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Resonans con tutti

Przed wiekami na Wyżynie Śląskiej
rozłożyło się Zabrze. Z czasem
z niewielkiej osady wyrosło miasto.
Poza widokami, zabytkami i historią
wielkie wrażenie sprawiają jego
mieszkańcy. Powodem jest ich
zamiłowanie do śpiewu. Jedną
z bardziej umuzycznionych dzielnic
współczesnego Zabrza są
Mikulczyce. Od października 1911
roku muzycznie usposobieni
mieszkańcy Mikulczyc wstępować
mogli do chóru mieszanego
„Gwiazda”, która w dziesiątym roku
działalności (1921) była śpiewaczym
towarzystwem skupiającym 141
osób! 
Szczyci się Zabrze swoją chlubą,
śpiewającym od czterdziestu pięciu
lat chórem 

Resonans con tutti
Mimo, że początki tego zespołu
wiążą się z Rokitnicą, to przecież
w Mikulczycach znajduje się jego
obecna siedziba.
„Ojcem” podziwianego i znanego
w wielu europejskich krajach
Zabrzańskiego Chóru
Młodzieżowego „Resonans con
tutti” był Norbert Grzegorz
Kroczek…
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– kwartalnik Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr
z sie dzi bą w Ka to wi cach. Zwią zek nasz jest spad ko bier cą Związ ku Ślą -
skich Kół Śpie wa czych założo ne go w 1910 ro ku. Pi smo za częło się uka -
zy wać w ro ku 1920. Nr 2 (416) 2016 przy go to wał do dru ku re dak tor

pro wa dzą cy – An drzej Wój cik. Re dak cja tech nicz na – Grze gorz Swo bo da. Ad res re dak cji: 40-015 Ka to -
wi ce, ul. Francuska 12, tel./faks 32/259-90-39, e-ma il: sla sk schio@gmail.com.
Wszyst kie ma te riały za miesz czo ne w „Śpie wa ku Ślą skim” po zy ski wa ne są od Au to rów na wa run kach ho no -
ro wych. Ma te riały do pu bli ka cji przyj mo wa ne są wy łącz nie w for mie ko re spon den cji elektronicznej 
(dnajow@gmail.com) lub pocz tą (dys kiet ka z tek stem, zdję cia mi i wy druk).

Numer2(416)2016wydanodziękiśrodkomotrzymanymz fun-
duszy Samorządu Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta
Katowice, Urzędu Miasta Chorzów, Urzędu Miasta Piekary
Śląskie,ZarząduGłównegoŚląskiegoZwiązkuChórówiOrkiestr
orazwkładuwolontariuszy,pracyspołecznejczłonkówŚZChiO

Gościu, 
siądź pod mym liściem,
a poczytaj sobie.
Weź w rękę 
„Śpiewaka” –
spodoba się Tobie!
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Dziecięcy chóralny śpiew sprawia, że ten dzień – przedostatni kwietniowy, nie
dość że słoneczny, piękny, wiosenny, choć piątkowy – jest jeszcze piękniejszy.
Dziwne, ale nie rejestrują tego wydarzenia telewizyjne kamery, nie wsłuchują

się w śpiew młodych ludzi radiowe mikrofony. Nie widać dziennikarzy zbrojnych
w długopisy i notatniki zapełniane wypowiedziami uczestników, jurorów, słuchaczy
oraz własnymi opiniami i wrażeniami z III Śląskiego Festiwalu Szkół Muzycznych im.
Józefa Świdra. Kierownicy publicznych mediów nie interesują się występami chórów,
choćby i najlepszych.

Nie lubią dzieci? Nie lubią muzyki?
Lubią z pewnością siebie! 
Szkoda. 
Dzieci, to przecież samo piękno! Coś, jak kwiecień, czy maj ukwiecony, zazieleniony,

tchnący świeżością, rozbrzmiewający zalotnymi trelami wszelakiego ptactwa. Skąd
więc ta obojętność a nawet coś w rodzaju totalnej opozycji wobec prawdziwego, nie-
udawanego piękna? Śpiewające dzieci i młodzież udzielająca się w chórach są
szczególnym uosobieniem tego piękna. I dobrego wychowania. Z jaką dumą zobaczyliby
na ekranach telewizorów swoje pociechy ich rodzice, dziadkowie, sąsiedzi! Jakim
szczęściem byłoby usłyszeć je w radiu! 

Nic z tego. Figa z makiem.
Wzywam więc rodziców, dziadków i sąsiadów śpiewających dzieci do totalnej

opozycji wobec mediów, które nie wypełniają swojej misji. Za wasze pieniądze
należy się wam trochę ra-
dości! Dość ściemy, dość
irytacji wywoływanej przez
tych, co wiosny nie lubią
i kwietnia i maja niegdyś
opiewanego przez poetę He-
inricha Heinego i kompo-
zytora Roberta Schumana,
w jego op.48 nr 1 (Im wun-
derschöne Monat Mai,
„Dichterliebe”). 

A może oni tylko udają?
Może się wstydzą? Przecież
każdemu może się przyda-
rzyć, o czym poeta i muzyk
śpiewają:

W przepięknym miesiącu maju
kiedy wszystkie pączki rozpoczęły kiełkować,
w moim sercu wzeszła miłość.

[…]

Z moich łez zaczęło kiełkować
wiele kwitnących kwiatów
A moje westchnienia stały się chórem słowików.

A moje westchnienia stały się chórem słowików…
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WYDARZENIAWYDARZENIA

Podwójny sukces katowickiej chóralistyki

Gdyby zapytać studenta dyry-
gentury chóralnej z czym ko-

jarzy mu się Poznań wiosenną
porą, z pewnością odpowiedziałby,
że z konkursem dyrygenckim. Istot-
nie, nieprzerwanie od 1986 roku,
co dwa lata Poznań zamienia się
w stolicę polskiej chóralistyki.

W dniach 7–9 kwietnia 2016 roku
w murach poznańskiej Akademii Mu-
zycznej odbył się XVI Ogólnopolski
Konkurs Dyrygentów Chóralnych im.
prof. Stanisława Kulczyńskiego. To
prestiżowe wydarzenie adresowane
jest dla studentów dyrygen-
tury chóralnej, a każda
uczelnia może wytypować
tylko dwóch kandydatów.
W tym roku do konkursu
przystąpiło siedemnastu
młodych chórmistrzów z ca-
łej Polski. Konkurs przebie-
gał w trzech etapach,
a uczestnicy musieli się zmie-
rzyć z bardzo obszernym re-
pertuarem począwszy
od muzyki dawnej po współ-
czesną. W każdym etapie dy-
rygentom towarzyszyły
różne zespoły wykonawcze.
I tak w pierwszym etapie był
to Chór Dziewczęcy „Canzona”
z Murowanej Gośliny przygotowany
przez Adriannę Wtorkowską-Kubiń-
ską, a także Chór Wydziału Dyrygen-
tury Chóralnej Edukacji Muzycznej
i Muzyki Kościelnej Akademii Mu-
zycznej im. I. Paderewskiego w Po-
znaniu przygotowany przez Mariannę
Majchrzak i Pawła Łuczaka. W tym
etapie uczestnicy mieli poprowadzić
próbę z amatorskim chórem żeńskim
i pokazać metody pracy nad utworem
nieznanym zespołowi (każdy uczest-
nik losował inny utwór), a także po-
pracować nad interpretacją utworu
(Concinamus omnes Andrzeja Ko-
szewskiego) znanego chórowi złożo-
nemu ze studentów Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. Drugi etap także
obejmował dwie części. W pierwszej
z nich, dziesięciu dyrygentów zakwa-
lifikowanych do dalszych zmagań
konkursowych, pracowało nad inter-
pretacją jednego z madrygałów Clau-

dia Monteverdiego, a w kolejnej części
uczestnicy losowali jedną z Pieśni
Kurpiowskich Karola Szymanow-
skiego. Zespołami wykonawczymi
były dwa chóry związane z Akademią
Muzyczną w Poznaniu: Chór Kame-
ralny przygotowany przez prof.
Marka Gandeckiego i ponownie Chór
Wydziału Dyrygentury Chóralnej
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościel-
nej. Do trzeciego – finałowego etapu
zakwalifikowanych zostało pięcioro
dyrygentów. Pracowali oni nad inter-
pretacją współczesnej muzyki chóral-
nej, a towarzyszył im Chór Kame-
ralny Akademii Muzycznej im. S. Mo-

niuszki w Gdańsku przygotowany
przez Błażeja Połoma. 

W tym roku wśród uczestników
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Dy-
rygentów Chóralnych im. prof. Sta-
nisława Kulczyńskiego w Poznaniu,
znalazły się dwie studentki katowic-
kiej Akademii Muzycznej – Maja Bia-
łas (studentka V roku) i Karolina Ry-
czek (studentka IV roku). Ta edycja
konkursu okazała się szczęśliwa dla
dyrygentek z Katowic, ponieważ obie
zostały laureatkami tego prestiżowego
konkursu. Wyniki przedstawiają się
następująco:

I miejsce – Bartłomiej Karwański
(AM Poznań), II miejsca nie przy-
znano, III miejsce (ex aequo) – Maja
Białas (AM Katowice) i Karolina Ry-
czek (AM Katowice), wyróżnienie –
Magdalena Szwaj (AM Wrocław)
i Natalia Karolak (AM Bydgoszcz)

Jury konkursu przyznało także sze-
reg nagród pozaregulaminowych,

między innymi za najlepszą technikę
dyrygencką, czy najlepszą pracę
nad techniką wokalną zespołu chó-
ralnego. Oprócz wysokich not jakie
otrzymały studentki Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, cieszy też zdobycie
przez Maję Białas nagrody za najlep-
szą pracę z zespołem ufundowanej
przez studentów Akademii Muzycznej
w Poznaniu. 

