w Operze Narodo-
wej w Budapeszcie. Zwiedzanie
Opery ju˝ samo w sobie jest nie-
zwyk∏ym prze˝yciem. Na widowni
jednoczeÊnie przebywa kilka grup
turystów ró˝nych narodowoÊci,
którym przewodnicy przekazujà in-
formacje na jej temat. Samym sobie
oraz obecnym na widowni turystom
dostarczyliÊmy mocnych wra˝eƒ,
gdy po wys∏uchaniu przewodniczki
ustawiliÊmy si´ pod scenà (na scen´
wejÊcie osobom postronnym jest

zabronione) a nast´pnie wykonali-
Êmy Modlitw´ kap∏ana z opery
„Nabucco” G. Verdiego. Na wi-
downi znajdowa∏o si´ ok 160 osób
zwiedzajàcych pi´kny teatr. Gdy
zabrzmia∏y pierwsze dêwi´ki, zapa-
nowa∏a idealna cisza. Chór Êpiewa∏
w pe∏nym skupieniu rozkoszujàc
si´ wspania∏à akustykà sali opero-
wej. Gdy pieÊƒ dobiega∏a koƒca,
gdy wybrzmiewa∏y ostatnie jej

akordy, rozleg∏y si´ niesamowite
brawa. Dzi´kujàc za uznanie przed-
stawiliÊmy si´ s∏uchaczom jako
chór „Zorza” z Polski.

ÂpiewaliÊmy równie˝ na Wyspie
Ma∏gorzaty. Znajduje si´ na niej m.
in. grajàca fontanna. Po podejÊciu
do niej okaza∏o si´, ˝e utwory mu-
zyczne wspó∏grajàce z fontannà
w∏àczane sà o ka˝dej pe∏nej godzi-
nie na 10–15 minut. Niestety by∏a
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Chór „Zorza” Êpiewa∏ w Operze Narodowej
w Budapeszcie…

Chór „Zorza” w KoÊciele Polskim w Budapeszcie w towarzystwie g∏ówne-
go celebransa. ks. Andrzeja ¸ysego - rektora Wy˝szego Seminarium Towa-
rzystwa Chrystusowego w Poznaniu

Âpiewamy… w Operze Narodowej w Budapeszcie!



ju˝ 14.20 i dêwi´ki muzyki ju˝ nie
rozbrzmiewa∏y. Wobec tego wystà-
piliÊmy z ˝ywà muzykà – wykonali-
Êmy pieÊni polskie i zagraniczne.
Spacerujàcy budapeszteƒczycy za-
trzymywali si´ by pos∏uchaç nasze-
go Êpiewu, a po jego zakoƒczeniu
z siedzàcymi na ∏awkach s∏uchacza-
mi nagrodzili nas brawami. Nasza
radoÊç ze Êpiewania udziela∏a si´
wsz´dzie, gdzie mogliÊmy si´ za-
prezentowaç.

Z Budapesztu udalismy sie do
Egeru. Podczas uroczystej kolacji
w Ködmön Csárda równie˝ pozwo-
liliÊmy sobie na ma∏y konert, tym ra-
zem pieÊni biesiadnych i ludowych.
Wzbudzi∏o to uznanie zarówno lo-
kalnego zespo∏u folklorystycznego
(po naszym wyst´pie zespó∏ gra∏

bardziej ambitne utwory – zauwa˝o-
no chyba, ˝e ze znawcami muzyki
majà do czynienia!) jak i s∏ucha-
czom, którymi byli goÊcie hotelu
Ködmön i przygodni turyÊci.

Ostatni koncert odby∏ si´ w Ko-
Êciele Franciszkanów pw. Êw. Anto-
niego z Padwy w Egerze, gdzie za-
prezentowaliÊmy polskie pieÊni reli-
gijne, pieÊni maryjne oraz pieÊni
z gatunku negro spirituals.

Kilka dni pobytu na W´grzech
szybko min´∏o. WróciliÊmy do Pol-
ski bogatsi o nowe doÊwiadczenia,
a w pami´ci na d∏ugo pozostanà mi-
∏e wspomnienia goÊcinnych W´-
grów i serdecznego uznania ze stro-
ny s∏uchaczy naszych koncertów.

Irena Âwiàtkowska
Foto: Micha∏ Czajkowski
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Mo˝na powiedzieç: odnieÊliÊmy sukces w Csardzie w Egerze

Podczas koncertu w KoÊciele Franciszkanów p.w. Êw. Antoniego z Padwy
w Egerze

Krzy˝ contra
pó∏ksi´˝yc,
czyli 330.
rocznica 
Odsieczy 
Wiedeƒskiej

Kronikarski zapis kolejnego wy-
jazdu naszego chóru do Wiednia,
z roku na rok staje si´ dla mnie trud-
niejszy. Wydaje si´, ˝e „wszystko
ju˝ by∏o” i mog´ znudziç czytajà-
cych. Chocia˝ nie… Ka˝dy wyjazd
wyró˝nia si´ przecie˝ czymÊ innym,
zwiedzamy inne miejsca, inaczej si´
bawimy, a o królu Sobieskim mo˝na
pisaç i pisaç… A zatem w drog´!

WyruszyliÊmy 6 wrzeÊnia rano
z b∏ogos∏awieƒstwem nowo miano-
wanego proboszcza naszej katedry –
ks. Andrzeja Marcaka, by po paru
godzinach podró˝y dotrzeç do Le-
chovic, które powita∏y nas s∏oƒcem,
jak starych znajomych.

Po obiedzie zaprosiliÊmy wszyst-
kich do kr´gu przy ognisku, zapo-
wiadajàc królewsko-szekspirowski
wieczór „z przymru˝eniem oka”.
Jak na 330. rocznic´ Odsieczy przy-
sta∏o, przy ognisku pojawi∏ si´ or-
szak króla Jana, królowa Marysieƒ-
ka, damy dworu i pos∏aniec królew-
ski, wywo∏ujàc podziw i uÊmiech
zgromadzonych, Parodiujàc s∏awne
listy pary królewskiej, „królowa”
odczyta∏a:

NajjaÊniejszy królu, Êwiat∏o mo-
ich oczu, Janie mój najmilszy!

Âpiesz´ WaÊci donieÊç, ˝e i w na-
szem ukochanem kraju spokojnie
ca∏kiem nie jest. Ledwom z dworem
z Piekar powróci∏a, a ju˝ o pos∏u-
chanie hrabia Czenczek prosi∏ i ni-
jak stra˝om nie uda∏o si´ go zatrzy-
maç. Wyrzek∏ on s∏owa trwo˝ne
proszàc, bym – co koƒ wyskoczy –
wieÊci owe WaszmoÊci przes∏a∏a.

Ciàgnà pod Wiedeƒ wojska z ró˝-
nych stron Êwiata, ale hrabia Czen-
czek ostrzega przed pewnà forma-
cjà ze Âlàska, która pod nazwà
Chóru Katedralnego si´ ukrywszy,
pod wodzà hetmana Kagaƒca ju˝
u bram miasta Znojmo stoi, by
wkrótce na wzgórzu Kahlenberg
u Twym boku stanàç.



Przyjrzyj si´, NajjaÊniejszy, tej˝e
formacji, która w powozie swoim
ju˝ od Âlàska okowità si´ raczy
i cz´sto przy karczmach na popas
staje. Podà˝a z nimi koniuszy Zenek
ze wsi Siemianowice, co wóz cu-
krem objuczy∏ i podró˝ spowalnia.

Podobnie˝ Stefan, który na çwi-
czenia formacji wozem zawsze pod-
je˝d˝a i okowity odmawia, dziÊ –
ostawiwszy wóz swój w Polsce na-
gminny brak okowity nadrabia
gwa∏townie, a co gorsza, w ten nie-
cny proceder swego sàsiada Jurka
wciàgnà∏.

Hrabia Czenczek ostrzega te˝,
panie mój, przed bia∏og∏owami,
których w tej formacji niema∏o
i niektórym przyjrzeç si´ trzeba
przez lornion, by do skandalu nie
dosz∏o. D∏ugow∏osa Alicja zabawia
hetmana Kagaƒca i od spraw wo-
jennych a to Êpiewem, a to uÊmie-
chem odciàga, co hrabiego Czencz-
ka wielce niepokoi, wi´c ˝yczliwie
ostrzega.

Z bia∏og∏owà Monikà inszy pro-
blem byç mo˝e, boç wokó∏ zamo˝-
nych rycerzy si´ kr´ci, a co bogat-
szych bielà z´bów omamia, by kiesà
potrzàsn´li.

Najbardziej uk∏adnà poÊród bia-
∏og∏ów jest Basia, ale i na nià miej
WaszmoÊç baczenie, bo cygara po
kàtach popala a wdziawszy habit
zakonny, medyka zwodzi pozdro-
wieniem „szcz´Êç Bo˝e”.

PoÊród innych niewiast ˝àdnà
muzyki Stefani´ znajdziesz, która
niesyta melodyi, wcià˝ hetmana
tràca proÊbà o drugi takt w trzecim
systemie.

Widzisz zatem, kochany, ˝e spo-
koju w Wilanowie zaznaç nie mog´
i raz jeszcze ostrzegajàc przed for-
macjà katedralnà ca∏usy Êl´,
a uspokojenia jakiego z Wiednia
oczekuj´.

Twoja na wieki Marysieƒka

Po krótkiej przerwie przyby∏ po-
s∏aniec i zaanonsowa∏:

– JaÊnie Pani! Listy z Wiednia!
A odpowiedê brzmia∏a:

Jedyna duszy mojej pociecho!
Nie trwó˝ si´ moje ÊlicznoÊci,

bom po przeczytaniu listu niepoko-
jem Twym wielce by∏ ubawiony.
Hrabia Czenczek od lat wielu
u marsza∏ka zabiega, by formacj´
katedralnà inszà zastàpiç, na co ja
przyzwolenia nie daj´. Znam ja het-

mana Kagaƒca i jego kompanij´,
która mi wielce do serca przypad∏a,
a i wroga Êpiewem potrafi odstra-
szyç.

Sà ci tam te˝ insze bia∏og∏owy,
w liÊcie twym nie wymienione, które
g∏os wydawszy konie tatarskie sp∏o-
szà, a oddechem ∏uczywa w obozie
wroga pogaszà, co pomocnem mi
w boju b´dzie.

Licz´ te˝ na Paganiniego, który
wrogowi tak nuty marsza tureckie-
go przerobi, i˝ ˝wawà poleczkà or-
kiestra cz´Êç wojsk na W´gry wy-
prowadzi, nie wyczuwszy fortelu.

Co do okowity, to dziwiç si´ trud-
no, ˝e polskà wódkà ducha walki
podgrzewajà bojàc si´ czeskiego

metanolu, który niejednego zucha
od rzeczywistoÊci oderwa∏.

Z kompanijà hetmana Kagaƒca
nie mam ci problemu, jako ˝e umiar
w piciu zachowaç potrafi i s∏u˝b´
na pierwszym miejscu stawia, a za-
tem w trzeêwoÊci do Wiednia przy-
b´dà, zaÊ sam hetman da Êwiadec-
two znawstwa liturgii i pobo˝noÊci.

Zachowa∏em w sercu obraz
sprzed laty, kiedy w czasie mszy na
Kahlenbergu po s∏owach „przeka˝-
cie sobie znak pokoju”, hetman
wpad∏ w ramiona pewnego purpu-
ranta i jeno ci˝ba sprawi∏a, ˝e obaj
krzy˝em nie padli. W tym nabo˝nym
uÊcisku, wzajemnà utrzymujàc rów-
nowag´, trwali do s∏ów „idêcie,
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Krótko przed mszà z katowickim chórem archikatedralnym przywita∏ si´
ks. Stanis∏aw Dragu∏a – kapelan diecezji wroc∏awskiej, poprosi∏ te˝
o wspólne zdj´cie dla „WiadomoÊci Wroc∏awia”

Po obiedzie zaprosiliÊmy wszystkich do kr´gu przy ognisku, zapowiadajàc
królewsko-szekspirowski wieczór „z przymru˝eniem oka”…



ofiara spe∏niona”, na co biskup
uwolniwszy si´ z ramion hetmana,
krzyknà∏ „Bogu niech b´dà dzi´ki”
i czmychnà∏ do zakrystii. Ten˝e sam
biskup i w tym roku msz´ na wzgó-
rzu odprawi, a upewniwszy si´
o obecnoÊci hetmana Kagaƒca,
pewnie orkiestrà wojskowà odeƒ si´
odgrodzi.

By si´ upewniç, ˝e s∏owa hrabie-
go Czenczka prawdà nie stojà, wy-
s∏a∏em do Lechovic zwiad i wieÊci
do mnie dotar∏y, ˝e formacja kate-
dralna dla zmylenia wroga szaty
dworskie przywdzia∏a i Turkom ce-
kinami w oczy Êwieciç b´dzie, zaÊ
ta, która koron´ Twojà nosi – oÊle-
pi wroga urodà.

Niepokoi mnie jeno plotka o w∏a-
maniu do ciucholandu na trasie
przemarszu hetmana, aliÊci nie mo-
g´ faktów tych ∏àczyç bez wys∏ucha-
nia. A zatem g∏´boko tusz´, ˝e ju˝
wkrótce kompanija Kagaƒca victo-
ri´ mojà Êpiewem g∏osiç b´dzie, zaÊ
jeÊli hrabia Czenczek n´kaç dworu
naszego nie przestanie, królewskim
karpiom w ¸azienkach na ˝er go
porzuc´, a potem og∏osz´: „Bóg
i Pan nasz na wieki b∏ogos∏awiony
da∏ zwyci´stwo i s∏aw´ narodowi
naszemu, o jakiej wieki przesz∏e ni-
gdy nie s∏ysza∏y”.

A wszystko dzi´ki… katedralnej
formacji hetmana Kagaƒca.

Twój st´skniony Jan

Chwila przerwy na zmian´ stro-
jów przez „aktorów” i odegrana,
a raczej sparodiowana zosta∏a scena
balkonowa z „Romea i Julii”. Naj-
twardszym zawodnikiem okaza∏ si´
Zenek w roli… balkonu. Âmiechom
i dowcipom nie by∏o koƒca. W tak
sympatycznej atmosferze zjedliÊmy
przy ognisku ciep∏à królewskà kola-
cj´, zakoƒczonà wspólnym Êpiewem
i… pieczeniem ziemniaków.

7 wrzeÊnia – sobota
Sobota równie˝ przywita∏a nas

s∏oƒcem, tak wi´c nie tracàc czasu,
po Êniadaniu wyjechaliÊmy do Jaro-
slavic – niewielkiej miejscowoÊci
oddalonej o ok. 20 km od Lechovic.
Atrakcjà miasteczka jest zamek
z XIII wieku, który kilkakrotnie
zmienia∏ w∏aÊcicieli, aby w 1564 ro-
ku, w niewyjaÊnionych okoliczno-
Êciach majàtkowych, przejÊç w r´ce
hrabiego Scipio z Arcu. Posiad∏oÊci
jaroslavickie prze˝y∏y dwukrotnie
po˝ar: po raz pierwszy w 1601 roku
za sprawà wojsk Adolfa z Althanu,
a w roku 1619 przyczyni∏y si´ do te-
go wojska carskie.

Ostatnimi w∏aÊcicielami Jarosla-
vic byli od roku 1919 cesarscy hra-
biowie von Spee. Po wojnie pa∏ac
zosta∏ upaƒstwowiony i sta∏ si´ sie-
dzibà partii socjalistycznej. Obecnie
w∏aÊcicielem pa∏acu jest firma Dr.
Hochfellner, która planuje jego
gruntownà przebudow´.

Kiedy opuszczaliÊmy urocze Jaro-
slavice, nasz autokar zatrzyma∏a
m∏odzie˝ w barwnych ludowych
strojach, by pocz´stowaç nas trady-
cyjnym „burcokiem” – m∏odym, te-
gorocznym winem przywiezionym
na do˝ynki. Tu˝ obok kapela ludowa
gra∏a skoczne polki i oczywiÊcie
nasz dyrygent nie móg∏ sobie odmó-
wiç takiej przyjemnoÊci, by nie sta-
nàç przed kapelà i za zgodà swego
czeskiego kolegi po fachu, poderwa∏
orkiestr´ do dalszej gry. Oj, by∏
w swoim ˝ywiole… Po˝egnaliÊmy
Jaroslavice piosenkà Bando, bando,
oczywiÊcie przy akompaniamencie
kapeli.

Po obiedzie dalszy ciàg progra-
mu, tym razem pod has∏em: „k∏opo-
ty wychowawcze”. By∏a wi´c ma-
ma, niania i trójka nieznoÊnych
dzieciaków, w które wcieli∏a si´
Alicja, Basia i najm∏odsze, najbar-
dziej nieznoÊne dziecko – Monika.
Piotr, jako „patologiczna mama”
i Stefan – energiczna niania – spisy-
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W tym t∏umie ledwie nas widaç. Wokó∏ o∏tarza polska husaria, dzieci w
strojach ludowych, uczniowie Szko∏y Polskiej w Wiedniu i przedstawiciele
Polonii austriackiej w strojach królewskich

Biskup Zawitkowski nawiàza∏ w homilii do zapachu chleba…



wali si´ w swych rolach znakomi-
cie. Widowisko ˝ywio∏owe, bez
scenariusza, na zasadzie „s∏owo za
s∏owo” i dowcip za dowcip, do któ-
rego wciàgn´liÊmy wszystkich chó-
rzystów i goÊci, zakoƒczy∏o si´
wspomnieniami z dzieciƒstwa, czy-
li zabawami w kole.

8 wrzeÊnia – niedziela
Pobudka i Êniadanie wczeÊniej,

ni˝ zwykle, wszak do Wiednia ok.
100 km, a uroczystoÊci na Kahlen-
bergu zaczynajà si´ o godz. 10 tej.
Pami´tamy lata przed przystàpie-
niem Polski do Unii Europejskiej
i strefy Schengen, kiedy odprawa
paszportowa znacznie opóênia∏a na-
szà podró˝. Teraz podró˝uje si´
komfortowo.

Kahlenberg bia∏o – czerwony
i wyjàtkowo mocno wietrzny, mimo
s∏oƒca. Krótko przed mszà przywita∏
si´ z nami ks. Stanis∏aw Dragu∏a –
kapelan diecezji wroc∏awskiej, po-
prosi∏ te˝ o wspólne zdj´cie dla
„WiadomoÊci Wroc∏awia”. Teraz
ju˝ miejsca zajmujà goÊcie honoro-
wi: ambasador RP Artur Lorkowski,
pe∏niàcy swe obowiàzki od czerwca
2013 roku, Konsul Generalny RP
w Austrii Andrzej Kaczorowski,
przedstawiciele polskiego parlamen-
tu, genera∏owie Wojska Polskiego
i generalicja Austrii.

Wokó∏ o∏tarza polska husaria,
dzieci w strojach ludowych, ucznio-
wie Szko∏y Polskiej w Wiedniu

i przedstawiciele Polonii austriac-
kiej w strojach królewskich. Na o∏-
tarzu do˝ynkowe chleby przywie-
zione z Polski. Biskup Zawitkowski
nawiàza∏ w homilii do zapachu
chleba, t´sknoty emigrantów za oj-
czyznà, mówi∏ o sensie i sile wiary,
która pomaga przetrwaç i niesie na-
dziej´.

Tu pozwol´ sobie wspomnieç, i˝
polscy w∏adcy i hetmani byli g∏´bo-
ko wierzàcy, cz´sto wyra˝ali swoje
oddanie Maryi. Pradziad króla Jana
Sobieskiego, hetman ˚ó∏kiewski,
bohater spod Cecory nosi∏ pierÊcieƒ
z napisem Mancipium Mariae (nie-
wolnik Maryi) . Rodzice króla Jana
od wczesnych lat zaszczepiali w sy-
nach g∏´bokà wiar´ i przekonanie,
˝e wszechmocy Bo˝ej trzeba ufaç
bezgranicznie.

Wyprawy wojenne przeciw Tur-
kom i Tatarom sam wspiera∏ finan-
sowo i poprzedza∏ je modlitwà, a je-
go husaria rusza∏a do ataku z okrzy-
kiem: ˝yje Jezus! ˚yje Maryja!

12 wrzeÊnia 1683 r. uczestniczy∏
w trzech mszach Êwi´tych i le˝àc
krzy˝em z ca∏ym wojskiem poleca∏
si´ Maryi, dajàc potem rycerstwu
has∏o: w imi´ Panny Maryi – Panie
Bo˝e, dopomó˝! A wota dzi´kczyn-
ne król sk∏ada∏ w Sanktuariach Ma-
ryjnych, fundowa∏ nowe koÊcio∏y na
Êwiadectwo, ˝e to Bóg zwyci´˝y∏
i Jego Matka, co na Kahlenbergu
g∏osimy te˝ w pieÊni Veni, vidi,
Deus vicit.

Wzruszajàce uroczystoÊci, przy-
çmione nieco niedawnà Êmiercià do-
tychczasowego rektora koÊcio∏a ks.
Jerzego Smoliƒskiego – dobieg∏y
koƒca. Teraz czas na do˝ynki i im-
prezy towarzyszàce, jako ˝e czas ten
zbiega si´ z Dniami Kultury Polskiej
w Wiedniu.

Na placu przed koÊcio∏em wystà-
pi∏a Orkiestra Garnizonowa Wojsk
Làdowych z Krakowa, austriacki ze-
spó∏ dzieci´cy „Oberek” z Linzu
i zespó∏ folklorystyczny „Podhale –
Zakopane” z Wiednia.

Wzd∏u˝ chodnika ustawione sto-
iska z winem, ciastem, owocami,
mo˝na kupiç bigos, a nawet chleb ze
swojskà s∏oninkà. Nie mamy czasu
na te specja∏y, zje˝d˝amy do cen-
trum Wiednia, gdzie nareszcie cie-
p∏o s∏oƒca jest odczuwalne, mo˝na
wi´c usiàÊç przy dobrej kawie, po-
spacerowaç i nacieszyç barwami pa-
rady do˝ynkowej, która przeplatana
orkiestrami, wje˝d˝a na g∏ówny plac
zamku Habsburgów. Zabawa si´
rozkr´ca, my niestety musimy ju˝
wracaç. Jeszcze tylko kolacja w Le-
chovicach i wyruszamy do Polski.

Wszelkie jednak przes∏anki wska-
zujà na to, ˝e w przysz∏ym roku tu
powrócimy, jako ˝e organizatorzy
uroczystoÊci na Kahlenbergu nie
chcà zmieniaç dotychczasowej tra-
dycji i… otrzymaliÊmy ju˝ zapro-
szenie na rok 2014.

Barbara Liczberska
Foto: Mieczys∏aw Okupniczak
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Jubileusze, czyli traktat o Êlàskim jodle

Nie tak dawno prze˝y∏am na
salonach u JE Rektora Uni-
wersytetu Âlàskiego, komicz-

ny epizod gorolsko-Êlàski.
Otó˝ na uczonym i wytwornym

spotkaniu luminarzy nauki polskiej
i nie tylko, podano bounkawa i ko-
∏ocz – z syrem, z makiem i z posyp-
kà.

Uczeni natychmiast wyczuli, ˝e to
b´dzie coÊ pysznego, zatem za tale-
rzyki, za widelczyki i… 

Przypomnia∏a mi si´ lekcja Êlà-
skiego savoir vivre, udzielana bez-
p∏atnie przez znakomitego historyka
i t´giego przeÊmiewc´ Tomka Wro-

n´, wi´c zamiast taktownie trzymaç
g´b´, wypali∏am: – Czy wiecie pa-
nowie, czym si´ ró˝ni gorol od Âlà-
zoka? Otó˝ gorol je nasz ko∏ocz wi-
delczykiem, a Âlàzok biere si´ ko-
∏ocz do rynki!

Profesorowie, jak oparzeni, rzucili
narz´dzia „gorolskiej zbrodni” i da-
waj, ko∏ocz do jednej ∏apy, szolka do
drugiej, no i my si´ pogodali i fajnie
pojedli.

Czy jest z tego po˝ytek?
Ale˝ oczywiÊcie!
Po tak wykonanej konsumpcji

mo˝na, a nawet trzeba, be˝ ˝enady
oblizaç palce!

Czy jest jeszcze coÊ równie sma-
kowitego, jak uciorane na s∏odko pa-
luchy?

Nie wiecie?
No, to zapraszam na podró˝ po

chóralnych i dynciokowych jubile-
uszach, jakie niedawno przetoczy∏y
si´ przez naszà, Êlàskà ziemi´.

Zastrzegam sobie jedno; nikaj nie
jest pedziane, kery koncek ko∏ocza
mom chyciç pierwy!

Chronologia?!
A czy to ja niby pisz´ ksià˝k´ tele-

fonicznà?
Jestem wolnym cz∏owiekiem

w wolnym kraju!



Zatem do dzie∏a.
Co jest miejscem szczególnym na

Âlàsku?
JeÊli pominàç Katowice, s∏ynne od

niedawna doczepionà do dworca ku-
pà w sreberku, zwanà jeszcze
Êmieszniej – Galerià, to miejscem,
do którego, jak do Mekki jechaç na-
le˝y, sà Rudy Raciborskie.

Jecha∏am tam pó∏ ˝ycia, a˝ marze-
nie sta∏o si´ rzeczywistoÊcià.

Co takiego jest w Rudach?
Otó˝ Êmiem twierdziç, ˝e kto nie

zobaczy∏ opactwa cystersów, kto nie
wszed∏ ani razu do rudzkiej Bazyliki
Wniebowzi´cia NMP, ten nie do
koƒca wie, co to Âlàsk.

Na zwiedzenie, bazyliki zaledwie,
mia∏am niespe∏na 15 minut.

Wesz∏am, i – oniemia∏am. Âwiàty-
nia, konsekrowana w 1303 roku,
a wi´c Êredniowiecze si´ k∏ania,
wzbogacona barokowym o∏tarzem
bocznym, z ikonà Matki Boskiej Po-
kornej, sytuowanej – wedle legendy
na rok 1208, a z XV wieku najpew-
niej… Dech zapiera!!!

Zabytek ma i tragicznà kart´.
W 1945 roku pijane sowieckie ˝o∏-
dactwo podpali∏o dzie∏o cystersów.