Z perspektywy jednej z uczestni-
czek chciałabym podzielić się kilkoma
refleksjami na temat naszej poznań-
skiej przygody. Będąc studentką pierw-
szego roku usłyszałam od swojego pro-

fesora o konkursie. Kibico-
wałam starszym kolegom,
obserwowałam ich zmagania
dwa lata wcześniej i posta-
nowiłam, że i ja spróbuję się
zakwalifikować do kon-
kursu. Czas szybko upłynął
i podekscytowane siedziały-
śmy w pociągu do Poznania.
Chociaż stres nie dawał o so-
bie zapomnieć, to wiedziały-
śmy, że spełnia się właśnie
jedno z naszych marzeń. Po-
znań przywitał nas bardzo
ciepło. Wchodząc do Akade-
mii Muzycznej czuło się
wręcz świąteczną atmosferę.

Skierowano nas do sali, gdzie zostali-
śmy oficjalnie przywitani, mogłyśmy
poznać pozostałych uczestników,
a także – wylosować utwory, nad któ-
rymi miałyśmy pracować w pierw-
szym etapie. Wychodząc po raz pierw-
szy na estradę zrozumiałam w jak
ważnym święcie muzyki chóralnej
uczestniczę. Konkurs bowiem zgroma-
dził wszystkich miłośników chórali-
styki. W jury zasiadło znakomite
grono profesorów z całej Polski.
Na widowni pedagodzy, studenci, ro-
dziny i koledzy dyrygentów biorących
udział w konkursie. Miałam wrażenie,
że z każdym etapem emocje wzrastają
nie tylko w nas uczestnikach, ale także
u słuchaczy, którzy od pierwszego
etapu z trudem mieścili się w sali. 
Atmosfera była jednak bardzo ser-
deczna. Przyjazny nastrój wyczuwalny
był w rozmowach z profesorami, stu-
dentami i obserwatorami naszych
zmagań. Nie zapomnę wsparcia jakie

Autorka tekstu podczas konkursowej próby
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okazywało nam nasze grono profesor-
skie i życzliwości kolegów. W mojej
pamięci pozostaną także próby ze zna-
komitymi zespołami, spotkania i dys-
kusje w kuluarach. 

XVI Ogólnopolski Konkurs Dyry-
gentów Chóralnych im. prof. Stani-

sława Kulczyńskiego w Poznaniu
będę wspominać jako wspaniałe do-
świadczenie, dzięki któremu utwier-
dziłam się w przekonaniu, że dyry-
gentura chóralna to mój sposób
na życie. Do Katowic wróciłam
z nową energią do pracy i głową

pełną pomysłów na przyszłość. Go-
rąco polecam wszystkim, by kiedyś
wiosną wyruszyli do Poznania i po-
czuli tę wyjątkową aurę związaną
z odbywającym się tam konkursem
dyrygenckim. 

Karolina Ryczek

Święto ewangelickiej pieśni
Ślą scy ewan ge li cy zrze sze ni w chó -

rach pa ra fial nych po raz 70. spo tka li
się, aby uczest ni czyć w do rocz nym
zjeź dzie chó rów ka to wic kiej die ce zji
ko ścio ła ewan ge lic ko -au gs bur skie go.
Zjazd od był się 24 kwiet nia, tra dy cyj-
nie w Nie dzie lę Can ta te, tym ra zem
w Hoł du no wie, dziel ni cy Lę dzin. Przy -
by ło 15 ze spo łów chó ral nych. Naj -
dal szy z Kra ko wa (die ce zja ka to wic-
ka za się giem obej mu je od za cho du
Opo le, od pół no cy Czę sto cho wę,
a od wscho du Kra ków). Dla in for ma-
cji: Zie mia Cie szyń ska, gdzie pra wie
po ło wę miesz kań ców sta no wią ewan -
ge li cy, a pa ra fii jest naj wię cej, osob no
or ga ni zo wa ny jest zjazd chó rów.

Kil ku set oso bo wą brać śpie wa czą
po wi tał pro boszcz tam tej szej pa ra fii,
ks. dr Adam Ma li na.

Te go rocz ny zjazd chó ral ny zbiegł
się z ju bi le uszem 30-le cia hoł du now -
skie go ko ścio ła św. Trój cy, któ ry po -
wstał w miej sce by łej świą ty ni, a któ-
ra ze wzglę du na szko dy gór ni cze ule -
gła li kwi da cji. Go dzi się pod kre ślić,
że na czas zjaz du go ści ny chó rom
uży czy ła Szko ła Pod sta wo wa nr 3
w Lę dzi nach.

Pre zen ta cja chó rów od by ła się
w po rząd ku al fa be tycz nym. Wy stą -
pi ły chó ry: Ad Dei Glo riam z By to-
mia (dyr. Mo ni ka Wo leń ska), Can ta-
te z Cho rzo wa (dyr. Agniesz ka Do -
bra kow ska), Ani ma to z Gli wic (dyr.
Zo ria na Łań cuc ka), z Go la so wic (dyr.
Al bert Dzia dek), z Ja strzę bia Zdro ju
(dyr. Alek san dra Ma rek), Lar go Can -
ta bi le z Ka to wic (dyr. Alek san dra Ma -
ciej czyk), z Kra ko wa (dyr. Jó zef Ma -
rek), z Mi ko ło wa (dyr. Do ro ta Ku -
row ska), Ju bi la te Deo z My sło wic
(dyr. Jo an na Bli wert -Ho der ny),
z Pszczy ny (dyr. Alek san dra Nie miec),
Can to Deo z Ryb ni ka (dyr. Ade laj da
Ro mań ska), Lar go ze Świę to chło wic
(dyr. Iga Ec kert), z Ty chów (dyr. Iga
Ku row ska), Ru dy Ślą skiej -Wir ku (dyr.
Zu zan na Ku bies) oraz Za brza wraz
z ka me ral nym ze spo łem smycz ko-
wym (dyr. Bar ba ra Do bkow ska).

W pro gra mie po szcze gól nych chó -
rów zna la zły się kom po zy cje z mu zy -
ki kla sycz nej (Mo zart), współ cze snej
(m.in. Świ der, Twar dow ski), ewan ge -
lic kie (Hła wicz ka, Gaw las, Bli wert)
oraz go spe lo we. Każ dy chór wy ko nał
po dwa utwo ry. Naj mniej szy ze spół
li czył 9 śpie wa ków a naj więk szy (Ka -
to wi ce) 40 wy ko naw ców.

Usły sza łem, że Bo ga na le ży czcić
pięk nym śpie wem. Dla te go każ dy chór
sta rał się za śpie wać jak naj le piej. Za -
le ża ło to nie tyl ko od moż li wo ści wo -
kal nych chó rzy stów, ale w jesz cze
więk szym stop niu od umie jęt no ści
i wkła du pra cy dy ry gen tów.

W Hoł du no wie naj więk szy aplauz
ze brał chór z My sło wic za bra wu ro -
we wy ko na nie utwo ru An gels (po an -
giel sku) oraz z Tych, za pieśń ne gro
spi ri tu al Eve ry bo dy sing fre edom z ka -
pi tal nym so lo na tle chó ru, w wy ko -
na niu …dy ry gent ki.

Śpie wa cze pie nia trwa ły po nad 2
go dzi ny. W cza sie prze rwy obia do-
wej, w ogrom nej re stau ra cji o na zwie
„Pi no cy” vis a vis ko ścio ła chó rzy-
stów ra czył mu zy ką kwin tet dę ty Brass
Band Kat to witz.

O godz. 15.00 na stą pi ła dru ga część
chó ral ne go zjaz du czy li na bo żeń stwo.
Uczest ni czy ło w nim prócz spo łecz -
no ści chó ral nej, gro no księ ży ewan -
ge lic kich z bi sku pem die ce zjal nym
Ma ria nem Niem cem na cze le oraz
za pro sze ni go ście m.in. bur mistrz Lę -
dzin. Ho mi lię wy gło sił ks. prof. Ma-
rek J. Uglorz. Prócz zbo ro wych pie śni
chó ry za śpie wa ły na gło sy zna ną
ewan ge lic ką pieśń J.S. Ba cha Za cho-
waj nas.

Na ko niec uro czy ste go na bo żeń-
stwa przed sta wi cie lom po szcze gól-
nych chó rów wrę czo no dy plo my i sta -
tu et ki a naj bar dziej za słu że ni chó rzy-
ści ode bra li pa miąt ko we me da le. Do -
dat ko wo ze spo ły otrzy ma ły w pre -
zen cie ko lej ny ze szyt z utwo ra mi chó -
ral ny mi. Po zdro wie nia ze bra nym prze -
ka za li ks. bp dr Ma rian Nie miec oraz
przed sta wi ciel lo kal nej wła dzy. Ca ły
zjazd był na gry wa ny i fil mo wa ny.
Chó ry wy stę po wa ły od stro ny oł ta-
rza lub od stro ny or ga nów.

W czę ści trze ciej, po po łu dnio wej,
chó ry po now nie spo tka ły się w re -
stau ra cji na po czę stun ku, któ re okra-
sił sło wem zna ko mi ty pro pa ga tor

Dyrygenci, prezesi chórów uczestniczących w święcie, osoby wyróżnione pamiątkowymi medalami
oraz duchowni z ks. biskupem Marianem Niemcem
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Pod kierunkiem Barbary Dobkowskiej na festiwalu godnie zaprezentowali
się śpiewacy i muzycy z Zabrza

W nutowej teczce Everobody sing freedom. Pod kierunkiem Igi Kurowskiej
śpiewa zespół z Tychów

gwa ry ślą skiej, Ma rek Szoł ty sek – au-
tor wie lu ksią żek o te ma ty ce gór no -
ślą skiej. By ła oka zja aby na być pu -
bli ka cje wraz z au to gra fem au to ra.
Zim no nie prze szko dzi ło go rą cej i ser -
decz nej at mos fe rze chó ral ne go świę -
to wa nia. W pięk nie wy da nym zjaz -
do wym in for ma to rze, w sło wie wstęp -

nym ks. pro boszcz na pi sał, że ideą
każ de go zjaz du jest „aby po przez
wspól ny śpiew, mu zy ko wa nie, na bo -
żeń stwo i przy ja ciel skie spo tka nia bu -
do wać spe cy ficz ny ro dzaj ra do snej
spo łecz no ści. Bo ra dość śpie wa nia
wy pły wa z chę ci uwiel bie nia Bo ga
two rząc za ra zem to, co jest naj lep sze

w czło wie ku – bra ter stwo, mi łość,
ser decz ność i wia rę”.

W ra mach im pre zy prze pro wa dzo -
no zbiór kę na rzecz wspar cia dwój ki
cho rych dzie ci. Ze bra no po nad 3 tys.
zło tych.

Tekst i fo to:
Jan Ma ria Dy ga

III Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
im. Józefa Świdra

Za rząd Głów ny Ślą skie go Związ ku Chó rów
i Or kiestr od trzech lat pa tro nu je cie ka wej i war -
to ścio wej im pre zie, ja ką jest Ślą ski Fe sti wal Szkół
Mu zycz nych im. Jó ze fa Świ dra or ga ni zo wa ny
przez Ka te drę Dy ry gen tu ry Chó ral nej Aka de mii
Mu zycz nej im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi-
cach. Wy ra zem tej współ pra cy jest dar spon sor-
ski na sze go sto wa rzy sze nia w po sta ci pu cha ru
dla wska za ne go lau re ata fe sti wa lu oraz pa kie tu
wy daw nictw. Prócz ksią żek i nut wy róż nio ne ze -
spo ły otrzy mu ją ar chi wal ne eg zem pla rze „Śpie -
wa ka Ślą skie go”, któ re go re dak cja jest jed nym
z pa tro nów me dial nych im pre zy.

Wy da rze nie to sta no wi kon ty nu ację i roz wi nię cie idei
cy klicz nych Prze glą dów Chó rów Szkół Mu zycz nych Re -
gio nu Ślą skie go prze kształ co nych w roz bu do wa ną pro po -
zy cję ar ty stycz ną w for mie „mu zycz ne go świę ta”. Dla je -
go uczest ni ków przy go to wy wa ne są warsz ta ty mu zycz -
no -ru cho we i mu zy ko te ra peu tycz ne pro wa dzo ne przez
pra cow ni ków Aka de mii Mu zycz nej oraz kon cert w wy -
ko na niu ze spo łów in stru men tal nych kie run ku edu ka cja
ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej. Pre zen ta cje chó-
rów oce nia ju ry zło żo ne z pra cow ni ków Aka de mii. Wy -
stę pu ją ce ze spo ły osob no oce nia ją rów nież dy plo man ci
dy ry gen tu ry chó ral nej. 

Wśród za ło żeń pro gra mo wych fe sti wa lu wy mie nia się
pro pa go wa nie i po bu dza nie za mi ło wa nia do śpie wu chó -
ral ne go, po pu la ry za cję war to ścio wej li te ra tu ry chó ral nej,

do sko na le nie po zio mu wy ko naw cze go szkol nych ze spo-
łów chó ral nych, na wią za nie wza jem nych kon tak tów oraz
wy mia nę do świad czeń mię dzy ze spo ła mi i dy ry gen ta mi,
roz bu dze nie wśród mło dzie ży po czu cia war to ści chó ral -
ne go śpie wu w je go wy mia rze ar ty stycz nym i spo łecz -
nym.

W ro ku 2016 Ślą ski Fe sti wal Chó rów Szkół Mu zycz-
nych od by wał się po raz trze ci. Część zgło szo nych ze spo-
łów pre zen to wa ła się na es tra dach Au li im. Bo le sła wa
Sza bel skie go i Sa li Kon cer to wej Cen trum Na uki i Edu ka-
cji Mu zycz nej w pią tek, 22 stycz nia. Trzy mie sią ce póź-
niej, 29 kwiet nia, w fe sti wa lo wych warsz ta tach i pre zen -
ta cjach uczest ni czy ły po zo sta łe chó ry. Ze wzglę du na du -
żą licz bę ze spo łów pro gram im pre zy re ali zo wa ny jest
w dwóch tu rach: po ran nej i po po łu dnio wej.

Wy pa da przy po mnieć, że w stycz niu 2015 ro ku JM
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie -
go prof. dr hab. To masz Micz ka na proś bę Kie row ni ka
Ka te dry Dy ry gen tu ry Chó ral nej prof. dr hab. Alek san dry
Pa szek -Tre fon na dał fe sti wa lo wi imię wy bit ne go twór cy
mu zy ki chó ral nej, zmar łe go w 2014 ro ku prof. Jó ze fa
Świ dra. Pod czas uro czy sto ści nada nia pa tro na tu ze wzru -
sza ją cym prze mó wie niem zwró ci ła się do mło dzie ży cór-
ka kom po zy to ra, Mag da le na Świ der -Śnio szek. 

Od tam tej chwi li mi nę ło kil ka na ście mie się cy. Usta -
no wio na przez ro dzi nę Jó ze fa Świ dra głów na na gro da
tra fi ła do no wych jej lau re atów. Obec na na wi dow ni pa -
ni Mag da le na Świ der -Śnio szek nie ukry wa ła ra do sne go
wzru sze nia. Na po my ka my o tym, bo to do bry po wód
do przy wo ła nia słów wy po wie dzia nych przez nią w ro -
ku 2015: 
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„Nie ła twe mu zycz nie utwo ry Jó ze fa Świ dra” śpie wa ne
by ły z wiel kim wy czu ciem i zro zu mie niem ich cha rak te-
ru rów nież pod czas chó ral nych po pi sów kwiet nio wej czę-
ści III Ślą skie go Fe sti wa lu Chó rów Szkół Mu zycz nych;
na gro dą za naj lep sze wy ko na nie kom po zy cji ślą skie go
mi strza uho no ro wa ny zo stał Chór Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II stop nia im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Za-
brzu pod dy rek cją Bar ba ry Ga jek-Kra ski.

Pod czas fe sti wa lu pre zen to wa ne by ły oczy wi ście tak-
że – od po wied nie pod wzglę dem tre ści i stop nia trud no-
ści – utwo ry in nych kom po zy to rów. Mi łą nie spo dzian-
ką oka za ło się wy róż nio ne dy plo mem pra wy ko na nie
przez Chór Dzie cię cy Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu -
zycz nej I i II stop nia im. Fry de ry ka Cho pi na w By to miu

pod dy rek cją Agniesz ki Pia sec kiej -Or low utwo ru An ny
Sie miń skiej „Pe ry pe tie mu chy” (mło do cia nym śpie wa-
kom przy for te pia nie to wa rzy szy ła kom po zy tor ka efek -
tow ne go utwo ru). 

Osob no wspo mnieć trze ba, że ozdo bą kon cer tu lau re -
atów kwiet nio wej edy cji III Ślą skie go Fe sti wa lu Chó rów
Szkól Mu zycz nych był wy stęp zna ko mi te go du etu uczniów
Ze spo łu Pań stwo wych Szkół Mu zycz nych I i II stop nia
im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Biel sku-Bia łej. Sak so fo nist-
ka – Ma ria Gmy rek i har fi sta – Woj ciech Tre fon na gro -
dze ni zo sta li bra wa mi do praw dy za słu żo ny mi. Udo wod -
ni li, że są mu zy ka mi w peł nym te go sło wa zna cze niu i że
in stru men ty, ja ki mi się po słu gu ją kry ją przed ni mi chy ba
już nie wie le ta jem nic. (opr. an dwoj)

Je stem bar dzo wzru szo na, po nie-
waż dzi siej sza uro czy stość ma dla
nas, dla mnie, mo ich bra ci i sy na wy -
miar oso bi sty.

Kie dy Pa ni Pro fe sor Alek san dra Pa -
szek -Tre fon po pro si ła mnie o krót kie
przed sta wie nie syl wet ki Jó ze fa Świ-
dra, za sta na wia łam się, co po wie dzieć.
Po my śla łam, że je śli jest to fe sti wal
chó rów dzie cię cych, to mo że po wiem
kil ka słów o dzie ciń stwie Ta ty.

Był naj star szy z pię cior ga ro dzeń -
stwa. Wy cho wał się w nie za moż nej
ro dzi nie o su ro wych za sa dach mo ral -
nych. Mu zy ka w je go do mu ro dzin-
nym roz brzmie wa ła za wsze. Oj ciec
i dzia dek by li ko ściel ny mi or ga ni sta-
mi. On, pod pa tru jąc ich, uczył się gry
na or ga nach od wcze snych lat. Opo -
wia dał nam, jak kie dyś mu siał za stą-
pić cho re go oj ca pod czas nie dziel ne go
na bo żeń stwa i grał sto jąc, bo był tak
ma ły, że nie się gał sto pa mi pe da łów.

Kie dy miał 9 lat je go dzie ciń stwo bez -
pow rot nie prze rwa ła woj na. Ja ko czter -
na sto la tek cięż ko pra co wał w fa bry ce,
by po móc ro dzi com utrzy mać ro dzi-
nę. Był nie zwy kle wraż li wy i nie śmia-
ły. My ślę, że swo je utra co ne dzie ciń-
stwo od na lazł po la tach wła śnie
w twór czo ści dla dzie ci, dla któ rych
skom po no wał kil ka dzie siąt utwo rów.
Ta pra ca spra wia ła Mu przy jem ność.
Tu był ra do sny i spon ta nicz ny. Się gał
po tek sty wy bit nych pol skich po etów.
Ale nie tyl ko. Cykl utwo rów za ty tu ło -
wa ny „Od ra na do wie czo ra” po wstał
we współ pra cy oj ca z sy nem. Mój
młod szy brat Ma rek jest au to rem słów
do tych pio se nek. Bra tu Mar ko wi też
za de dy ko wał swo ją ope rę dla dzie ci
„Bal ba śni”.