Dlaczego?
Jak mówi prof. Zygmunt Woê-

niczka, z przyczyn cudacznych.
Otó˝ w trakcie rabunku, ˝o∏dacy ze-
szli do krypty, i… szukajàc wódy,
otwarli trumn´ raciborskiego ksi´-
cia. Ów, w niemieckim mundurze,
walczy∏ przeciw polskim tankom
w bitwie nad Bzurà. I zginà∏, co
przytrafia si´ na ka˝dej wojnie nie
tylko ksià˝´tom. Wszak˝e, gwoli
sprawiedliwoÊci, ksià˝´tom przytra-
fiajà si´ pochówki w krypcie, w pe∏-
nej gali i umedalowaniu. A mia∏ ci
ksià˝´, za udanà Êmierç nad Bzurà,
przeró˝ne ritterkrojce. O jezderku-
sie! Jak to zobaczyli Ruscy, to os∏u-
pieli. I zamiast dalej szukaç gorzo-
∏y, zegarków i rowerów, pewni-
kiem, tak jak w Katowicach, pogu-
bili p∏onàce szczapy. Czy wytrzeê-
wieli w momencie? Historia milczy,
ale co si´ mia∏o spaliç, to si´ spali-
∏o… 

Na szcz´Êcie ze zgliszcz, Êwiad-
czàcych o bohaterstwie i morale
zwyci´skiej armii, zespó∏ cystersów
odbudowano. I teraz znów Êwiadczy
o bogatej historii Âlàska. A Matka
Boska Pokorna, koronowana w Gli-
wicach w roku 1999 przez Jana
Paw∏a II, b∏ogos∏awi i Rudom, i Âlà-
skowi i ca∏emu Êwiatu.
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Dyrygentka chóru im.  Rogera w Rudach, dr. hab. Krystyna Lubos w dniu
swego benefisu

Wyst´p rodzinnej grupy Lubosów

Gratulacjom nie by∏o koƒca. Na zdj´ciu delegacja chóru „Seraf” z Rybnika



I

ÂLÑSKIE
ZESZYTY NUTOWE

DODATEK DO CZASOPISMA

Rok za∏o˝enia 1920 
Rok LII l Nr 4 (406) 2013

Ave verum op. 1 nr 2 sir Edwarda Elgara
(1857–1934) – brytyjskiego kompozytora
znanego w Polsce z kilku popularnych dzie∏
symfonicznych (m. in. wariacje „Enigma”
op. 36, „Pomp and Circumstance” Marches,
op. 39) – to utwór do szybkiego nauczenia
si´, niezbyt trudny, niewàtpliwie pi´kny.
Romantyczny koloryt, prostota opracowa-
nia, w którym Êpiew chóru przeplata si´
z solowà partià sopranu, melodia pozostajà-
ca wraz z towarzyszàcà harmonià w pami´-

ci ju˝ po pierwszym wys∏uchaniu sprawiajà,
˝e warto si´ zainteresowaç utworem Angli-
ka wiernego tradycji katolickiej. Publikacja
jego Ave verum w ramach „Âlàskich Zeszy-
tów Nutowych” jest nie tylko prezentem
gwiazdkowym, chodzi bowiem tak˝e o udo-
st´pnienie Êlàskim chórom wartoÊciowej
kompozycji wzbogacajàcej zasób pieÊni eu-
charystycznych Êpiewanych z towarzysze-
niem organów.

(red.)
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Po co pojecha∏am do Rud?
Pojecha∏am, 23 listopada, z An-

drzejem Wójcikiem, i za jego namo-
wà, na benefis dr hab. Krystyny Lu-
bos. I to nie wszystko. Benefis bene-
fisem, ale Andrzej, przechera, rzuci∏
sprytnie: – Krystyna fajnie godo po
Âlàsku.

Hmmm… takiej okazji nie prze-
puszcz´!

Powiem tak: by∏o pi´knie!
Sto∏y, uginajàce si´ od ko∏ocza,

dzbanków z tyjem abo z bounkawà
wchodzàce zagonami w cz´Êç pa-
radnà, czyli miejsce dla chórów i dla
BENEFICJENTKI posadowionej na
fotelu godnym Êwi´tego Miko∏aja,
za stoliczkiem, w otoczeniu prowa-
dzàcych uroczystoÊç: Joanny Bor-
kowskiej i Zbigniewa Gracy.

S∏owem bez granicy my i oni. By-
liÊmy jedno. Jak w Êlàskich domach
na urodzinach bywa.

Co by∏o?
Egzamin „na refleks” zdany przez

panià profesor Êpiewajàco;
– Jakà potraw´ lubi najbardziej?
– OczywiÊcie – rolada, modre klu-

ski i kapusta.
Przysi´gam! Modre kluski wejdà

do historii!!!
By∏ koncert; znakomitych chó-

rów; im. Juliusza Rogera, wywodzà-
cy si´ z roku 1945, ale si´gajàcy do
tradycji jeszcze XIX-wiecznych,
„Seraf” (stulatek!) z Rybnika, Chóru
Kameralnego „Autograph” – te˝
z Rybnika, w∏asnych, Pani Krysty-
nowych synów – absolwentów Aka-
demii Muzycznej w Katowicach,

i by∏a obiecana rozmowa. W Êlàskiej
mowie.

O czym?
O trudnych powojennych czasach,

o szkole muzycznej w Rybniku i stu-
diach muzycznych w Poznaniu, o 50
latach pracy artystycznej i 30 latach
dyrygowania chórem, o dyrygentu-
rze u Stryji, o m´˝u, zawsze cierpli-
wym, o ˝yciu w wiecznych rozjaz-
dach, o dzieciach, wnukach, i dzie-
ciach artystycznych – a jest ich,
spod r´ki pani Krystyny, 216!

Nast´pny koncek ko∏ocza?!
Prosz´ bardzo – jadymy do Gli-

wic.

Co w tych Gliwicach? Spra-
wa niezmiernie wa˝na
w historii Êlàskiego

Êpiewania i muzykowania.
Tu znów k∏ania si´ HISTORIA,

i przybywajà wielkie nazwiska –
m∏ody wówczas, pierwszy polski
adwokat w Gliwicach, Konstanty
Wolny, zaprzyjaêniony z nim od
szkolnych lat Wojciech Korfanty… 

Stulecie gliwicko – zabrskiego
okr´gu Êpiewaczego to czas podzie-
lonego Âlàska, to równie˝ szczegól-
nie mocno obecna w pami´ci rodzi-
mych gliwiczan i rodzimych zabrzan
– tragedia Âlàska w 1945 roku.
WÊród nestorek jednego z gliwickich
chórów widnieje nazwisko Agniesz-
ki Kazior, wywiezionej z gliwickiej
Nowej Wsi do ∏agru D˝eskazgan
w Kazachstanie. Ot, losy… 

UroczystoÊç stulecia mia∏a zgo∏a
inny od rudzkiego charakter.

Ba, Gliwice, to Politechnika Âlà-
ska, istniejàca, o czym chyba ma∏o
kto wie, równie˝ w okresie mi´dzy-
wojennym, i przybysze ze Wschodu
– z Lwowskiego, Tarnopolskiego,
Stanis∏awowskiego, Wileƒszczy-
zny… 

Stulecie Gliwicko-Zabrskiego
Okr´gu Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr rozpocz´∏o si´ Mszà Êwi´-
tà, a popo∏udniu, w Centrum Eduka-
cyjno – Kongresowym Politechniki
by∏a „feta na cztery fojerki”. Kon-
certowa∏y: Rezonans con tutti, Aka-
demicki Zespó∏ Muzyczny Politech-
niki Âlàskiej, Chór Politechniki Âlà-
skiej, Górnicza Orkiestra D´ta
KWK „Knurów”, Górnicza Orkie-
stra D´ta KWK „Makoszowy”, Ze-
spó∏ Muzyki Dawnej Capella Nico-
polensis.

By∏y medale, wÊród nich, przy-
znany poÊmiertnie, marsza∏kowi
Sejmu Âlàskiego Konstantemu Wol-
nemu, Z∏ota Odznaka Honorowa
z Brylantem Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

By∏o za co, kochani!
Wszak to Wolny, sto lat temu by∏

pierwszym prezesem tego okr´gu.
Na marginesie – a mo˝e by tak,

w∏aÊnie w stulecie, Gliwicko – Za-
brskiemu Okr´gowi Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i orkiestr nadaç
imi´ Konstantego Wolnego?

Jaki˝ to by∏ dzieƒ?
Bardzo szczególny. To by∏ 11 li-

stopada 2013.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci pro-

fesor Akademii Muzycznej w Kato-
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Benefis Krystyny Lubos uÊwietni∏ Êpiew chórów „Seraf” i „Autograph”
z Rybnika oraz wyst´p chóru im. J. Rogera z Rud pod kierunkiem… bene-
ficjentki

Konstanty Wolny w 1913 roku by∏
prezesem okr´gu gliwicko-za-
brskiego Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych



wicach Krystyna Krzy˝anowska –
¸oboda podyrygowa∏a wszystkimi
wykonawcami, wszystkimi chórami
przyby∏ymi w goÊci i wszystkimi
umundurowanymi i cywilnymi go-
Êçmi uroczystoÊci. ÂpiewaliÊmy sta-
re, Êlàskie pieÊniczki. Rozejrza∏am
si´ po sali – Êpiewa∏ pi´knie ksiàdz
biskup senior Jan Wieczorek, Êpie-
wali wszyscy dzia∏acze Zwiàzku,
Êpiewa∏ Konstanty Wolny (wnuk
marsza∏ka) i… cz´Êç sali. Reszta
siedzia∏a w doÊç ponurym milcze-
niu. Na Boga ˝ywego?! Dlaczego?
Nie rozumiem… 

Mam proÊb´ w zwiàzku z tym do
prezesa Gliwicko-Zabrskiego Okr´-
gu, Ryszarda Buczka. Najwy˝szy
czas zrobiç to, co przed stu laty zro-
bi∏ Wolny. Zebraç ludzi do Êpiewa-
nia – zawsze i wsz´dzie!

Odnotuj´ jeszcze, ˝e godnie sp´-
dziliÊmy tu, na Âlàsku, Narodowe
Âwi´to.

Jak na talerzu sà dwa koncki ko∏o-
ca z rozinami, to kery wybraç?

Tyn, abo tyn?
No, biera tyn ze Rydu∏tów.
Wpierwej dzi´kuj´ ksi´dzu pro-

boszczowi Konradowi Opitkowi.
Takiego poczucia humoru, takiej
werwy i zmys∏u organizacyjnego
˝yczy∏abym wszystkim – nie tylko
wszystkim w sutannie! Ba, ale jak
si´ ma za poprzednika Jakuba, chy-
ba ju˝ w Êredniowieczu, w roku
1695 Tomasza Wawrzyƒca Zawda-
l´, no to inaczej nie wypada.

Chór „Cecylia” – twór Towarzy-
stwa Âpiewaczego „Cecylia”, ma –
bagatela, 105 lat. Jak to po mszy po-
wiedzia∏ ksiàdz proboszcz: – Pi´k-
nie wyglàdacie, jak na sto lat!

I znów Êlàskie, niedzielne (24 li-
stopada) klimaty – w Domu nomen
omen „Oratorium” byli wszyscy ze
wszystkimi; odnotowa∏am panià
burmistrz Korneli´ Newy, panià dy-
rektor Rydu∏towskiego Centrum
Kultury „Feniks” Janin´ Chlebik –
Turek, przedstawiciela starosty
i spóênionego ale serdecznego pos∏a
Ryszarda Zawadzkiego. Chór da∏
koncert, ale da∏ równie˝ wiadomoÊç
najwa˝niejszà, ˝e jak przed stu laty
bywa∏o, Towarzystwo Âpiewacze
„Cecylia” wzi´∏o si´ za… teatr. Bra-
wo! Dyrygent chóru, pani Donata
Mi∏owska, odczyta∏a 105 letnià hi-
stori´. To temat na osobny, w naj-
bli˝szym numerze, artyku∏. I to ko-
niecznie, bo jeÊli nie odnotujemy hi-
storii, to historia o nas zapomni.

Zosta∏a mi Kostuchna.
Ostatni koncek ko∏ocza kaÊ sie

straci∏.
Andrzej Wójcik?!
A to pieron!
Pami´tam lekcje, pobierane u w∏a-

snej mamy. Na g∏upie pytanie: – Jak
nale˝y jeÊç rosó∏? us∏ysza∏am: –
Ale˝ dziecko, nawet palcami, ale za-
wsze z wdzi´kiem!

Zatem – zacz´∏am od deseru, czy-
li ko∏ocza, koƒcz´ na daniu g∏ów-
nym.

Kostuchna, jak sama nazwa
wskazuje, le˝y w Katowi-
cach. I to dopiero jest ˝art hi-

storii – stare, jak cywilizacja, miej-
scowoÊci (a tak, zaÊwiadczajà o tym
przedwojenne badania archeologicz-
ne) takie jak Ochojec, Piotrowice,
Ligota, Brynów i Kostuchna, jako
niegdysiejsze obrze˝e wsi Piotrowi-
ce, wch∏oni´te zosta∏y przez podmo-
k∏à ∏àk´, nad bagnem ciàgnàcym si´
wzd∏u˝ Rawy. Katowice – dziura,
zabita dechami, pobudowana na ba-
gnisku, nagle, za sprawà kolei ˝ela-
znej, sta∏y si´ metropolià. A ˝e hi-
storia nie takie numery wycina∏a,
wi´c bez rozlewu krwi, legalnie
i pokojowo Kostuchna zacz´∏a rzà-
dziç Katowicami. SprawiedliwoÊci
sta∏o si´ zadoÊç.

Nie wierzycie?
To zapytajcie prezydenta Piotra

Uszoka.
Z albumu, wydanego na stulecie

chóru „S∏owiczek”: „… Kiedy mija
wiek, podzi´kowania nale˝à si´ tym,
którzy zak∏adali chór. W 1913 roku
Karol Stablik zebra∏ wokó∏ siebie

„pasjonatów Êpiewu” i zainicjowa∏
powstanie Towarzystwa Âpiewacze-
go S∏owiczek w Kostuchnie. Warto
przypominaç postaç tego wybitnego
dzia∏acza niepodleg∏oÊciowego,
a tym samym jednego z najznamie-
nitszych synów Kostuchny w jej
d∏ugich dziejach. ” Je˝eli to pisze
prezydent Katowic, to rozumiem, ˝e
daje mocne Êwiadectwo lokalnego
patriotyzmu.

Czas najwy˝szy abyÊmy wszyscy
mieli ÊwiadomoÊç wartoÊci miejsca,
w którym ˝yjemy – a to jest poj´cie
nadrz´dne nad podzia∏ami politycz-
nymi, narodowoÊciowymi, Êwiato-
poglàdowymi. Lepiszczem, zawsze
i wsz´dzie, jest muzyka, sà chóry.
Tu, na Âlàsku, chóry spe∏ni∏y i spe∏-
niajà jeszcze jednà, niezmiernie wa˝-
nà funkcj´; w dokumentach, pozor-
nie skromnych, niosà naszà histori´.