Twór czo ści dzie cię cej po zo stał wier -
ny pra wie do koń ca ży cia. Kie dy trzy
la ta te mu z oka zji ju bi le uszo we go ro -
ku Ja nu sza Kor cza ka, mię dzy na ro -

do wy chór dzie cię cy z Bel gii zwró cił
się do Oj ca z proś bą o na pi sa nie kil-
ku pio se nek – zgo dził się bez wa ha-
nia. I tym ra zem rów nież by ła to
współ pra ca ro dzin na. Tu po chwa lę
się nie skrom nie, że po zwo li łam so bie
na pi sać kil ka wier szy ków, któ re Ta ta
pięk nie zi lu stro wał mu zycz nie. Pra -
wy ko na nie tych utwo rów od by ło się
w Bruk se li w ra mach ob cho dów Ro -
ku Kor cza kow skie go.

Ta tę cie szy ły co dzien ne, drob ne
przy jem no ści. In te re so wał się wszyst -
kim, zwłasz cza no win ka mi tech nicz -
ny mi na te mat kom pu te rów, lap to-
pów i aj po dów. My ślę, że kil ku na sto -
let ni chło piec żył w Oj cu za wsze.

Dla te go je ste śmy szczę śli wi
i wdzięcz ni, że wła śnie szkol ne chó ry
dzie cię ce i mło dzie żo we oraz ich dy -
ry gen ci tak chęt nie się ga ją po nie ła -
twe prze cież mu zycz nie utwo ry Jó ze-
fa Świ dra.

Tekst wystąpienia p. Magdaleny Świder-Śnioszek
na uroczystości nadania Śląskiemu Festiwalowi Chórów Szkół Muzycznych

imienia profesora Józefa Świdra

Pre zen ta cjom chó ral nym Ślą skie-
go Fe sti wa lu Chó rów Szkół Mu zycz -
nych I i II stop nia przy słu chi wa ło
się ju ry w skła dzie: prof. Li dia Ma -
ty nian – prze wod ni czą ca, prof. Iwo -
na Mel son, dr hab. Be ata Bo row ska,
mgr An na Ostrow ska – se kre tarz. 

Ju ry po sta no wi ło na gro dzić:
l Zło tym dy plo mem za za ję cie

III miej sca:
– Chór Ka me ral ny Pań stwo wej

Szko ły Mu zycz nej I stop nia im. Ja -
ni ny Gar ści w Chrza no wie pod dy -

rek cją Ewy Ustup skiej
– Chór Dzie cię cy MINOREK Pań -

stwo wej Szko ły Mu zycz nej I stop-
nia im. Grze go rza Fi tel ber ga w Cho -
rzo wie pod dy rek cją Iwo ny Bań skiej

– Chór Szkol ny Ze spół Szkół Mu -
zycz nych im. Mi cha ła Spi sa ka w Dą -
bro wie Gór ni czej pod dy rek cją Ewy
Krzy stań skiej.
l Zło tym dy plo mem za za ję cie

II miej sca:
– Chór Szkol ny Pań stwo wej Szko-

ły Mu zycz nej I stop nia im. Woj cie-

cha Ki la ra w Wo dzi sła wiu Ślą skim
pod dy rek cją Bar ba ry Gro bel ny

– Chór Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej I i II stop nia im. Sta ni sła wa
Mo niusz ki w Za brzu pod dy rek cją
Bar ba ry Ga jek -Kra ski.
l Zło tym dy plo mem za za ję cie

I miej sca:
– Chór Dzie cię cy Ogól no kształ -

cą cej Szko ły Mu zycz nej I i II stop -
nia im. Fry de ry ka Cho pi na w By to -
miu pod dy rek cją Agniesz ki Pia sec -
kiej-Or low. 

Wyciąg z protokołu III Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych II st.
29 kwietnia 2016 rok
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– Chór Szkol ny Pań stwo wej Szko-
ły Mu zycz nej im. Igna ce go Ja na Pa -
de rew skie go w Tar now skich Gó rach
pod dy rek cją Ka ro li ny Go ło fit.

Do dy plo mów za za ję cie pierw -
sze go miej sca do łą czo ne zo sta ły pu -
cha ry ufun do wa ne przez Za rząd
Głów ny ŚZChiO oraz Od dział Biel-
ski PZChiO.

l Na gro dę za naj lep sze wy ko -
na nie kom po zy cji Jó ze fa Świ dra
otrzy mał Chór Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II stop nia im. Sta ni -
sła wa Mo niusz ki w Za brzu pod dy -
rek cją Bar ba ry Ga jek-Kra ski.
l Na gro dę GRAND PRIX –

„CANTUS” III Ślą skie go Fe sti wa-
lu Chó rów Szkół Mu zycz nych

I stop nia im. Jó ze fa Świ dra otrzy -
mał Chór Szkol ny Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej im. Igna ce go Ja na Pa -
de rew skie go w Tar now skich Gó-
rach pod dy rek cją Ka ro li ny Go ło -
fit.
l Na gro da dla naj lep sze go dy ry -

gen ta Fe sti wa lu przy pa da ła w udzia -
le Ka ro li nie Go ło fit.

Jó zef Świ der w oczach wnu ka
Jó ze fa Świ dra, zwłasz cza na tych ła mach, przed sta-

wiać nie trze ba. Dla te go za miast o wy bit nym kom po -
zy to rze chciał bym na pi sać o Dziad ku. Jó zef Świ der
i w tej ro li speł nił się ja ko twór ca wy jąt ko wy. Stwo rzył
bo wiem nie zwy kłą re la cję z wnu kiem – tak nie zwy kłą,
że  mi mo dwóch lat od Je go odej ścia wciąż cze kam
na ja kiś znak, choć by krót ki te le fon, spa cer do sa mo -
cho du, co kol wiek.

Te le fon mil czy, czę ste kie dyś ma ile nie nad cho dzą.
Był cięż ko cho ry, był już sta ry. Wiem, dla te go „ja koś”
ży ję, choć mo ja tę sk no ta jest nie wy po wie dzia na. Na pew -
no zna lazł się już Tam, bli sko Bo ga, któ re go sła wił ca łe
ży cie. Wiem, lecz tak bar dzo chciał bym Go zo ba czyć!
Jak idzie do nas z par kin gu, jak go tu je ulu bio ną ko la cję,
jak czy ta ga ze tę i de ner wu je się bie żą cą po li ty ką... Jak
wcho dzi do mo je go po ko ju i z ulgą sia da na krze śle. Jak
roz ma wia my o „na szych” spra wach, a po tem je dzie my
do „na sze go” ba ru, by zjeść „na szą” zu pę. Mam już pra-
wie trzy dzie ści lat. Wiem, ale Dzia-
dek był za wsze! Mi mo cho rób spraw -
ny i do koń ca świa do my. Do ostat-
nich go dzin za in te re so wa ny na szy mi
spra wa mi.

I na gle od szedł, w cie płą ma jo wą
noc. Po zo sta wił kil ka set stron za pi -
sków, roz ma ite do ku men ty, par ty -
tu ry, pli ki, afi sze, a przede wszyst-
kim ty sią ce naj pięk niej szych wspo -
mnień.

An drzej Śnio szek

Wnuk w oczach Dziad ka*
Mag da mó wi ła, że An drzej ca ły-

mi dnia mi czy ta dra ma ty Ib se na i nie
po zwa la so bie prze rwać – chło pak
jest chy ba wcie le niem ja kie goś wi -
kin ga; mo że jest w nim coś z uto -
pio ne go w mo rzu ry ba ka dziad ka

Śniosz ka?
Ca ły dzień z An drze jem przy kom pu te rze – wła do-

wał Win dow sa XP, by ły kło po ty z re je stra cją, by ły kło -
po ty z mo de ma mi, ale wszyst ko opa no wał i po ukła-
dał. Spro wo ko wał mnie do zro bie nia po rząd ku w mo -
im ba ła ga niar skim miesz ka niu i wy rzu ci li śmy spo ro
zbęd nych gra tów, ka bli i pa pier ków; nie ste ty nie ru szy -
li śmy naj waż niej sze go – nut – i te go ba ła ga nu bo ję się
naj bar dziej, a ra czej usu wa nia za dru ko wa nych prze ze
mnie kar tek pa pie ru.

Bar dzo uzdol nio ny i sym pa tycz ny chło pak ten An -
drzej, szko da że ob cią żo ny ty lo ma scho rze nia mi – sła-
by wzrok i nie bez pie czeń stwo je go utra ty, na rośl w krta-
ni, skłon ność do prze zię bień. Dziw ny gość, spo koj ny,
bez kon flik to wy, a czło wiek mu ule ga i jest pod je go
uro kiem; nie dzi wię się je go wuj kom, że są mu pod po -
rząd ko wa ni. Niech Pan Bóg ma go w swo jej opie ce.

——————
* Frag men ty Za pi sków Jó ze fa Świ dra

Nie ma ni cze go, co by więk szą spra wia ło ra dość re dak to ro wi „Śpie wa ka”, jak życz li wa pa mięć,
któ rej wy ra zem jest nad cho dzą ca ko re spon den cja. Pro po zy cja Pa na An drze ja Śniosz ka, opu bli ko wa-
nia krót kie go tek stu o Je go Dziad ku, zwie lo krot ni ła to uczu cie. Po nad to wspo mnie nie wnu ka zmar łe-
go przed dwo ma la ty Jó ze fa Świ dra z do łą czo nym do prze sył ki frag men tem Za pi sków kom po zy to ra
ko re spon du je z tek stem o Ślą skim Fe sti wa lu Chó rów Szkól Mu zycz nych, no szą cym imię zna ko mi te go
mi strza mu zy ki chó ral nej. Dzię ku jąc Pa nu An drze jo wi za cen ne za łącz ni ki re dak tor „Śpie wa ka”
ośmie la się w uzu peł nie niu przy po mnieć, że Je go Dzia dek, „twór ca wy jąt ko wy” ży je w pa mię ci ama -
to rów chó ral ne go śpie wa nia i z ni mi bo wiem łą czy ły Go „nie zwy kłe re la cje”. (red.)

Józef Świder z wnukiem Andrzejem Śnioszkiem – rok 2006
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Kro ni kar skie in for ma cje nie są
w sta nie od dać at mos fe ry to wa rzy -
szą cej chó ral nym śpie wom wy ko ny -
wa nym pod czas tej kil ku go dzin nej,
do brze przy go to wa nej im pre zy. Nie-
co wię cej mó wią o tym zdję cia To -
ma sza Kaw ki, któ re w skrom nym wy -
bo rze skła da ją się na pre zen to wa ny
da lej fo to re por taż. Naj le piej szó stą
edy cję fe sti wa lu „O sa lu ta ris Ho stia”
okre śli ła opi nia ks. A. Re gin ka, wy -
po wie dzia na pod czas ogła sza nia wer -
dyk tu ju ro rów. Prze wod ni czą cy ju ry
z za do wo le niem pod kre ślił do ko nu -
ją cy się z każ dym fe sti wa lem wzrost
świa do mo ści te ma tu i ce lu im pre zy
oraz jej po zio mu ar ty stycz ne go. O ile
po cząt ko wo zda rza ły się pre zen ta cje
utwo rów nie ma ją cych związ ku z pie -
śnią eu cha ry stycz ną, obec nie pro blem
ten nie wy stę pu je. Cie szy też do bre
na ogół przy go to wa nie uczest ni czą-
cych chó rów i ich go to wość przy słu -
chi wa nia się wy stę pom „kon ku ren-
cji”. Przy oka zji war to jed nak pa rę
rze czy so bie przy po mnieć. Przy słu żą
się te mu frag men ty tek stu opu bli ko -
wa ne go przy oka zji jed ne go z pierw -
szych fe sti wa li „O sa lu ta ris Ho stia”.

1. Jan Pa weł II na zwał Eu cha ry-
stię „bra mą nie ba”. W jed nym

z roz dzia łów en cy kli ki „Ec c le sia de
Eu cha ri stia” mó wił o „pięk nie ce le -
bra cji eu cha ry stycz nej”. I do da wał
myśl tę roz wi ja jąc: „Na tym fun da -
men cie roz wi nę ło się tak że bo ga te
dzie dzic two sztu ki. […] wy star czy po -
my śleć o na tchnio nych me lo diach
gre go riań skich, o wie lu wiel kich kom -
po zy to rach, któ rzy zmie rzy li się z tek -
sta mi li tur gicz ny mi”. Uczest nic two
w pio tro wic kim fe sti wa lu jest wy -
zwa niem. Po dej mu jąc je war to przy-
jąć do wia do mo ści i prak tycz nej re -

ali za cji wska zów kę Ja na Paw ła II, któ-
ry po uczał: „…Na le ży oczy ścić kult
z na le cia ło ści sty li stycz nych, z nie -
dba łych form wy ra zu, z mu zy ki i tek -
stów nie chluj nych, nie zga dza ją cych
się z po wa gą ce le bro wa ne go na bo -
żeń stwa”. Fe sti wal Pie śni Eu cha ry -
stycz nej „O sa lu ta ris Ho stia” jest jed-
ną z dróg wio dą cych do speł nie nia
pa pie skie go po stu la tu. Mó wi my o fe -
sti wa lu pie śni. Nie in nych form, lecz
pie śni. To wy raź ne ogra ni cze nie. I jed -
no cze śnie wska zów ka, któ ra wy zwo-
lić win na re flek sję, skło nić do za sta -
no wie nia czym jest pieśń – pieśń ko -
ściel na, re li gij na, eu cha ry stycz na, li -
tur gicz na.

2. Pieśń eu cha ry stycz na jest szcze -
gól nym ro dza jem ga tun ku. Wy -

róż ni kiem jest przy tym nie ty le mu -
zy ka, ile treść tek stu słow ne go, umoż -
li wia ją ca wy ko ny wa nie da ne go utwo-
ru w ra mach uro czy sto ści re li gij nych
(Bo że Cia ło), na bo żeństw i ad o ra cji,
pod czas któ rych sku pia ją się wspól -
no ty dla uwiel bie nia Bo ga i wy zna -
wa nia wia ry w obec ność Chry stu sa
w Naj święt szym Sa kra men cie. Pol ska
tra dy cja pie śni eu cha ry stycz nych się-
ga XV wie ku. Z tam te go cza su prze -
trwa ło 5 te go ro dza ju utwo rów, wśród
nich pie śni Wi taj mi ły Je zu Chry ste,
O Cia ło Bo ga ży we go, Je zu Chry ste
na sza ra dość. Od tam te go cza su nie -
po mier nie wzrósł re per tu ar pol skich
pie śni, któ re na zwać moż na „eu cha -
ry stycz ny mi”. Ogra ni cza jąc się tyl ko
do wy bra nych przy kła dów wska zać
moż na na nie co po nad trzy dzie ści
utwo rów obec nych „w ży wej tra dy-
cji” ko ścio ła pol skie go. Śpie wa się je
tak że na Ślą sku. Ich tek sty od po wied -
nio po gru po wa ne zna leźć moż -
na w mo dli tew ni kach i śpiew ni kach

udo stęp nia nych wier nym. Są to utwo-
ry po czę ści bar dzo po pu lar ne. Aby
to po twier dzić wy star czy wska zać
na ta kie in ci pi ty jak: Bądź że po zdro -
wio na, Idzie, idzie Bóg praw dzi wy, Je -
zu sa ukry te go, Kła niam się To bie,
O zbaw cza Ho stio, Przed tak wiel kim
Sa kra men tem, Wi tam Cię, wi tam…

3. Zna ne wszyst kim sło wo „hymn”
ozna cza pieśń sła wią cą Bo ga.

Ta kie też zna cze nie za cho wu je w prak -
ty ce chrze ści jań skiej. W tym przy -
pad ku jed nak cho dzi o utwo ry, któ-
rych tek sty nie po cho dzą z Pi sma
Świę te go, lecz są two ra mi in wen cji
chrze ści jań skich au to rów. Za twór cę
jed ne go z naj po pu lar niej szych dzieł
te go ga tun ku ucho dzi pa pież In no -
cen ty VI, któ ry żył w XIV wie ku. Je -
go hymn za czy na ją cy się od słów
„Ave ve rum Cor pus”, w 1791 ro ku
stał się na tchnie niem dla Wol fgan ga
Ama de usza Mo zar ta, któ ry do słów
In no cen te go skom po no wał mu zy kę,
prze zna czo ną przy pusz czal nie do wy -
ko na nia w cza sie na bo żeń stwa Bo że-
go Cia ła. War to zwró cić uwa gę, że
tekst ten wy ko rzy sta li do kom po zy -
cji mu zycz nej rów nież in ni kom po -
zy to rzy, przed Mo zar tem m.in. Wi-
liam Byrd, (układ na 4 gł. chór mie -
sza ny), po nim zaś Char les Gou nod
(chór z or ga na mi), Edward El gar wresz -
cie Fran cis Po ulenc.

Nie tyl ko ze wzglę du na na zwę
ka to wic kie go fe sti wa lu wspo mnieć
wy pa da św. To ma sza z Akwi nu – au -
to ra hym nu, któ re go tekst, za czy na -
ją cy się zwro tem „O sa lu ta ris Ho-
stia”, był źró dłem in spi ra cji dla wie-
lu kom po zy cji mu zycz nych. Nie któ re
chó ry, zwłasz cza wło skie, chęt nie się -
ga ją po pięk nie opra co wa ne, nie co
po nad dwu mi nu to we dzie ło, któ re

Chó ral ne świę to pie śni eu cha ry stycz nej
„O sa lu ta ris Ho stia”

Od był się ten fe sti wal – or ga ni zo wa ny co dwa la -
ta, jak zwy kle w tym sa mym miej scu, w ko ście -
le Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa na ka -

to wic kim Osie dlu Od ro dze nia (ul. Ra doc kie go) – już
po raz szó sty. 21 ma ja ze bra ły się w tej pięk nej świą ty ni
(w jej wy stro ju nie brak ele men tów wprost na wią zu ją-
cych do te ma tu fe sti wa lu) ślą skie chó ry, pra gną ce śpie-
wem wiel bić Zba wi cie la ukry te go w ho stii. Przed się -
wzię cie ob ję te by ło pa tro na tem Me tro po li ty Ka to wic -
kie go, ks. ab pa. dra Wik to ra Skwor ca oraz Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce, dra Mar ci na Kru py. Dy rek to rem Or -
ga ni za cyj nym fe sti wa lu by ła pre ze ska To wa rzy stwa
Śpie wa cze go „Mo dus Vi ven di”, Ur szu la Wa rze cha. Funk -

cję dy rek to ra ar ty stycz ne go spra wo wa ła An na Sza wiń -
ska. Prze słu cha nia chó rów uczest ni czą cych w fe sti wa lu
po prze dzi ła msza świę ta kon ce le bro wa na, któ rej prze -
wod ni czył ka pe lan ślą skie go związ ku śpie wa ków i mu -
zy ków, ksiądz pro fe sor An to ni Re gi nek. Prze jął on na -
stęp nie obo wiąz ki prze wod ni czą ce go ju ry, w któ rym
za sia da li po nad to prof. Iwo na Mel son z Aka de mii Mu -
zycz nej i prof. Aloj zy Su cha nek z In sty tu tu Mu zy ki
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Funk cję se kre ta rza ju ry  peł ni ła
kie row nicz ka biu ra Za rzą du Głów ne go ŚZChiO, Ele -
ono ra Sład kow ska. Mszę świę tą mu zycz nie opra wił
Chór „Ca me ra lis” To wa rzy stwa Śpie wa cze go „Mo dus
Vi ven di pod dy rek cją A. Sza wiń skiej. 