Szkoda, ˝e nie zawsze rozumiejà
to dzia∏acze Zwiàzku, kategoryzujàc
nierzadko chóry li tylko wedle wy-
Êrubowanego poziomu artystyczne-
go.

Dla mnie najwa˝niejsze jest, ˝eby
mo˝na by∏o sobie poÊpiewaç, ˝eby
mo˝na si´ by∏o spotkaç przy muzy-
kowaniu i ˝eby pami´taç na przy-
k∏ad tych, co skromnie, cz´sto pota-
jemnie, zaczynali w roku 1913 na
przyk∏ad.

Chór „S∏owiczek”… Przegada∏am
z prezesem, Stanis∏awem Becza∏à,
dobrych kilka godzin. Czy tylko
o Êpiewie? Pe∏ny tekst tej rozmowy
opublikujemy w nast´pnym nume-
rze.

Tyle wst´pu – czas braç si´ do zje-
dzenia roso∏u palcami!
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Pi´knie prezentowa∏ si´ chór „S∏owiczek” w dniu jubileuszowego koncertu



Jak by∏o?
Po Bo˝emu, czyli po kolei: 28

wrzeÊnia Êwi´towanie rozpocz´to od
Mszy Êwi´tej w koÊciele Trójcy
PrzenajÊwi´tszej. O godzinie 17.00
rozpoczà∏ si´ koncert jubileuszowy
w MDK „Kostuchna”.

Powiem tak: by∏o bardzo uroczy-
Êcie, wys∏ucha∏am znakomitego
koncertu pod batutà El˝biety Kuda-
li, ale… najwa˝niejsza rzecz dla
mnie, dziennikarza, to by∏y udo-
st´pnione w foyer MDK dokumen-
ty.

Panie Bo˝e!
Mam nadziej´, i˝ doczekawszy si´

jubileuszowej p∏yty chóru i jubile-
uszowego Albumu, doczekam si´
jak najszybciej pe∏nego wydania
wszystkich dokumentów zebranych
w ciàgu stu lat przez chór!!!

To moja korna proÊba do wszyst-
kich zgromadzonych w Zwiàzku
i nie tylko zespo∏ów.

MyÊl´ równie˝ z bólem o tym, ˝e
Uniwersytet Âlàski ma Wydzia∏ Hi-
storii, ma Instytut Nauk o Kulturze
w samym sercu Katowic, z wido-
kiem na Wojciecha Korfantego
i Gmach Sejmu Âlàskiego, majàc
„na talerzu” takie bogactwo doku-
mentów, wiedzy o historii, o pot´˝-
nym „sektorze” kultury na Âlàsku,
ani drgnie… 

Có˝ jeszcze zosta∏o na jubileuszo-
wym stole?

Chór „Hejna∏” 50 lat temu, do-
k∏adnie 1 paêdziernika 1963 roku,
podpisa∏ umow´ z Kopalnià „Wu-
jek”. Sygnatariuszami umowy byli:
Jan Wincenty Hawel – ówczesny
dyrygent, Êp. Marian Ka∏u˝ny – ów-
czesny prezes chóru, Êp. Sylwester
Chudziak i niedawno zmar∏y Le-
onard Brzoza. Kopalni´ reprezento-
wali: przewodniczàcy Rady Zak∏a-
dowej Antoni Grzesiczek, Jan Cudej
– sekretarz, Bernard Bortlik – kie-
rownik Zak∏adowego Domu kultury.
Jak mi powiedzia∏ nieodzowny Je-
rzy Szymaƒski, wszyscy Êwi´tej pa-
mi´ci.

Dodam te˝, ˝e „HejnaliÊci” majà
nowà batut´!

Dyryguje panami Monika Madaj-
ska – absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.

Czy to koniec tej nieco odmiennej
opowieÊci?

Ko∏ocz by∏, tyj i bounkawa ty˝, ro-
só∏ z nudlami zjedli my wartko…
a kaj rolada, kapusta i modre klu-
ski?!

Poczekejcie.
To, czyli jubileusz chóru ewange-

lickiego „Jubilate Deo” pod batutà
Joanny Bliwert-Hoderny, a wi´c
rozmowa z ksi´dzem biskupem Ta-
deuszem Szurmanem, rozmowa ze
Stanis∏awem Becza∏à o wartoÊciach
Êlàskich dawniej i dziÊ, oraz s∏ów
wi´cej ni˝ kilka o Towarzystwie
Âpiewaczym „Cecylia” b´dzie w na-
st´pnym numerze.

A terozki, bo idzie Bo˝e Narodze-
nie, pod choink´, ˝yczenia;

Patrzcie tam jako, pilnujcie tale-
rza, co by wom wszystkiego styk∏o,
co by droga na Pastyrka sz∏a prosto,
a do dom ty˝.

Mom proÊba:

Na Ukrainie, w Do∏byszu, jest
2000 Polaków.

I majà taki zwyczaj: po Pasterce,
nawet w siarczysty mróz, zbierajà
si´ wszyscy pod ogromnà choinkà
ustawionà pod koÊcio∏em i Êpiewajà
kol´dy.

Ws∏uchajcie si´, prosz´, w Wigi-
lijnà Bo˝à cisz´.

GdzieÊ z daleka, z Ukrainy, us∏y-
szycie:

Bracia
Patrzcie jeno… !
Bóg si´ rodzi,
Moc truchleje… !

Stanis∏awa Warmbrand
Foto: Aleksandra Kafara
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Sztandar chóru „S∏owiczek” ozdobi∏o najwy˝sze odznaczenie Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Dekoracji dokona∏ prezes Roman Warzecha

Tu˝ przed rozpocz´ciem jubileuszowego koncertu chóru „S∏owiczek”.
WÊród goÊci przedstawiciele Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO oraz Prezydent
Miasta Katowice, Piotr Uszok



Dnia 20 paêdziernika 2013 roku w miejscowoÊci
Syrynia odby∏a si´ uroczystoÊç 95-lecia Chóru Mie-
szanego „Echo”' Syrynia. Jubileuszowe obchody roz-
pocz´to mszà Êw. dzi´kczynnà, którà celebrowa∏ ks.
proboszcz parafii Êw. Antoniego w Syryni, Piotr Ka-
chel.

Nast´pnie w Wiejskim Domu Kultury w Syryni od-
by∏a si´ dalsza cz´Êç obchodu, na którà zaproszono m.
in. wójta gminy Lubomia, Czes∏awa Burka, wice wójt
Mari´ Fibic, przewodniczàcego Rady Gminy Lubo-
mia Romana Bizonia, prezesa Zarzàdu G∏ównego
ÂZChiO w Katowicach Romana Warzech´, prezesa
okr´gu wodzis∏awskiego ÂZChiO Krystiana Dziub´,
przedstawicieli miejscowych organizacji spo∏ecznych,
radnych gminy, delegacje zaprzyjaênionych chórów
z powiatu wodzis∏awskiego – „Moniuszko'” z Czy˝o-
wic, „S∏owik nad Olzà'” z Olzy oraz chóru m´skiego
„Echo” z Radlina.

UroczystoÊç 95-lecia chóru po∏àczono z wr´cze-
niem dyplomu nadania honorowego obywatelstwa
gminy, nadanego Henrykowi Ballarinowi – d∏ugolet-

niego dyrygenta chóru „Echo'” w Syryni. Dyplom
odebrali jego synowie – Eugeniusz i Jan.

Oprócz chóru jubilata podczas uroczystoÊci wystà-
pi∏y zaprzyjaênione chóry „Lutnia” z Lubomi, „Stona-
wa'” ze Stonawy w Republice Czeskiej, „Sucha'”
z Horni Suchej w Republice Czeskiej oraz Zespó∏
„Syryniczki'” z miejscowego Domu Kultury.

Jubileuszowy koncert prowadzi∏a prezeska chóru
„Echo” Syrynia, Krystyna Szymiczek.

W trakcie uroczystoÊci wr´czono honorowe odzna-
ki Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr oraz dyplo-
my uznania dla wszystkich cz∏onków chóru.

Z ramienia Zarzàdu G∏ównego oraz Okr´gu odzna-
ki wr´czali Jadwiga Zaremba oraz Krystian Dziuba,
natomiast dyplomy uznania nadane przez wójta gminy
wr´czy∏a Maria Fibic.

Synowie Henryka Ballarina odebrali z ràk przewod-
niczàcego Rady Gminy dyplom i medal honorowego
obywatelstwa gminy Lubomia, po czym uraczyli ze-
branych pi´knym Êpiewem operowym.

Krystyna Szymiczek
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95 lat „Echa” w Syryni

„Ogniwo” ma ju˝ sto lat!

Zofia Berek: – Sto lat… to nie-
wiele i zarazem du˝o – wiek.

Kiedy powsta∏o „Ogniwo”, Kato-
wice jako miasto liczy∏y zaledwie 48
lat i nie mia∏y jeszcze ani Konserwa-
torium, pierwszej wy˝szej uczelni
na Górnym Âlàsku, ani Filharmonii,
choç czasem ju˝ si´ koncertowa∏o
w sali, którà póêniej zaadaptowano
na jej siedzib´.

Andrzej Wójcik: – „Ogniwo”
utworzone zosta∏o w poniedzia∏ko-

wy wieczór, 17 listopada 1913 roku.
Wykute ze szlachetnej materii by∏o
od razu mocne. Trwa dotàd mocà
mu nadanà przy pocz´ciu. Przetrwa-
∏o bez wi´kszego uszczerbku dzie-
si´ç trudnych dekad. Nie wykruszy-
∏y go, nie rozerwa∏y przeciwstawne
si∏y. Nie da∏o si´ go usunàç z „∏aƒcu-
cha” Êlàskich chórów, które w pobli-
˝u ówczesnych Katowic Êpiewa∏y
polskie pieÊni. Wzmocni∏o „∏aƒ-
cuch” z∏o˝ony z istniejàcych ju˝

„ogniw” – chórów „Lutnia” i „Lira”
w Bogucicach, „Harmonia” w Józe-
fowcu”, „Halka” w Za∏´˝u, „Lutnia”
w Ligocie, Towarzystwo Âpiewu
im. Wyspiaƒskiego w Szopienicach,
„Jutrzenka” w Piotrowicach (dzi-
siejszy chór m´ski „Hejna∏”) .

Z.B.: – Nas dzisiejszych dumà na-
pawa, ˝e jesteÊmy spadkobiercami
tych, którzy wyÊpiewali polskoÊç
Âlàska, tych, którzy pochwycili po-
wstaƒczà broƒ, gdy ich Êpiewu nie
chciano us∏yszeç. Nie przypadkiem
ÊpiewaliÊmy na katowickim Rynku
prastarà Bogurodzic´, gdy 20 czerw-
ca 1922 roku Âlàzacy witali Wojsko
Polskie przyby∏e pod dowództwem
wnuka Aleksandra Fredry, genera∏a
Stanis∏awa Marii Szeptyckiego.

A.W.: – Wielka, godna szacunku
i naÊladowania jest zas∏uga twórców
„Ogniwa”. List´ najbardziej zas∏u-
˝onych otwiera Franciszek Wojcie-
chowski – redaktor „Gazety Ludo-
wej”. Za nim plasuje si´ Kazimierz
Siciƒski – pierwszy prezes chóru,
„pracownik umys∏owy”. W dobrych
zawodach prowadzàcych „Ogniwo”
do sukcesu uczestniczyli tak˝e: Teo-
dor Lewandowski -aptekarz, dzia-
∏acz Êpiewaczy i dyrygent, Tomasz
Kowalczyk – dzia∏acz narodowy
i gospodarczy, Augustyna Wieczor-

Fragment datowanego 16 marca 1914 roku protoko∏u o przyj´ciu m.in.
chóru „Ogniwo” do Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych

Z okazji jubileuszu przygotowane zosta∏o przez katowicki chór
„Ogniwo” okazjonalne wydawnictwo. Zamieszczone w nim zosta-
∏y m.in. dwa obszerne artyku∏y napisane przez Zofi´ Berek – preze-
sk´ chóru oraz Andrzeja Wójcika – sekretarza Zarzàdu G∏ównego
ÂZChiO i redaktora „Âpiewaka Âlàskiego”. Fragmenty obu tek-
stów sk∏adajà si´ na poni˝szà quasi rozmow´ o dziejach i znacze-
niu zas∏u˝onego katowickiego chóru.



kiewicz z domu Wolna i jej siostra
Ró˝a, Stefan Marian Stoiƒski – wy-
bitny kompozytor, dyrygent, uczony
i publicysta, Józef Bortel – legioni-
sta, Êlàski powstaniec i dzia∏acz
Êpiewaczy, Karol Stryja – wybitny
dyrygent i wieloletni szef Êlàskich

filharmoników, Pawe∏ Kotucha –
syn Êlàskiego powstaƒca, ˝o∏nierz
Armii Krajowej, utalentowany mu-
zyk… 

Z.B.: – „Ogniwo” ca∏à swojà do-
tychczasowà dzia∏alnoÊcià zapisa∏o
si´ w kulturze Górnego Âlàska jako
zespó∏, wykonujàcy najwi´ksze
dzie∏a polskiej i Êwiatowej klasyki
muzycznej. Od chwili za∏o˝enia a˝
do wybuchu II wojny Êwiatowej pie-
l´gnowa∏o polskà pieÊƒ patriotycz-
nà. W roku 1930 z inicjatywy ów-
czesnego dyrygenta Stefana Maria-
na Stoiƒskiego i Êpiewaków naszego
chóru zosta∏ ods∏oni´ty w Katowi-
cach pomnik Stanis∏awa Moniuszki,
pierwszy w Polsce pomnik wybudo-
wany ca∏kowicie ze sk∏adek chórzy-
stów.