6
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6 skom po no wał Pa squ ale Pi sa ri. Ten
pra wie zu peł nie w Pol sce nie zna ny
kom po zy tor był na śla dow cą sty lu
G.P. Pa le stri ny, któ ry w swo jej twór -
czo ści tekst hym nu św. To ma sza rów -
nież spo żyt ko wał.

Przy róż nych, nie ko niecz nie re li -
gij nych oka zjach roz brzmie wa hymn
„Pa nis An ge li cus”, naj czę ściej kom -
po zy cji Ce za ra Franc ka. Wy ko ny wa -
ny by wa na wet przez pio sen ka rzy
i śpie wa ków es tra do wych z or kie stro -
wym, mniej lub bar dziej udat nie za -

aran żo wa nym akom pa nia men tem.
Ko lej nym hym nicz nym tek stem św.

To ma sza z Akwi nu, wie lo krot nie opra -
co wy wa nym mu zycz nie przez kom -
po zy to rów jest „Tan tum er go” – część
więk szej ca ło ści, za czy na ją cej się sło -
wa mi „Sław, ję zy ku, ta jem ni cę Cia ła
i naj droż szej Krwi… (Pan ge lin gua glo -
rio si…). „Pan ge lin gua” (z wer sa mi
Tan tum er go…) na chór mie sza ny
w 1868 ro ku skom po no wał An ton
Bruck ner. Twór ca mi in nych, bar dzo
w więk szo ści pięk nych kom po zy cji

w for mie mo te tów wy ko rzy stu ją cych
przy to czo ny tekst, by li m.in.: W.A.
Mo zart, Franz Schu bert, Hec tor Ber-
lioz, Mar cel Dupré, Mau ri ce Du ruflé… 

Ła two za uwa żyć, że przy wo ła ne
po wy żej utwo ry są śpie wa mi uwiel -
bie nia i ad o ra cji Naj święt sze go Sa -
kra men tu, Eu cha ry stii. Bę dąc dzie ła-
mi zna ko mi tych mi strzów z pew no-
ścią na da ją się do wy ko ny wa nia pod -
czas Fe sti wa lu Pie śni Eu cha ry stycz-
nej „O sa lu ta ris Ho stia”.

An drzej Wój cik

Wy ciąg z pro to ko łu VI Fe sti wa lu Pie śni Eu cha ry stycz nej
„O, Sa lu ta ris Ho stia”

Ju ry w skła dzie:
ks. prał. prof. An to ni Re gi nek – prze wod ni czą cy
prof. Iwo na Mel son, prof. Aloj zy Su cha nek – człon ko wie
Ele ono ra Sład kow ska – se kre tarz

po prze słu cha niu chó rów uczest ni czą cych w fe sti wa lu Ju ry po sta no wi ło
przy znać:

GRAND PRIX
Pu char Me tro po li ty Ka to wic kie go ks. ab pa dra Wik to ra Skwor ca
– Chór Ka me ral ny „SANTARELLO” z Ka to wic (dyr. Iwo na Bań ska)

I MIEJSCE w ka te go rii chó rów mie sza nych
Pu char Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce dra Mar ci na Kru py
– Chór Mie sza ny „LUTNIA” Cho rzów (dyr. Łu kasz Szmi giel)

II MIEJSCE w ka te go rii chó rów mie sza nych
Pu char dzie ka na de ka na tu Pio tro wi ce ks. dzie ka na Zdzi sła wa Brze zin ki
– Chór Mie sza ny TŚ „MODUS VIVENDI” z Ka to wic -Pio tro wic (dyr.
Oskar Zgo ła)

III MIEJSCE w ka te go rii chó rów mie sza nych
Pu char pa ra fii NCiKCh ks. pro bosz cza Ze no na Bu cha li ka
– Chór Mie sza ny „SŁOWICZEK” z Ka to wic -Ko stuch ny (dyr. Elż bie ta
Ku da ła)

III MIEJSCE w ka te go rii chó rów mie sza nych
Pu char Pre ze sa Za rzą du Głów ne go ŚZChiO Ro ma na Wa rze chy
– Chór Mie sza ny św. Grzegorza z Ka to wic -Pa new nik (dyr. Be ata Rą ba -
-To mi ca)

I MIEJSCE w ka te go rii chó rów mło dzie żo wych
Pu char Pre ze sa Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Si le sia” Ha li ny Ba czyń skiej -
-Pół to rak
– Chór Mło dzie żo wy „FRESCO” z Tar now skich Gór (dyr. Ka ro li na Go -
ło fit)

WYRÓŻNIENIA: 
– Chór Mie sza ny „OGNIWO” z Ka to wic (dyr. Woj ciech Gwiszcz)
– Chór Mie sza ny „GLORIA” z Żor (dyr. Sa lo mea Gry man)

Wszyst kie chó ry otrzy ma ły dy plo my uczest nic twa, afi sze, sta tu et ki, wy -
daw nic twa oko licz no ścio we, dy plo my ze zdo by ty mi na gro da mi i pu cha -
ra mi.

(–) Pod pi sy ju ro rów
Ka to wi ce, 21 ma ja 2016 ro ku

War to by ło ćwi czyć!
Cho rzow ska LUTNIA po ubie -

gło rocz nym zdo by ciu I miej sca
w I Fe sti wa lu im. Jó ze fa Świ dra,
chcia ła zmie rzyć się z te ma tem
pie śni eu cha ry stycz nej, tym bar -
dziej, że przed la ty w jed nej
z pierw szych edy cji Fe sti wa lu zdo -
by ła wy róż nie nie. Przy go to wa nie
wy bra nych przez dy ry gen ta Szmi -
gie la kon kur so wych utwo rów, za -
ję ło chó rzy stom kil ka mie się cy.
Że by nie by ło, że opor nie idzie
nam na uka.... Rów no le gle re ali -
zo wa ne by ły in ne mu zycz ne pro -
jek ty i za mie rze nia. Dy ry gent zna -
ny jest jed nak z te go, że pu blicz-
nie LUTNIA nie wy ko na utwo ru,
co do któ re go ma uwa gi i za strze -
że nia. Dla te go „wy gła dza nie”, „cy -
ze lo wa nie” i pa mię cio wa na uka
utwo rów ty le trwa ła. Chó rzy ści
wie rzy li jed nak w głę bi ser ca, że
ta na uka nie pój dzie na mar ne, że
przy nie sie za mie rzo ny efekt w po -
sta ci do brze za śpie wa nych utwo -
rów. […] By li śmy bar dzo sku pie ni
i zmo ty wo wa ni sło wa mi dy ry gen-
ta – „Bę dę za do wo lo ny jak czy sto
za śpie wa cie. Po tem niech mar twi
się... kon ku ren cja“. Z uwa gą więc
wsłu chi wa li śmy się w pie śni wy -
ko ny wa ne przez po zo sta łe chó ry
pre zen tu ją ce wy so ki po ziom ar ty -
stycz ny i z na pię ciem cze ka li
na koń co wy wer dykt Ju ry. Wresz-
cie sta ło się to, na co wszy scy cze -
ka li.[…] Na pię cie się ga ło ze ni tu
do mo men tu, kie dy prze wod ni -
czą cy Ju ry ks. prof. Re gi nek ogło-
sił, iż pierw sze miej sce w ka te go -
rii Chó rów Mie sza nych tzw. Zło te
Pa smo i Pu char Pre zy den ta Ka to-
wic Mar ka Kru py wy śpie wa ła...
cho rzow ska LUTNIA dzia ła ją ca
przy Cen trum Kul tu ry.

Ja nusz Ka raś
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In au gu ru ją cą fe sti wal Mszę Świę tą mu zycz nie opra wił Chór „Ca me ra lis”
To wa rzy stwa Śpie wa cze go „Mo dus Vi ven di” pod dy rek cją A. Sza wiń -
skiej

Chór Mie sza ny T.Ś. „Mo dus Vi ven di” z Ka to wic -Pio tro wic jesz cze nie
wie, że w ka te go rii ze spo łów mie sza nych zaj mie dru gie miej sce. Dy ry -
go wał Oskar Zgo ła

Te mło de oso by przy je cha ły na fe sti wal z Tar now skich Gór. To wy stę pu -
ją cy pod kie run kiem Ka ro li ny Go ło fit Mło dzie żo wy Chór „Fre sco”. Ze-
spół bar dzo po do bał się ju ro rom i słu cha ją cej „kon ku ren cji” 

Cho rzow ska „Lut nia” – je den z naj star szych ślą skich chó rów. Pod kie -
run kiem Łu ka sza Szmi gie la śpie wa tak, że… w swo jej ka te go rii zaj mie
pierw sze miej sce!

Ju ro rzy słu cha ją, cos tam so bie no tu ją… Od le wej: prof. A. Su cha nek,
ks. prof. A. Re gi nek, prof. I. Mel son

Wszyst ko ja sne: pu char ks. ab pa W. Skwor ca i dy plom na gro dy Grand
Prix w rę kach przed sta wi cie li Chó ru Ka me ral ne go „Santarello” z Ka to -
wic

Ra dość na twa rzy Ka ro li ny Go ło fit i jej ko le żan ki z Mło dzie żo we go Chó-
ru „FRESCO” z Tar now skich Gór ozna cza jed no: w swo jej ka te go rii za -
ję li śmy pierw sze miej sce!