A.W.: – Mo˝e warto przy okazji
przypomnieç, ˝e nied∏ugo po utwo-
rzeniu „Ogniwa” jego organizatorzy
zdecydowali o przystàpieniu chóru
do Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych, majàcego siedzib´ w Byto-
miu. 22 grudnia 1913 roku deklaracja
zosta∏a przyj´ta i potwierdzona sto-
sownym zapisem w ksi´dze zwiàzko-
wych protoko∏ów. Nietrudno zauwa-
˝yç, ˝e przystàpienie „Ogniwa” do
Zwiàzku odby∏o si´ w dobrym towa-
rzystwie mi´dzy innymi chórów „Ju-

trzenka” z Bojszów i „S∏owiczek”
z Kostuchny, które w dobrej kondycji
dotàd przetrwa∏y i w 2013 roku Êwi´-
towa∏y ju˝ swoje stulecia… 

Z.B.: – Pomnikowy charakter
mia∏o wiele artystycznych osiàgni´ç
chóru „Ogniwo”. Na swe 10-lecie
„Ogniwo” pod batutà Jana Nies∏o-
nego po raz pierwszy w historii Êlà-
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W latach trzydziestych XX wieku „Ogniwo” imponowa∏o nie tylko liczebnoÊcià

Z okazji poÊwiecenia pomnika Mo-
niuszki w Katowicach „Ogniwo”
otrzyma∏o srebrny ∏aƒcuch – nagro-
d´ województwa Êlàskiego…

Karol Stryja - wielki przyjaciel ka-
towickiego chóru „Ogniwo”
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20 czerwca 1958 – koncert w Filharmonii Âlàskiej. Z udzia∏em „Ogniwa” wykonano oratorium „Juda Macha-
beusz” Haendla

We wrzeÊniu 1984 roku „Ogniwo” i Êlàscy filharmonicy „podbili” Francj´. Sukces odnotowa∏ dziennik „La
Montagne”



skich chórów si´gn´∏o po pozycje
z wielkiego repertuaru – dwa frag-
menty Sonetów krymskich Stanis∏a-
wa Moniuszki. W 1931 roku pierw-
si w Katowicach i w Polsce pod ba-
tutà Stefana Mariana Stoiƒskiego
zaÊpiewaliÊmy Jud´ Machabeusza,
oratorium Georga Friedricha
Händla, co powtórzyliÊmy w Cho-
rzowie i rok póêniej w Warszawie.
Jeden jedyny raz przyby∏ do Kato-
wic Karol Szymanowski – na naszà
z udzia∏em solistów warszawskiego
prawykonania prezentacj´ jego ar-
cydzie∏a Stabat Mater. W Katowi-
cach po raz pierwszy po polsku wy-
konaliÊmy je 15 maja 1934 roku.
Kompozytor zaliczy∏ to wykonanie
do najÊwietniejszych, jakie dane by-
∏o mu s∏yszeç.

W czasie, gdy dyrygentem „Ogni-
wa” by∏ Karol Stryja (1947–1954) ,
szeÊçdziesiàt lat temu, 7 wrzeÊnia
1953 roku chór podjà∏ z Paƒstwowà
(wtedy) Filharmonià Âlàskà sta∏à
wspó∏prac´. Trwa∏a ona tak˝e po po-
wo∏aniu w 1974 roku Chóru Filhar-
monii Âlàskiej; wielokrotnie potem
z tym zawodowym chórem Êpiewa-
liÊmy dzie∏a najwi´ksze… 

A.W.: – By∏o kiedyÊ ogniwo s∏o-
wem u˝ywanym na oznaczenie
krzesiwa, albo te˝ stali do krzesze-
nia ognia. PrzenoÊnie u˝yte przypo-
mina, ˝e co najmniej kilka pokoleƒ
adeptów sztuki muzycznej ws∏uchi-
wa∏o si´ w Êpiew „Ogniwa”. „Juda
Machabeusz” Haendla, IX Symfo-
nia Beethovena, „Wierchy” Malaw-
skiego i wiele innych dzie∏ wykony-
wanych z jego udzia∏em podczas
oratoryjno-kantatowych koncertów
Paƒstwowej Filharmonii Âlàskiej
by∏o znakomità szko∏à poznania
brzmienia chóralnej harmonii. Przez
lata rozpala∏ ten Êpiew u m∏odych
muzyków ogieƒ twórczego uniesie-

nia. W z∏àczeniu z radoÊcià obco-
wania z realnym pi´knem wielkiej
muzyki sprawia∏ s∏uchaczom radoÊç
i roznieca∏ w nich zapa∏ do dzia∏a-
nia.

Z.B.: – Osiàgni´cia zespo∏u sà re-
zultatem ofiarnej pracy wszystkich
cz∏onków zespo∏u i dowodem wyso-
kich kwalifikacji naszych dyrygen-
tów, wÊród których byli m. in.: Teo-
dor Lewandowski, Stefan Marian
Stoiƒski, Stefan Âlàzak, Boles∏aw
Szabelski, Karol Stryja, Pawe∏ Ko-
tucha, Napoleon Siess, Zdzis∏aw
Szostak, Edmund Kajdasz, Czes∏aw
P∏aczek, Barbara Zielonka-Rusin,
Krystyna Krzy˝anowska-¸oboda.
Koncertowali z „Ogniwem” tak wy-
bitni Êpiewacy, jak Krystyny –
Szczepaƒska i Szostek-Radkowa,
Stanis∏awa Marciniak, Barbara Za-
górzanka, Pola Bukietyƒska, Ber-
nard ¸adysz, Wies∏aw Ochman,
Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski,
Henryk Grychnik i Czes∏aw Ga∏ka.
Po Krzysztofie Martyniaku, od

wrzeÊnia 2011 roku naszym dyry-
gentem jest bas Chóru Filharmonii
Âlàskiej, Adrian Lewandowski –
rocznik 1983; od „Ogniwa” jest
m∏odszy o 70 lat… 

A.W.: – Kraszewski w jednej ze
swych licznych powieÊci pisa∏:
„Wszystko to, co tworzy sztuka […
] wszystko to, co nadziemskie, jest
polotem, jest uniesieniem ku niebio-
som, jest ich pragnieniem, objawie-
niem, obietnicà. Gdyby cz∏owiek
by∏ marnà b∏ota grudkà, skàd˝e by
w nim zrodziç si´ mog∏y te per∏y
i brylanty? Jest w nas coÊ, co dêwi-
ga, unosi i zar´cza, i˝ Ênione na zie-
mi, wyÊni si´ w niebiosach… ”

Sztuka jest polotem. Uniesieniem
ku niebiosom.

˚yczyç trzeba, aby „Ogniwo”
trwa∏o jak dotàd na swoim miejscu –
mocne, nie poddajàce si´ korozji,
o którà tak ∏atwo we wspó∏czesnym
Êwiecie, wype∏nionym g´stniejàcy-
mi oparami zatrutej pseudokultury.

Zofia Berek i Andrzej Wójcik
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17 listopada 2013 roku w katowickiej archikatedrze odprawiona zosta∏a
msza Êwi´ta w intencji by∏ych i obecnych Êpiewaków „Ogniwa”. Celebra-
cj´ uÊwietni∏ Êpiew chóru-jubilata

Jubileuszowy portret chóru „Ogniwo”



Bardzo dla Bierunia zas∏u˝ony
chór mieszany „Polonia” utworzony
zosta∏ 18 grudnia 1918 roku. Przed
95 laty. Da∏o to powód do zorgani-
zowania jubileuszowego obchodu,
który odby∏ si´ 22 listopada b. r,
w dniu Êwi´ta patronki chórzystów,
Êwi´tej Cecylii. By∏a to niezwykle
wa˝na i podnios∏a uroczystoÊç.
WÊród licznie przyby∏ych goÊci
znajdowali si´ m. in. zast´pca bur-
mistrza miasta – Leszek Kryczek,
przewodniczàcy Rady Powiatu – Jó-
zef Berger, prezes Âlàskiego Zwiàz-
ków Chórów i Orkiestr – Roman
Warzecha, dyrektor BOK – Zofia
¸abuÊ, przewodniczàca Komisji
OÊwiaty Kultury – Barbara Panek-
Bry∏a, byli cz∏onkowie chóru „Polo-
nia”.

Jubileuszowe obchody rozpocz´∏a
uroczysta msza. Cz´Êç oficjalna
i koncertowa odby∏a si´ w Bieruƒ-
skim OÊrodku Kultury. Na wst´pie
chóry zaÊpiewa∏y wspólnie hymn
Gaude Mater Polonia, zaÊ po powi-
taniu goÊci i okazjonalnych ˝ycze-
niach zaprezentowana zosta∏a histo-
ria Towarzystwa Âpiewaczego „Po-
lonia”. Jego pierwszym prezesem
zosta∏ Klemens Latocha, który zgi-
nà∏ w I Powstaniu Âlàskim, . W po-
czàtkowym okresie chórem dyrygo-
wa∏ Jan Lubecki. W∏aÊciwie wszyst-
ko zacz´∏o si´ znacznie wczeÊniej,
bo w 1905 roku. Ta wczesna dzia∏al-

noÊç chóru mia∏a charakter konspi-
racyjny, nieformalny. Publicznie
Êpiewacy z Bierunia wystàpili po raz
pierwszy w 1911 roku jako Towa-
rzystwo Âw. Alojzego uÊwietniajàce
Êpiewem prymicje ks. Jana Maƒdy
w Âwierczyƒcu.

Poczàtkowo Towarzystwo liczy∏o
155 osób. W 1923 chór, któremu
w maju 1920 roku nadano nazw´
„Polonia”, ze sk∏adek cz∏onkowskich
oraz dochodów uzyskanych ze
sprzeda˝y biletów na koncerty, ufun-
dowa∏ sztandar. Cz∏onkowie „Polo-
nii” tworzyli zgrany, przyjacielsko-
kole˝eƒski zespó∏. Z nastaniem woj-
ny, chór zawiesi∏ swojà dzia∏alnoÊç.
Przepad∏o wówczas wiele dokumen-
tów, lecz sztandar nie wpad∏ w r´ce
okupantów. Wykrad∏ go z magistratu
Klemens Âmietana, a dyrygent,
Franciszek Bratek przeniós∏ go
w bezpieczne miejsce. Dzia∏alnoÊç
chóru wznowiono w 1946 roku.

Rok 1991 to odrodzenie Bierunia
– powrót miasta na map´ admini-
stracyjnà Polski, a reaktywacja chó-
ru po kolejnym okresie zawieszenia.
Ówczesna dyrektor BOK – Irena
Grabowska, powierzy∏a prowadze-
nie zespo∏u Januszowi Muszyƒskie-
mu; prezesem zosta∏ Leon Gretka.
Po jego Êmierci funkcj´ t´ przyj´∏a
Ma∏gorzata Wilk.

W jubileuszowym roku 2013 dy-
rygentem chóru zosta∏a Ma∏gorzata

Kalinowska; bardzo schorowany
maestro, Janusz Muszyƒski nie móg∏
ju˝ piastowaç tej funkcji. Zas∏u˝ony
dyrygent zmar∏ 17 listopada. Chó-
rzyÊci „Polonii” zawsze zwracali si´
do swego dyrygenta tytu∏em mae-
stro. W ten sposób wyra˝ali swój
podziw i szacunek.

Janusz Muszyƒski urodzi∏ si´
w 1947 roku w Koêlu. Wykszta∏ce-
nie muzyczne zdoby∏ w Katowicach
i Krakowie. W 1977 roku za∏o˝y∏
zespó∏ „Pro Arte Ecclesiastica”. By∏
kierownikiem muzycznym w kato-
wickiej katedrze Chrystusa Króla,
póêniej w klasztorze na Jasnej Gó-
rze, gdzie reaktywowa∏ Kapel´ Ja-
snogórskà. Prowadzi∏ zespo∏y wo-
kalne, klas´ Êpiewu solowego w Gli-
wicach, wspó∏pracowa∏ na sta∏e z or-
kiestrami w Cz´stochowie, Katowi-
cach, Bielsku Bia∏ej i Lwowie. By∏
wspó∏twórcà i realizatorem takich
przedsi´wzi´ç jak Tyskie Wieczory
Kol´dowe, Miko∏owskie Dni Muzy-
ki, Regionalne Przeglàdy PieÊni
Wielkopostnych i Wielkanocnych,
Powiatowe Prezentacje Chórów Ka-
meralnych.

Podczas jubileuszowego wieczoru
pami´ç Janusza Muszyƒskiego
uczczono minutà ciszy.

Z okazji 95-lecia wielu cz∏onkom
chóru nadano Honorowe Odznaki
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Otrzymali je: Helena Janik

i Mirella Figiel –
odznaki bràzowe,
Andrzej Baron, Mi-
cha∏ Bohm, Maria
Solarczyk, ¸ucja
Sowa, Krystyna
Wieszo∏ek i Antoni
Wilk – odznaki
srebrne, Ró˝a Kul-
ska, Elfryda Kostry-
ra, Maria Nowak,
Magdalena Mier-
nik, Józef Respon-
dek, Jolanta Toma-
la, Krystyna Wilk
i Leonard Wilk –
odznaki z∏ote, Ma∏-
gorzata Wilk, Maria
Regu∏a i Agnieszka
Sowa – odznaki
z∏ote z laurem.

(na podstawie 
nades∏anego 

materia∏u)
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Âwi´to Êpiewaków z Bierunia



„Polak” nie k∏amie. „Polak” prawd´
pisze. Mo˝na mu wierzyç!

Brzmi nieêle. Jednak objaÊniç trzeba, ˝e nie jest to re-
klama gazety, która przed stu laty zamieÊci∏a og∏oszenie,
wywracajàce wszystko do góry nogami. Pod s∏owem
„wszystko” rozumieç nale˝y to, co do wczoraj bez ma∏a
wiedzieliÊmy o poczàtkach istnienia katowickiego chóru
„Ogniwo”.

Wi´kszoÊci czytelników „Âpiewaka Âlàskiego” zapew-
ne wiadomo, ˝e w tym roku chór ten obchodzi swoje stu-
lecie. Z tej okazji zorganizowano uroczysty koncert (14
grudnia, sala koncertowa Akademii Muzycznej w Kato-
wicach) przygotowano te˝ pamiàtkowe wydawnictwo.
W zamieszczonym w nim tekÊcie pozwoli∏em sobie na
˝artobliwie uj´tà wàtpliwoÊç co do miejsca powstania
zas∏u˝onego zespo∏u. „Utrzymywano dotàd – podkreÊli-
∏em, ˝e akt ten dokona∏ si´… w knajpie. Dok∏adniej –
w salce restauracyjnej niejakiego Przyby∏y przy kato-
wickiej Meisterstraße (obecnie ulica Fryderyka Chopi-
na). Tylko… czy to prawda?”

Spraw´ zdaje si´ wyjaÊniaç anons zamieszczony w ga-
zecie Wojciecha Korfantego 23 grudnia 1913 roku. Od
utworzenia „Ogniwa” up∏yn´∏o zalewie 37 dni… Wyglà-
da na to, ˝e w kolejnych opracowaniach dziejów chóru
„niejakiego Przyby∏´” zastàpi „pan Richter”.

Sprawa jest rozwojowa.

Katowice. Walne zebranie Tow. Êpiewu »Ogniwo«
odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 22-go grudnia na sali p.
Richter’a, ulica Meistra w Katowicach po∏àczone z wie-
czorkiem ku uczczeniu pami´ci Chopina. O liczny
udzia∏ cz∏onków uprasza si´, goÊcie mile widziani.

Nast´pny, 154 numer „Polaka” lat ukaza∏ si´ w sam
dzieƒ Bo˝ego Narodzenia 1913 roku. Âwiàteczny „wy-
strój” pierwszej strony i liczne nawiàzania wewnàtrz nu-
meru z pewnoÊcià spotka∏y si´ z uznaniem czytelników.
Szczególnie zapewne podoba∏y im si´ ˝yczenia redakto-
ra dzia∏u „Z bliska i z dalsza”. Co na to czytelnicy „Âpie-
waka Âlàskiego” w koƒcówce roku 2013?

Niech si´ przy Êpiewaniu kol´d
zbierze ca∏a rodzina

Przed dziewi´çdziesi´ciu laty, w sobot´ 29 grudnia
1923 roku, wychodzàcy w Bytomiu „Katolik” (redakcja

i administracja ul. Elektorska 19) zach´ca∏ czytelników,
˝eby Êpiewali kol´dy. To jest temat i dziÊ aktualny, wi´c
tylko dodaç trzeba za redaktorem pisma, i˝ chodzi o to,
by Êpiewaç kol´dy cz´sto, ochoczo i szczerze!

Âpiewaków zrzeszonych w Âlàskich Zwiàzku Chórów
i orkiestr zalecenie to chyba nie dotyczy; Êpiewajà cz´-
sto, ochoczo i szczerze nie tylko w okresie Bo˝ego Naro-
dzenie i Nowego Roku. A gdyby tak jeszcze do tego Êpie-
wania i dziadusia z babunià zach´ciç i s∏u˝b´ i czelad-
k´… Oj, to dopiero by∏o by pi´knie!

Âpiewajmy kol´dy! Czy sà gdzie na Âwiecie takie
Êpiewy, jako nasze kol´dy? To˝ kiedy zabrzmià czy to
w domu, czy w koÊciele, zdaje si´ jakoby rzeczywiÊcie
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niebo si´ otwiera∏o, a Jezus maleƒki jakby prawdziwie
uÊmiecha∏ si´ do nas tak, jak si´ uÊmiecha∏ do królów
i pastuszków przed dwoma blisko tysiàcami lat. Tak to
wszystko ˝ywo i prawdziwie wyra˝one jest w kol´dach.

Ca∏a dusza narodu, ˝ywa, uczuciowa, prosta i szczera
ujawnia si´ w tych pieÊniach, które powstawa∏y nie wie-
dzieç jak i kiedy. O niektórych tylko wiemy, kto je uk∏a-
da∏ [… ] Inne powsta∏y mo˝e wprost poÊród ludu z wez-
branych radoÊcià serc, a KoÊció∏ Êw. przyjà∏ wszystkie
jako ho∏d dla Bo˝ej dzieciny i Êpiewaç je zaleci∏. I tak
zebra∏a si´ wielka liczba tych kol´d, a jeszcze jej nie ko-

niec, bo powstajà wcià˝ nowe: ka˝dy prawie Polak, któ-
remu Bóg udzieli∏ daru poezyi, sk∏ada z tego danin´ Bo-
skiemu Dzieciàtku i uk∏ada kol´dy. W kol´dach zatem
mieÊci si´ nie tylko skarb chwa∏y Boskiej, ale tak˝e
i skarb narodowy.

Âpiewajmy je zatem cz´sto! Âpiewajmy ochoczo
i szczerze. Niech si´ przy Êpiewaniu kol´d zbierze ca∏a
rodzina. I dziaduÊ z babusià, i rodzice i dzieci i wnuki
i s∏u˝ba i czeladka. Niech nas owe kol´dy ∏àczà we
wspólnej mi∏oÊci dla naszej pi´knej mowy i naszego po
ojcach odziedziczonego ducha religijnego!

Wigilijny numer katowickiej „Polonii” w 1933 roku
wabi∏ czytelników atrakcyjnym zestawem tekstowych
i graficznych elementów Êwiàtecznych. Atrakcjà wybija-
jàcà si´ na plan pierwszy by∏a niewàtpliwie grafika „Po-
kój ludziom dobrej woli! .. ” oraz reprodukcja Starej Êlà-
skiej kol´dy opracowanej na g∏os z fortepianem przez
twórc´ Roty, Feliksa Nowowiejskiego.

Syn marnotrawny w Rudzie
Sylwestrowy wieczór 1933 roku wypad∏ w niedziel´.

W przeddzieƒ, 30 grudnia 1933, obok innych wa˝nych
i mniej istotnych wiadomoÊci („¸ab´dziewicz skazany
na Êmierç”, „Wielka afera szpiegowska w Finlandji”,
„Dr Putek pracuje naukowo w wi´zieniu”, „Ciekawy
proces o obraz´ przez… radjo”, „Nadu˝ycia w magistra-
cie lwowskim”) zamieÊci∏a „Polonia” kilka informacji
mogàcych zainteresowaç obserwatorów ˝ycia muzycz-
nego w Êrodowisku amatorskich chórów zrzeszonych
w ówczesnym Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.

Oratorjum „Syn Marnotrawny” Opieƒskiego. T-
wo Âpiewacze „S∏owiczek” w Rudzie przygotowuje
oratorium Henryka Opieƒskiego p. t. „Syn Marnotraw-
ny”, które zostanie wykonane dna 17-go stycznia. Dyry-
guje p. T. Hofman, jako soliÊci biorà udzia∏ pp. prof. Je-
fimcewa, L. Janicki i Stan. Kruzer. B´dzie to pierwsze
wykonanie tego pi´knego dzie∏a na Âlàsku.

Chór M´ski Huty Baildon urzàdza 30 b. m. o g. 18
na sali p. Âwita∏y „Wieczór Gwiazdkowy” po∏àczony
z zabawà tanecznà.

Chór Eryana w Katowicach. 2 stycznia w Katowi-
cach w Sali Powstaƒców, 3 stycznia w Król. Hucie
w Sali Redena, 4 stycznia w Rybniku w Sali Âwierkla-
niec – odb´dà si´ zawsze o godz. 20, jedyne wyst´py
znakomitego akademickiego zespo∏u rewelersów lwow-
skich: Chóru Eryana. Dochód przeznaczony na Fundusz
Niesienia Pomocy Polskiej M∏odzie˝y Akademickiej.
Szczegó∏y w afiszach!

28 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 4 (406) 2013

6

80 lat temu

Wybra∏, komentarzem opatrzy∏ 
i do druku z zachowaniem 
oryginalnej pisowni poda∏ – 

andwoj



Przed dniem Wszystkich Âwi´-
tych odwiedziliÊmy miejsca spo-
czynku naszych poprzedników. Za-
paliliÊmy znicze, z∏o˝yliÊmy kwiaty
ozdobione szarfà z nazwà Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Nawie-
dzajàca katowickie cmentarze dele-
gacja Zarzàdu G∏ównego
(prezes, sekretarz, kapelan,
kierowniczka biura) zatrzy-
ma∏a si´ m. in. przy grobach
Micha∏a Wolskiego, Jana
Fojcika, Józefa Lig´zy, Raj-
munda Hankego… Nad gro-
bowcem rodziny za∏o˝yciela
Zwiàzku, Micha∏a Wolskie-
go, dostrze˝ono tkwiàcy tam
przecie˝ od dawna, teraz byç
mo˝e oczyszczony medalion,
z jak˝e wymownym napi-
sem: „Przy Tobie Panie, je-
dynie pokój jest i odpocznie-
nie”.

ZatrzymaliÊmy si´ tak˝e
przy grobie Stefana Mariana
Stoiƒskiego. Podobno opie-
kuje si´ nim stuletni dziÊ
chór „Ogniwo”. Zdaje si´
jednak, ˝e z przyj´tego nie-
gdyÊ zobowiàzania nie bar-
dzo si´ wywiàzuje. Szkoda,
bo nie kto inny, lecz w∏aÊnie
Stoiƒski wprowadza∏ przed
laty katowicki chór na mu-
zyczne salony!

Refleksyjny i modlitewny
obchód katowickich nekro-
polii, dope∏ni∏y odwiedziny
cmentarzy w innych miejscowo-
Êciach – w Chorzowie i Miko∏owie,
gdzie tak˝e znajdujà si´ miejsca spo-
czynku zmar∏ych Êpiewaków, muzy-
ków i dzia∏aczy.

Po spe∏nieniu powtarzajàcego si´
co roku obrzàdku, ka˝dy wróci∏ za-
pewne do swoich codziennych za-
j´ç. Albo zasiad∏ do posi∏ku, choçby
najskromniejszego, delektujàc si´
kawa∏kiem chleba naszego powsze-
dniego.

Chleb… bywa… le˝y na ulicy,
nie zwraca na siebie uwagi, nie
krzyczy. Byç mo˝e – powinien.
Cz´sto marnieje wyrzucany na
Êmietnik, albo zalega obok Êmietni-
kowych kontenerów wàtpliwie zdo-

biàcych osiedlowe blokowiska.
Niektórzy skarmiajà nim go∏´bie,
które tego wcale nie potrzebujà.
W polskich Êmietnikach rokrocznie
làduje podobno cztery miliony ton
˝ywnoÊci! Bo kupuje si´ jà w nad-
miarze.

Skàd tu ten chleb?
PoÊród przygotowaƒ do przepro-

wadzki biura Zwiàzku trafiliÊmy kil-
ka listów, pisanych na maszynie.
Zosta∏y wys∏ane z Krakowa. Choç
nie do nas adresowane, przeczytali-
Êmy. Teraz Wam, drodzy czytelnicy
„Âpiewaka Âlàskiego” umo˝liwiamy
poznanie treÊci dwóch odnalezio-
nych listów. To nie b´dzie narusze-
nie tajemnicy korespondencji. To
b´dzie poruszajàca dog∏´bnie lekcja
pokory.

Warto t´ lekcj´ odrobiç. Zw∏asz-
cza teraz, w okresie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Zaprasza nas do odro-
bienia owej lekcji – Stefan Marian
Stoiƒski.

Kraków 10 czerwca 1941 r.
Kochana Jadziu!

Wczoraj w poniedzia∏ek przy-
wióz∏ mi szofer p. Sch. walizk´ z nu-
tami i chleb. Jak ten ostatni zobaczy-
∏em, podskoczy∏em na wysokoÊç

krzes∏a, co pewno Tobie
trudno sobie wyobraziç, ja-
ko, ˝e nigdy si´ takimi spra-
wami, jak bochenek chleba,
nie zajmowa∏em i szcz´Êcia
z jego posiadania nie odczu-
wa∏em. DziÊ jest inaczej
i wÊród pierwszych k∏opotów
dnia znajduje si´ tu w Kr.
[akowie] troska o chleb
w dos∏ownym tego poj´cia
znaczeniu. Nie ma go tu do-
s∏ownie wcale a w pasku jest
strasznie drogi. Zrazu nie
wiedzia∏em od kogo jest, do-
myÊla∏em si´ tylko. DziÊ by-
∏em u pp. M. i dowiedzia∏em
si´ dok∏adnie i dlatego pisz´,
by Ci serdecznie za ten hojny
dar podzi´kowaç. Zrobi∏aÊ
mi nim prawdziwà radoÊç.

[… ]
Czy nie masz Ty mo˝noÊci

kupienia w K. [atowicach]
kostek buljonowych Maggie-
go lub Knorra, które ja bar-
dzo lubi´? Tu z cukrem do
herbaty gorzej a taka kostka
to daje dobrà fili˝ank´ buljo-
nu, którà ja sobie zawsze
chwali∏em. Podobno sà one

u Was bez znaczków. Je˝eli mo˝esz
kup wi´kszà iloÊç, ja Ci pieniàdze
wróc´.

[… ]
Na dziÊ doÊç. Jeszcze raz Ci dzi´-

kuj´ i serdecznie Ci´ pozdrawiam
Stefan

Mój adres:
StarowiÊlna 31 m. 12.

*
Kraków, dnia 17 czerwca 1941 r.