Ten oka za ły pu char za za ję cie pierw sze go miej sca w ka te go rii chó rów
mie sza nych już w rę kach Ja nu sza Ka ra sia, pre ze sa Chó ru „Lut nia”
z Cho rzo wa

Fotoreportaż Tomasza Kawki
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W so bo tę i nie dzie lę 4–5 czerw ca br. od był się
prze gląd chó rów i ze spo łów Okrę gu Tar no gór -
skie go Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr.

W tym ro ku go spo da rzem prze glą du by ły dwa mia sta:
Tar now skie Gó ry i Mia stecz ko Ślą skie. Za im pro wi zo wa -
na sce na na scho dach tar no gór skie go Ra tu sza za brzmia ła
pie śnią w wy ko na niu chó rów i ze spo łów na le żą cych do na -
sze go Okrę gu. Wy stą pi li:
l Chór mie sza ny „An ge lus” – dy ry gent Jan Tla tlik, Świe -

tli ca  Nr 2 w Strzyb ni cy
l Chór mie sza ny „Ju trzen ka” z Na kła Ślą skie go – dy ry-

gent Ewa Zug
l Chór mie sza ny „Lut nia” z Ko szę ci na – dy ry gent Ste fa-

nia Bie la
l Chór mie sza ny  „So na ta” z Ka let – dy ry gent Iwo na Skop
l Mło dzie żo wy Chór Roz ryw ko wy „Daf ne” – dy ry gent

Oli wia Bent kow ska
l Chór mie sza ny „Nie zda recz ka” z Nie zda ry – dy ry gent

Ilo na Bar to szek
l Chór mie sza ny „Mo niusz ko” – dy ry gent  Ilo na Bar to -

szek 
l Lu do wy ze spół śpie wa czy „Oża ro wian ki”

Współ or ga ni za to rem kon cer tu był Urząd Mia sta Tar -
now skie Gó ry. 

Dru gi dzień Prze glą du od był się w nie dzie lę 5 czerw ca
w „Par ku Ru bi na” w Mia stecz ku Ślą skim o go dzi nie
17.00. Wy stą pi ły chó ry i ze spo ły:
l Ze spół  wo kal no -ta necz ny „Grosz ki” z Mia stecz ka Ślą -

skie go, kie row nik ze spo łu – Bar ba ra Bent kow ska
l Chór mie sza ny „Har mo nia” z La so wic – dy ry gent  Ro-

man Kot     
l Chór mie sza ny „Can zo na”– dy ry gent Adam Sze li ga 
l Chór mę ski  „Piast” z Ży gli na – dy ry gent Oli wia Bent -

kow ska
l Chór mie sza ny  „Sło wi czek”- dy ry gent  Iza be la Ly sik -

-Ró żań ska 
l Chór mę ski  im. F. No wo wiej skie go – dy ry gent  Adam

Sze li ga 
l Chór mie sza ny „Ko le jarz” Tar now skie Gó ry – dy ry gent

Iza be la Ly sik -Ró żań ska 
l Chór ka me ral ny  „Fre sco” Tar now skie Gó ry – dy ry gent

Ka ro li na Go ło fit
Współ or ga ni za to ra mi kon cer tu był Urząd Mia sta Mia -

stecz ko Ślą skie i Miej ski Ośro dek Kul tu ry w Mia stecz ku
Ślą skim. 

Za rząd Okrę gu Tar no gór skie go ŚZChiO dzię ku je przede
wszyst kim Pa nu Bo gu za wspa nia łą po go dę, za rów no
w so bo tę, jak i w nie dzie lę. Dzię ku je my dy ry gen tom
za bar dzo do bre przy go to wa nie ze spo łów. Szcze gól ne sło-
wa po dzię ko wa nia na le żą się wszyst kim wy ko naw com
za wło żo ny trud pod czas ćwi czeń, cier pli wość w ocze ki -
wa niu na wy stęp, a przede wszyst kim za udział w prze glą -
dzie. Dzię ki Wam na sza im pre za sta ła się wspól nym świę-
tem „lu dzi śpie wu” w Tar now skich Gó rach i Mia stecz ku
Ślą skim.

Cześć Pie śni i Mu zy ce! 
Grze gorz Pi tas

pre zes Okrę gu Tar no gór skie go ŚZChiO

VII Prze gląd Chó rów i Ze spo łów 
Okrę gu Tar no gór skie go ŚZChiO

Otwar cie Prze glą du na Ryn ku w Tar now skich Gó rach pre zes Grze gorz
Pi tas, se kre tarz Te re sa Za jąc (z le wej) oraz czło nek za rzą du Be ata
Pieg za

Chór „Ju trzen ka” z Na kła Ślą skie go. W tym ro ku świę tu je swo je 105.
uro dzi ny

Czyż by śpie wa ją ce bo cia ny? To mło dzie żo wy chór „Daf ne” z Tar now-
skich Gór

Pa ni dy ry gent Ilo na Bar to szek z chó rem Nie zda recz ka z Nie zda ry
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XXIV Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr
im. Rajmunda Hankego

W sobotę 11 czerwca 2016
roku w Chorzowie odbyły
się XXIV Górnośląskie Pre-

zentacje Chórów i Orkiestr im. Raj-
munda Hankego. Imprezę zorganizo-
wał Okręg Chorzowsko-Świętochło-
wicki Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr. Wydatnej pomocy udzielił
w tym zakresie Zarząd Główny
ŚZChiO oraz Górnośląski Park Etno-
graficzny „Skansen” w Chorzowie,
który udzielił gościny śpiewającym
i muzykującym amatorom.

Tradycja prezentacji w Skansenie
wpisała się na stałe do kalendarza
górnośląskich chórów i orkiestr. Jest
to piękna okazja do spotkania śpie-
waków i muzyków na łonie natury
i wspólnej biesiady. Uczestnikami te-
gorocznych prezentacji były następu-
jące zespoły:

– Chór Mieszany „Lutnia” z Cho-
rzowa – dyrygent Łukasz Szmi-
giel

– Chór Mieszany św. Cecylii z Rudy
Śląskiej-Kochłowic – dyrygent Be-
ata Rąba – Tomica

– Chór Mieszany „Seraf” parafii
NSPJ w Chorzowie Batorym –
dyrygent Magdalena Sławicka

– Chór Kameralny „Fermata” z Ka-
towic Piotrowic – dyrygent Mag-
dalena Pilarczyk

– Chór Mieszany „Zorza” z Wyr –
dyrygent Lilianna Czajkowska

– Chór Mieszany „Seraf-Barbara”
z Chorzowa – dyrygent Andrzej
Kostrzewa

– Chór Mieszany „Gwiazda” z Cho-
rzowa – dyrygent Danuta Do-
mańska-Garczarczyk

– Zespół Dziecięcy „Ślązaczek”
z Katowic – kierownik zespołu
Bożena Czyż

– Szkolny Zespół Pieśni i Tańca
„Piaśniki” – dyrygent Irena Kanc-
lerz, Kamila Wójcik

– Orkiestra Dęta „Strażak” OSP
z Wojkowic Kościelnych – dyry-
gent Józef Marczyński

– Orkiestra Dęta Spółki „Tramwaje
Śląskie” S.A. z Chorzowa – dyry-
gent Konstanty Janiak

– Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra
Dęta parafii św. Floriana w Cho-
rzowie – dyrygent: Stanisław Skra-
bel

Każdy z uczestników zaprezentował
bogaty program. Publiczność miała

Również Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Piaśniki” pięknie prezentował się w strojach regional-
nych

Niektóre zespoły, jak na przykład chorzowska „Lutnia”, występowały w śląskich trojach ludo-
wych

Orkiestry po raz kolejny udowodniły swoją siłę, porywając słuchaczy do tańca. Na zdjęciu
perkusiści i tubiści Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej parafii św. Floriana w Chorzowie
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Nie pierwszy raz uczestniczę w zjeździe delegatów
naszego Związku. I za każdym razem zastanawiam się,
jak to jest z naszą odpowiedzialnością wobec tych, którzy
jednym powierzyli pełnienie funkcji w Zarządzie, innych
zaś uczynili – oczywiście za ich zgodą – mandatariuszami,
czyli swoimi reprezentantami mającymi zabierać głos
w ważnych sprawach związkowych, brać udział w podej-
mowaniu uchwał i w kontroli ich wykonania. Kiedyś –
zdarzało się – brakowało miejsc na sali obrad. Uczestniczyło
w zjazdach trzystu i więcej delegatów, jak w 1931 roku,
gdy reprezentowali oni 132 zespoły zrzeszone w Związku.
Brali udział w tych posiedzeniach również znaczący goście
– przedstawiciele władz i społeczeństwa zabierający głos
w imieniu Sejmu Śląskiego, wojewody, władz powiatu
i miasta Katowice, harcerzy i oczywiście bratnich stowa-
rzyszeń śpiewaczych.

Gościem ostatniego Zjazdu była Jadwiga Karolczyk,
reprezentantka Zrzeszenia Śpiewaczo Muzycznego w Re-
publice Czeskiej. Swe krótkie wystąpienie zakończyła
skierowanymi do delegatów życzeniami owocnych obrad.

Ilu delegatów uczestniczy w ostatnich latach w zjazdach?
Połowa? Mniej? Więcej? 