Kochana Jadziu!
Wczoraj po po∏udniu melduje mój

gospodarz, ˝e jakiÊ Niemiec do mnie
przyszed∏. Le˝a∏em w ∏ó˝ku odwala-
jàc drzemk´ popo∏udniowà. Prze-
straszy∏em si´ nieco ale odwa˝nie
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kaza∏em poprosiç. Mile by∏em roz-
czarowany, gdy si´ przedstawi∏ i po-
wiedzia∏, ˝e przychodzi od Ciebie
z tyloma dobrymi rzeczami. Zaraz
wy∏o˝y∏ na stó∏ olbrzymi chleb (a˝
stó∏ si´ pod nim ugià∏) i tak powoli
wyciàga∏ coraz to nowe specjalnoÊci
a mnie a˝ oczy chcia∏y na wierzch
wyjÊç. To te˝ Ci serdecznie za
wszystko dzi´kuj´ i przy sposobno-
Êci wróc´, coÊ wy∏o˝y∏a. Z kostek
si´ bardzo cieszy∏em, bo mog´ teraz
codziennie piç buljon, miast kawy.
Bardzo go zresztà lubi´. Równie˝ za
tytoƒ i mas∏o Ci dzi´kuj´. Tylko za-
pisz dok∏adnie, coÊ wyda∏a, bym

móg∏ Ci wróciç, jako to, ˝e sama nie
masz za du˝o, a ja rad jestem, ˝e
o mnie pami´tasz i si´ o to, co po-
trzebuj´ wystarasz. Tu z tytoniem
i papierosami wprost katastrofa. Nie
ma literalnie nic. Ludzie stojà w ki-
lometrowych dos∏ownie ogonkach.
Kobietom nie wolno sprzedawaç.
M´˝czyznom sprzedajà na znaczki.
Nikt jednak z pracujàcych nie mo˝e
tam pójÊç, bo trzeba czekaç ca∏emi
godzinami, by dostaç kilka papiero-
sów czy tytoniu do fajki. Zresztà nie
wiem nawet, czy tytoƒ do fajki ma-
jà. S∏owem, Jadziu, mam Ci za co
dzi´kowaç.

[… ]
Tydzieƒ zaczà∏ si´ pod znakiem

chleba a to dobrze, bo zapowiada, ˝e
mi go nie zabraknie. Teraz to ju˝
pewnie z g∏odu nie umr´. Jest nawet
nadzieja, ˝e przez znajomych otrzy-
mam jakieÊ dodatkowe przydzia∏y
i byç mo˝e, ˝e b´d´ we wzgl´dzie
chleba samowystarczalny. Jak to na-
stàpi, zaraz Ci donios´ abyÊcie si´
niepotrzebnie nie martwili ˝e mnie
tu jest bieda. A tymczasem prosz´
pami´tajcie o mnie. Narazie mam
chleba doÊç, starczy mi do przysz∏e-
go tygodnia. O tytoƒ i kostki dbaj,
jak mo˝esz, bo to mo˝e le˝eç, nie
zginie i coraz gorzej z tym b´dzie.

[… ]
Posadka moja si´ robi. Czekam

codziennie na rozpocz´cie, które jest
zale˝ne od przebudowania lokali, za
szczup∏ych i nie mogàcych wszyst-
kich pracowników pomieÊciç. A du-
˝o tam potrzebujà.

Nied∏ugo zatem b´dzie muzykant
siedzia∏ w biurze i miast nut cyfry
zestawia∏.

Tyle na dziÊ. Serdecznie Ci´ po-
zdrawiam i jeszcze raz dzi´kuj´ za
pami´ç, o dalszà proszàc,

Z uca∏owaniami ∏apek
Stefan
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Cieszyn. „Sztuka w przestrze-
niach naszego czasu” to tytu∏ Mi´-
dzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej, która odby∏a
si´ w dniach 16-17 paêdziernika b.r.
na Wydziale Artystycznym Uniwer-
sytetu Âlàskiego w Cieszynie. Po-
mys∏odawczynià i kierownikiem
projektu naukowo-artystycznego
konferencji by∏a prof. UÂ dr hab. Ja-
dwiga Uchy∏a-Zroski. W obradach
wzi´∏o udzia∏ 28 prelegentów
z oÊrodków akademickich krajo-
wych i zagranicznych (S∏owacja,
Ukraina) . WÊród uczestników kon-
ferencji znaleêli si´ muzycy, plasty-
cy, poloniÊci, pedagodzy i pedago-
dzy muzyki. Artystyczne i pedago-
giczne aspekty wystàpieƒ i dyskusji
znalaz∏y swe odzwierciedlenie
w wielkiej trosce o zachowanie kul-
tury muzycznej szczególnie w pa-
mi´ci m∏odych pokoleƒ, uznanie
muzyki artystycznej za wa˝ny
aspekt wychowania cz∏owieka, god-
nego miejsca artysty we wspó∏cze-
snej przestrzeni spo∏ecznej i kulturo-
wej.

Zró˝nicowana i interesujàca tema-
tyka wystàpieƒ oraz multimedialne
prezentacje wzbudzi∏y zaintereso-
wanie studentów i pedagogów-arty-
stów. Wielkà wartoÊç poznawczà
mia∏y przeprowadzone w ramach
konferencji warsztaty artystyczne:
zaj´ç muzyczno-ruchowych dla nie-
pe∏nosprawnych, prezentacja instru-
mentów o w∏asnoÊciach terapeu-
tyczno-leczniczych oraz grafiki
chiƒskiej.

Drugi dzieƒ obrad wype∏ni∏y m.
in. rozwa˝ania nad rolà i znacze-
niem amatorskiego ruchu Êpiewa-
czego. Temat ten podj´∏a dyrygent-
ka, dr Joanna Glenc. W wystàpieniu
pt. „Rola i znaczenie amatorskiego
ruchu Êpiewaczego w kszta∏towaniu
˝ycia kulturalnego spo∏ecznoÊci lo-
kalnych” omówi∏a dzia∏alnoÊç arty-
stycznà wybranych chórów amator-
skich Okr´gu Rybnickiego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Au-
torka oceni∏a tak˝e ich wk∏ad
w dzie∏o piel´gnowania tradycji Êlà-
skiego Êpiewactwa. Istotnà rol´
w tym zakresie spe∏ni∏a – zdaniem
prelegentki – artystyczna dzia∏al-
noÊç trzech najstarszych chórów
Okr´gu:

– Chóru Mieszanego im. Êw. Ce-
cylii w Rydu∏towach (rok za∏. 1908,
obecny dyrygent: Donata Mi∏ow-
ska);

– Chóru Mieszanego im. Adama
Mickiewicza w Rybniku-Niedob-
czycach (rok za∏. 1913, obecny dy-
rygent: Wac∏aw Mickiewicz) ;

– Stowarzyszenia Âpiewaczego –
Chór „Seraf” w Rybniku (rok za∏.
1913, obecny dyrygent: Aleksandra
Orzechowska-Niedziela) ;

W dyskusji podkreÊlono m.in., i˝
od zarania dziejów Ziemia Âlàska
rozbrzmiewa∏a Êpiewem i pieÊnià
chóralnà. W najtrudniejszych mo-
mentach dziejowych chóralny Êpiew
by∏ or´˝em patriotyzmu i polskoÊci.
Idea Êpiewacza wyra˝ajàca si´ w za-
mi∏owaniu do uprawiania ró˝nych
form amatorskiego muzykowania sà
nadal ˝ywe. Zespo∏y chóralne pro-
wadzà o˝ywionà dzia∏alnoÊç arty-
stycznà, rozs∏awiajàc polskà kultur´
zarówno w kraju, jak i poza jego
granicami. Sà trwa∏ym pomostem
∏àczàcym przesz∏oÊç z teraêniejszo-
Êcià.

(J.G., J.U-Z.)

—————

Strumieƒ. 28 wrzeÊnia br. Chór
Towarzystwa Âpiewaczego „Lutnia”
im. Jana Orszulika w Strumieniu ob-
chodzi∏ jubileusz 95-lecia istnienia.
Wkrótce po tym wydarzeniu, ju˝ 12
paêdziernika strumieƒski chór do∏à-
czy∏ do swojej kolekcji osiàgni´ç
konkursowych nowe trofeum –
Srebrny Dyplom w kategorii chórów
mieszanych na presti˝owym IX
Mi´dzynarodowym Festiwalu Chó-
rów „Gaude Cantem” im. Kazimie-
rza Fobera w Bielsku-Bia∏ej. 9 listo-
pada strumieƒska „Lutnia” wystàpi-
∏a na IX Mi´dzynarodowym Festi-
walu „Rybnicka Jesieƒ Chóralna”
im. Henryka Miko∏aja Góreckiego,
gdzie za zaj´cie pierwszego miejsca
w kategorii chórów mieszanych
otrzyma∏a nagrod´ pieni´˝nà oraz
Srebrne Pasmo. Dwa dni póêniej,
w auli Gimnazjum im. Powstaƒców
Âlàskich w Strumieniu podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej Chór
Towarzystwa Âpiewaczego „Lutnia”
im. Jana Orszulika otrzyma∏ wyró˝-
nienie Zas∏u˝ony dla Gminy Stru-
mieƒ – za 95-lecie krzewienia kultu-

ry Êpiewaczej muzycznej oraz pro-
mowanie gminy Strumieƒ w kraju
i za granicà.

—————

Tarnowskie Góry. Chorzowski
chór ewangelicki „Cantate” cz´sto
wyst´puje, a okazje ku temu ma ró˝-
ne. 26 paêdziernika br. zaprezento-
wa∏ si´ w Êwiàtyni Zbawiciela
w Tarnowskich Górach, to jest zbo-
rze, który jest Matkà koÊcio∏ów
ewangelickich na Górnym Âlàsku,
a parafia ta powsta∏a w 1529 roku.
Na t´ okolicznoÊç dyrygentka,
Agnieszka Musio∏, przygotowa∏a
dwanaÊcie pieÊni. By∏y to m. in.
utwory z tekstami ks. Marcina Lutra,
z jego melodià, bàdê w opracowaniu
kompozytorskim Jana Sebastiana
Bacha, Hansa Leo Hasslera i Tade-
usza Sikory (Ach Bo˝e spojrzyj
z nieba ju˝, Zachowaj nas przy S∏o-
wie swym, Udziel pokoju z ∏aski
nam) oraz ks. Jerzego Trzanowskie-
go w opracowaniu muzycznym Mi-
ros∏awa Bliwerta (W Paƒskim Imie-
niu w drog´ si´ udaj´). W progra-
mie koncertu znalaz∏a si´ tak˝e
pieÊƒ ekumeniczna „O Panie, szu-
kasz dzieci swych” z melodià Felik-
sa Raczkowskiego w opracowaniu
Henryka Orzyszka. S∏owo o muzyce
wyg∏osi∏ i spotkanie prowadzi∏ pro-
boszcz parafii, ks. Sebastian Men-
drok.

Pamiàtka Reformacji w koÊciele
ewangelickim obchodzona jest 31
paêdziernika. Reformacja nie ozna-
cza∏a buntu przeciw hierarchii ko-
Êcielnej, lecz walczy∏a o czystoÊç
nauki, Êwi´toÊç KoÊcio∏a i doskona-
∏oÊç chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia, w rze-
telnym studium Pisma Âwi´tego,
uznanego za jedyny autorytet
w sprawach wiary, jak te˝ norm po-
st´powania. Powsta∏a w Niemczech,
gdy niepokorny mnich augustiaƒski,
ks. Marcin Luter, doktor Pisma
Âwi´tego, profesor biblistyki na uni-
wersytecie w Wittenberdze, przybi∏
na drzwiach KoÊcio∏a Zamkowego
p.w.Wszystkich Âwi´tych swoje 95
tez, aby wezwaç do dyskusji na te-
mat stanu KoÊcio∏a.

W 1525 roku w mieÊcie tym za∏o-
˝y∏ pierwszà drukarni´, dzi´ki której
tezy obieg∏y ca∏à Europ´. Najwi´k-
szym jego dzie∏em by∏o przet∏uma-
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czenie Biblii z j´zyka greckiego na
niemiecki, by móg∏ jà czytaç lud.
PieÊƒ „Warownym grodem jest nam
Bóg”, do której napisa∏ melodi´,
uwa˝ana jest za hymn ewangelików.
Ksi´dza Marcina Lutra, który ˝y∏
w latach 1485–1546, zwyk∏o si´ na-
zywaç Ojcem Reformacji.

(H.O.)

—————

Radlin-Obszary. 8 listopada b. r.
w tutejszej Szkole Podstawowej nr
4 odby∏a si´ uroczysta akademia
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
w której uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele szko∏y (inscenizacja
s∏owno-muzyczna) , Chór M´ski
„Echo”– Biertu∏towy w Radlinie
(koncert pieÊni patriotycznych) oraz
cz∏onkowie rodziny Mariana ¸una-
rzewskiego – córka Halina Adam-
czyk-¸unarzewska, syn Leszek ¸u-
narzewski, synowa Kazimiera Ka-
szuba-¸unarzewska. Po akademii
z∏o˝ono kwiaty pod tablicà marmu-
rowà, która wmurowana zosta∏a
w szkolnym holu w 1995 roku, upa-
mi´tniajàc budowniczego i wielo-
letniego kierownika szko∏y, a zara-
zem d∏ugoletniego dyrygenta i pre-
zesa Okr´gu Wodzis∏awskiego
PZChiO.

(K.D.)

—————

Rybnik-Niedobczyce. W sobot´ 9
listopada b. r. koncertem w koÊciele
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Rybniku-Niedobczycach zainau-
gurowany zosta∏ tegoroczny „Festi-
wal Chóralny Dni Cecyliaƒskich”.
Tradycyjne Êwi´to Êpiewacze orga-
nizowane jest przez Towarzystwo
Muzyczne im. Braci Szafranków
przy wsparciu Rybnickiego Cen-
trum Kultury oraz miasta Rybnik.

W koncercie wzi´∏y udzia∏ Chór
Mieszany „im. Adama Mickiewi-
cza” z Niedobczyc – dyr. Wac∏aw
Mickiewicz, Chór M´ski „Echo”-
Biertu∏towy w Radlinie – dyr. Ty-
moteusz Kubica oraz Wy˝szobram-
ski Chór Kameralny z Cieszyna –
dyr. Piotr Sikora.

(K.D.)

—————

Âwi´toch∏owice-Lipiny. 11 listo-
pada, w Âwi´to Niepodleg∏oÊci,
w Centrum Kultury Âlàskiej w Âwi´-
toch∏owicach-Lipinach odby∏ si´
koncert pod has∏em „Chóry Ojczyê-

nie”. Wieczór upami´tniajàcy kolej-
nà rocznic´ odrodzenia si´ paƒstwa
polskiego oraz 700-lecie Âwi´to-
ch∏owic obj´ty by∏ honorowym pa-
tronatem prezydenta miasta, Dawida
Kostempskiego. W imprezie zorga-
nizowanej przez Chór M´ski
„Âlàsk” przy wspó∏udziale Domu
Kultury „Grota” w Âwi´toch∏owi-
cach uczestniczy∏y chóry okr´gu
chorzowsko-Êwi´toch∏owickiego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Oprócz Chóru „Âlàsk” z Li-
pin z odpowiednio dobranym pro-
gramem wystàpi∏y chóry mieszane
„Gwiazda”, „Lutnia” i „Seraf”
z Chorzowa. Podczas uroczystoÊci
otwarto wystaw´ pod nazwà „Trój-
kàt trzech cesarzy na dawnej wido-
kówce”. Gospodarzem wieczoru by-
∏a m∏odzie˝ z Centrum Kultury Âlà-
skiej w Âwi´toch∏owicach – A. Kar-
czewska i M. Bienias. 

(K.P.)

—————

Radlin. 16 listopada 2013 br.
z okazji 130-lecia uruchomienia ko-
palni „Marcel” ks. arcybiskup me-
tropolita katowicki Wiktor Skworc
odprawi∏ w koÊciele Wniebowzi´cia
NMP Biertu∏towy w Radlinie msz´
Êw. w intencji braci górniczej.
W uroczystym nabo˝eƒstwie uczest-
niczy∏ Chór M´ski „Echo”, który
pod dyr. Tymoteusza Kubicy wyko-
na∏ sta∏e cz´Êci z „Mszy” Wac∏awa
Lachmana oraz kilka pieÊni do Êw.
Barbary, patronki górniczego stanu.
Msz´ uÊwietni∏a równie˝ Orkiestra
Górnicza „Marcel” w Radlinie pod
dyr. Franciszka Magiery. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e by∏o to wydarzenie
wa˝ne i mocno prze˝ywane przez
wszystkich mieszkaƒców Radlina,
równie˝ Êpiewaków „Echa”,
w wi´kszoÊci by∏ych pracowników
kopalni „Marcel”.

(K.D.)

—————

Radlin. 24 listopada odby∏a si´
kolejna edycja Radliƒskich Spotkaƒ
z Kulturà. W trakcie wieczoru zosta-
∏y wr´czone wyró˝nienia burmistrza
Radlina „Quality”, ustanowione
z inicjatywy Radliƒskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, jako wyraz uzna-
nia dla osób i instytucji, które swojà
dzia∏alnoÊcià i zaanga˝owaniem
przyczyniajà si´ do rozwoju oraz
promocji miasta. Wyró˝nienia Qua-
lity przyznawane sà od 2003 roku. –

Chcemy przede wszystkim podzi´-
kowaç wam za dobroç, ogromne ser-
ce i za to, ˝e tak pokochaliÊcie to
miasto i jego mieszkaƒców – zwró-
ci∏a si´ do tegorocznych laureatów
Maria Kopsztejn, prezes Radliƒskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. –
Nominowanych jest zawsze wi´cej,
ni˝ statuetek, które kapitu∏a mo˝e
przyznaç. Ale to najlepsze, co nasze
miasto mo˝e mieç, czyli tylu ludzi,
którzy chcà dla niego dzia∏aç i robiç
coÊ dla innych – podkreÊli∏a Bur-
mistrz Radlina, Barbara Magiera.
Jednà z trzech statuetek „Ouality”
otrzyma∏ w tym roku Chór M´ski
„Echo” Biertu∏towy. – To nagroda
zbiorowa, wi´c w imieniu wszyst-
kich cz∏onków chóru dzi´kuj´ – po-
wiedzia∏ ze sceny Krystian Dziuba,
prezes chóru. W imieniu czytelni-
ków „Âpiewaka Âlàskiego” gratulu-
jemy druhom Êpiewakom kolejnego
wyró˝nienia.

—————

Rybnik. Âlàskie Centrum Mu-
zyczne w Rybniku zaprasza do
udzia∏u w VII Silesia Gospel Festi-
val im. Norberta Blachy pod patro-
natem Prezydenta Miasta. W progra-
mie Festiwalu, który odb´dzie si´
w dniach 13–14 grudnia w Sali Ka-
meralnej Rybnickiego Centrum Kul-
tury przy ul. Saint Vallier 1, mi´dzy
innymi wielogodzinne Mi´dzynaro-
dowe Warsztaty Gospel oraz po∏à-
czenie koncertu kameralnego z pa-
nelem dyskusyjnym podczas tak
zwanej Gospel Night. WÊród prowa-
dzàcych zaj´cia znajdà si´: brytyjski
wokalista Jnr Robinson, kompozytor
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Prezes chóru m´skiego Echo” Bier-
tu∏towy, Krystian Dziuba, dzi´kuje
w imieniu Êpiewaków wyró˝nione-
go zespo∏u za otrzymanà statuetk´



Adam Kosewski, pianista Rafa∏ St´-
pieƒ i gitarzysta Wojciech Âwier-
czyna. Uczestnicy Mi´dzynarodo-
wych Warsztatów Gospel wystàpià
na scenie z Jnr Robinsonem oraz za-
proszonymi artystami-instrumentali-
stami podczas specjalnego koncertu
galowego.

—————

Cieszyn. Siódmego grudnia mi-
n´∏o 105 lat od utworzenia w Cie-
szynie Polskiego Towarzystwa
Âpiewaczego, które w latach mi´-
dzywojennych prowadzi∏o dwa chó-
ry: m´ski oraz ˝eƒski. W 1929 roku
Towarzystwo z Cieszyna przystàpi-
∏o do Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpie-
waczych. Kontynuatorem tradycji
Êpiewaczych Towarzystwa jest
Chór Uniwersytetu Âlàskiego „Har-
monia” w Cieszynie. Jubileuszowe
uroczystoÊci 105-lecia odby∏y si´ 7
grudnia. Z∏o˝y∏y si´ na nie nabo˝eƒ-
stwo ekumeniczne, koncert jubile-
uszowy oraz jubileuszowy bal. Od
1999 roku samodzielnym dyrygen-
tem cieszyƒskiej „Harmonii” jest
Izabella Zielecka-Panek. „Harmo-
nia”, uhonorowana w roku jubile-
uszowym Mi´dzynarodowà Nagro-
dà im. S. Moniuszki, odnosi sukce-
sy na presti˝owych imprezach chó-
ralnych w kraju i za granicà. Do naj-
nowszych osiàgni´ç zespo∏u nale˝y
zdobycie Grand Prix Festiwalu
Chóralnego „Cantio Lodziensis”
2013. 

—————

Katowice. Parafia Êw. Szczepana
w Katowicach-Bogucicach, w której
przez wiele lat organistà i dyrygen-
tem chóru by∏ wielce zas∏u˝ony dla

muzyki prof. Karol Hoppe, pami´ta-
ny szczególnie w jego rodzinnym
mieÊcie Katowicach – MieÊcie Mu-
zyki 2013, pragnie upami´tniç jego
dorobek gromadzàc i utrwalajàc pi-
sane przez niego kompozycje i opra-
cowania. Wystarczy sprawdziç kata-
log Biblioteki Âlàskiej czy Akade-
mii Muzycznej w Katowicach i od-
szukaç pozycje katalogowe, zwiàza-
ne z nazwiskiem Hoppe. Wypada
przypomnieç, ˝e na dorobek kompo-
zytorski Hoppego z∏o˝y∏o si´ wiele
mszy na chór a cappella czy te˝
z towarzyszeniem organów i zespo-
∏u instrumentalnego, dziesiàtki wy-
dawnictw organowych oraz tysiàce
kompozycji i opracowaƒ na chór.
Kompozytor sam dba∏ o rozpo-
wszechnianie swojej twórczoÊci wy-
dajàc tak w obcych nak∏adach jak
i w∏asnym sumptem szczególnie po-
trzebne utwory chóralne, zarówno
przed I wojnà Êwiatowà, jak
i w okresie mi´dzywojennym. Wiele
z tych wydawnictw jest dost´pnych,
niektóre jednak uleg∏y rozproszeniu.

Parafia Êw. Szczepana w Katowi-
cach – Bogucicach dysponuje obec-
nie drukami i w wi´kszoÊci r´kopi-
sami ponad 2000 kompozycji
i opracowaƒ Karola Hoppego. Z ist-
niejàcych zapisów wynika, ˝e nie
jest to zbiór kompletny. Brakuje np.
zakoƒczenia r´kopisu wielce intere-
sujàcej Fugi na temat B-A-C-H,
brakuje Missa pontificalis in hono-
rem St. Augustini op. 36, brakuje
kompletnego zestawienia wyda-
nych drukiem utworów oraz istnie-
jàcych r´kopisów. Jest nadzieja, ˝e
prowadzone obecnie w Parafii Êw.
Szczepana prace pozwolà na zakoƒ-
czenie spisu utworów, jak te˝ na ich
udost´pnienie w postaci druku, tak-
˝e w wersji elektronicznej. Majàc
ÊwiadomoÊç odleg∏oÊci dziejowej,
w jakiej powstawa∏y kompozycje
Hoppego, zarówno w odrodzonej
Polsce jak i poprzednio w Niem-

czech, mo˝na si´ spodziewaç
znacznego rozproszenia materii nu-
towej.

Dla skatalogowania i opracowania
kompletu dzie∏ Karola Hoppego
uprzejmie prosimy wszystkie osoby,
majàce dost´p do archiwalnych ma-
teria∏ów nutowych oraz utworów
bie˝àco wykonywanych, o przeka-
zanie pod adresem parafii Êw.
Szczepana w Katowicach – Boguci-
cach posiadanych tytu∏ów celem ich
weryfikacji. W przypadku utworów,
nie figurujàcych w posiadanym wy-
kazie, zwrócimy si´ z proÊbà o ich
udost´pnienie.

RównoczeÊnie zwracamy si´
z proÊbà o przekazanie innych mate-
ria∏ów – dokumentów, wspomnieƒ,
zdj´ç, zwiàzanych z postacià Profe-
sora.

(J.K.)

—————

Katowice. Doroczna Adoracja
˚∏óbka Jezusowego z udzia∏em chó-
rów i orkiestr Âlàska i Zaolzia zapla-
nowana zosta∏a na dzieƒ 18 stycznia
2014 roku (sobota) . Zgodnie z do-
tychczasowà tradycjà spotkamy si´
w bazylice ojców franciszkanów
w Katowicach-Panewnikach o go-
dzinie 15.00. W Adoracji z wyst´-
pem indywidualnym wystàpià chóry
Okr´gu Katowickiego. Prosimy
o uczestnictwo pocztów sztandaro-
wych zespo∏ów ca∏ego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Próba
po∏àczonych chórów o godz. 14.30
w bazylice.

Na podstawie materia∏ów w∏a-
snych oraz korespondencji nade-
s∏anych przez Krystiana Dziub´
(K.D.), Joann´ Glenc (J.G) , Je-
rzego Kellnera (J.K.), Henryka
Orzyszka (H.O.), Krzysztofa Po-
pka (K.P.) i Jadwig´ Uchy∏´-Zro-
ski (J.U.Z.) opracowa∏a 

Barbara Czaykowska
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6 Informujemy cz∏onków Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr, czy-
telników „Âpiewaka Âlàskiego” oraz wszystkich zainteresowanych
o zmianie adresu biura Zwiàzku i naszej redakcji na nast´pujàcy:

ÂLÑSKI ZWIÑZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
ZARZÑD G¸ÓWNY
40-015 KATOWICE

ul. Francuska 12
(Biblioteka Âlàska, III pi´tro, p. 418)

Adres mailowy „Âpiewaka Âlàskiego”:
dnajow@gmail. com

Chóralny Êpiew pieÊni gospel wy-
maga nie lada umiej´tnoÊci, wra˝li-
woÊci i zdolnoÊci ekspresyjnych



Przed popisami
Delegacja chóru zwraca si´ do dyrygenta z poufnym pytaniem:

– Prosimy nam powiedzieç, czy chór nasz otrzyma nagrod´?
– A umiecie milczeç?
– Jak grób.
– Wi´c milczcie, a na pewno uzyskamy nagrod´.

‘
Po popisach

Po konkursowym wyst´pie zebrali si´ w pewnym okr´gu prezesi i dyry-
genci nienagrodzonych chórów z zamiarem omówienia werdyktu, nie-
sprawiedliwego w ich przekonaniu. Przewodniczàcy pyta∏ ka˝dego
prezesa i dyrygenta o przyczyny odmowy przyj´cia nagrody. Kie-
dy zapytano o to pana Wymacha∏´, dyrygenta chóru „Nowa zo-
rza”, który najwi´cej si´ na niesprawiedliwoÊç s´dziów obu-
rza∏, ten odpowiedzia∏: „BoÊmy wcale nie Êpiewali”.

‘
– Wyobraê sobie, zapisa∏em si´ niedawno

do chóru.
– Jako cz∏onek czynny, czy wspierajà-

cy?
– Jako mówca, przyjacielu. Jako

mówca.

‘
ChórzyÊci po nie-
koniecznie uda-
nym wyst´pie:

– …jesteÊmy przecie˝ niewy-
kszta∏conymi Êpiewakami… 

– …Masz racj´. Na szcz´-
Êcie jednak Êpiewamy te˝
przewa˝nie dla niewy-
kszta∏conych s∏ucha-
czy… 

Âpiewajmy z pami´ci