No to przyjrzyjmy się danym:
– rok 2006 – z 314 uprawnionych uczestniczyło 106

mandatariuszy tj. 33,75 %
– rok 2008 – z 318 uprawnionych uczestniczyło 124

mandatariuszy tj. 40% 
– rok 2009 – z 340 uprawnionych uczestniczyło 115

mandatariuszy tj. 33,8 %
– rok 2010 – ze 191 uprawnionych uczestniczyło 99

mandatariuszy tj. 41,8 %
– rok 2011 – ze 193 uprawnionych uczestniczyło 97

mandatariuszy tj. 50,26 %
– rok 2012 – ze 189 uprawnionych uczestniczyło 93

mandatariuszy tj. 49,2 %
– rok 2013 – ze 174 uprawnionych uczestniczyło 73

mandatariuszy tj. 42 %
– rok 2014 – ze 168 uprawnionych uczestniczyło 81

mandatariuszy tj. 42 %
– rok 2015 – ze 156 uprawnionych uczestniczyło 59

mandatariuszy tj. 37,82 %

Zasadą, a właściwie wybiegiem formalnym umożliwia-
jącym przyjmowanie uchwał stało się w tej sytuacji roz-
poczynanie Zjazdów w tzw. drugim terminie. Za gorszące
należy uznać opuszczanie obrad przez niektórych delegatów
przed ich zakończeniem. 

W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku odbył się kolejny
zjazd sprawozdawczy Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Przezornie ustanowiono tzw. drugi termin rozpoczęcia.
Czas oczekiwania na rozpoczęcie zebrania wypełnił
koncert. Tym razem wystąpił Śląski Chór Górniczy „Po-
lonia-Harmonia” z Piekar Śląskich. Świetnie w strojach
ludowych prezentujący się zespół zaśpiewał pod kierunkiem
Iwony Melson Gaude Mater, a następnie kilka śląskich
pieśni ludowych. Występ się podobał, były więc oklaski
i kwiaty, którymi dziękowano za Wierną piosneczkę śląską,
za Głęboką studzienkę, za Trojoka i za inne jeszcze kawałki
bliskie śląskim sercom.

Poza tym niespodzianek nie było: w 2016 roku ze 160
uprawnionych w zjeździe uczestniczyło 73 mandatariuszy
tj. 45,62% pełnej ich liczby. W trakcie zebrania kilkoro
z nich (z bardzo ważnych powodów!) wyszło z sali, toteż
w głosowaniach brała udział niejednakowa ilość delega-
tów.

Te i inne okoliczności niedwuznacznie wskazują, iż
po 106 latach w miarę sprawnego funkcjonowania Związek
znalazł się na rozdrożu. Spadająca z roku na rok liczba
mandatariuszy, jak również procentowo niski ich udział
w zjazdach jest bez wątpienia oznaką kryzysu. O przy-
czynach i skutkach naszych słabości oraz o możliwościach
przezwyciężenia negatywnych tendencji trzeba zatem po-
ważnie rozmawiać. Potrzebna jest rzetelna analiza problemu.
Jeśli tego w możliwie krótkim czasie nie zrobimy i jeśli
nie wyciągniemy odpowiednich wniosków może się
okazać, że naszego ruchu nic nie uratuje przed rozpadem
i zaprzepaszczeniem dorobku śpiewaczych pokoleń z ich
piękną historią i rodowodem sięgającym połowy dzie-
więtnastego wieku! Zawdzięczając poprzednikom tak
wiele nie możemy sobie „odpuszczać”.

Doroczne zjazdy delegatów zwyczajowo zaczynają się
od wspomnienia zmarłych w danym roku członków
Związku. W 2015 roku do wieczności zostali odwołani:

Kij w mrowisko, czyli niewesołe refleksje 
zjazdowego bywalca

okazję posłuchać zarówno utworów
sakralnych, jak ludowych, opracowań
utworów tradycyjnych oraz rozryw-
kowych, śpiewanych po śląsku, w li-
terackiej odmianie polszczyzny, a także
wielu językach świata (m.in. angielski,
czeski, języki afrykańskie). Orkiestry
po raz kolejny udowodniły swoją siłę,
porywając słuchaczy do tańca.

Już za rok odbędzie się zapewne
jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja
prezentacji. Mamy nadzieję, że będzie
nas – wykonawców i słuchaczy – jesz-
cze więcej.

Agnieszka Blachowska Atmosfera Prezentacji miała w sobie coś z pikniku… 
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Paweł Syra z chóru „Lutnia” w Chorzowie, Marian Sobisz
z chóru „Seraf” w Chorzowie-Batorym, Łucja Szołtysek
z chóru „Cecylia” w Paniówkach, Urszula Frąckowiak
z Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi” w Katowi-
cach, Zygfryd Maślanka i Fryderyk Połap z chóru „Hejnał”
w Katowicach, Franciszek Nowicki, Krystian Wollnik
i Tomasz Smolarski z chóru archikatedralnego w Katowi-
cach, Tadeusz Skrobacz z chóru „Jutrzenka” w Ornonto-
wicach, Feliks Kubica z chóru „Hejnał” w Mysłowicach,
Stefan Tryba z chóru św. Barbary w Piekarach Śląskich,
Łucja Piechula z chóru im. Juliusza Rogera w Rudach, Ja-
dwiga Lapczyk i Stanisław Winkler z chóru „Słowiczek”
w Popielowie, Łucja Kwiotek z chóru „Harmonia” w Jej-
kowicach, Katarzyna Sachs z chóru Regina Apostolorum
w Rybniku, Seweryna Szopa z chóru „Harfa” w Radzion-
kowie, Antoni Famuła z chóru „Sienkiewicz” w Miasteczku
Śląskim, Adam Sułkowski z chóru „Lira” w Rydułtowach,
Jerzy Jaromin z chóru „Harmonia” w Kobiórze. „Pewnie
nie o wszystkich, którzy odeszli, uzyskaliśmy wiedzę –
podkreślił prowadzący wstępną część Zjazdu prezes Roman
Warzecha – zachowujemy ich jednak w swojej pamięci
i polecamy w modlitwie”.

Podobnie jak w ubiegłych latach w niedzielę 19 czerwca
zasłużonym członkom Związku nadano godności hono-
rowe. Zgodnie z wolą delegatów Honorowym Członkiem
Zarządu Głównego ŚZChiO został Kazimierz Bednorz –
dotychczasowy prezes Okręgu Rybnickiego. Tytułami He-
rolda Śpiewactwa Śląskiego wyróżnieni zostali: 

– na wniosek Chóru Mieszanego „Jutrzenka” z Nakła
Śląskiego – Piotr Banaś, Błażej Bednarczyk, Renata Bed-
narczyk, Bernard Bujoczek, Teresa Cichos, Feliks Franusik,
Łucja Hoinkis, Jerzy Hoinkis, Irena Judas, Czesław Judas,
Helena Kokot, Jan Konopka, Urszula Mika, Gerard Nowak,

Świetnie w strojach ludowych prezentujący się Śląski Chór Górniczy „Polonia-Harmonia” z Piekar Śląskich zaśpiewał pod kierunkiem Iwony
Melson Gaude Mater…

Delegaci w sali obrad

… a następnie kilka śląskich pieśni ludowych
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Irena Róg, Maria Szczotkarz, Aniela Szołtysik, Magdalena
Wojtasik, Krystyna Pawłowska, Zenon Nowak;

– na wniosek Okręgu Rybnickiego ŚZChiO: Kazimierz
Bednorz, Rita Ferenc, Alfred Mańka, Wacław Mickiewicz,
Helena Szymiczek;

– na wniosek Chóru Mieszanego „Słowiczek” w Popie-
lowie: Felicja Czyż, Irena Ryszka;

– na wniosek Chóru „Moniuszko” w Tarnowskich Gó-
rach: Halina Zajączkowska, Jan Czapla, Paweł Machura.

– Nie wszystko udało nam się zrealizować – powiedział
prezes Warzecha komentując dane z dostarczonego dele-
gatom obszernego sprawozdania rocznego Zarządu Głów-
nego. – Problemem są sprawy artystyczne – podkreślił. –
Stąd pomysł utworzenia Komisji Artystycznej. Przepro-
wadzone zostały w tej sprawie rozmowy z doświadczonymi
dyrygentami m. in. Waldemarem Gałązką, Karoliną
Gołofit, Wacławem Mickiewiczem, Anną Szawińską…
Trzeba się też zastanowić nad możliwością pełnego uczest-
nictwa chórów i orkiestr w przedsię-
wzięciach artystycznych, takich jak or-
ganizowane przez Związek festiwale,
pielgrzymki, doroczne adoracje, w któ-
rych często biorą udział jedynie delegacje,
nie całe zespoły.

Do wielu ważnych kwestii odniósł
się w swoim wystąpieniu Kazimierz Tu-
laja. Jako przewodniczący Głównej Ko-
misji Rewizyjnej podkreślił, że mimo
trudności i obiektywnych przeszkód
„Zarząd z powodzeniem realizował swo-
je zadania”. W części statystycznej spra-
wozdania GKR zwrócono jednak uwagę
na negatywne zjawiska, takie jak ubytek
zespołów (w okresie sprawozdawczym
ze 121 zespołów ubyło 8), brak spra-
wozdań od wielu zespołów, nietermi-
nowe przekazywanie składki na rzecz
Związku… 

Po krótkiej i dość treściwej dyskusji
(głos zabierali: prezes okręgu tarnogór-

skiego – Grzegorz Pitas, sekretarz Chóru
„Jutrzenka” z Nakła Śląskiego – Helena
Karg, Władysław Zając, red. Stanisława
Warmbrand, ks. prof. Antoni Reginek,
prezes Warzecha) udzielono Zarządowi
Głównemu absolutorium.

W kolejnych punktach porządku
dziennego przedstawione zostały i po-
krótce przedyskutowane założenia planu
pracy na kolejny rok działalności związ-
ku. Przy tej sposobności prezes Warzecha
wygłosił kilka gorzkich refleksji o „okle-
panym” repertuarze chórów, które „nie
szukają nowych utworów, nie ćwiczą
rzeczy nowych”. Przypomniał również,
że wobec trudnej sytuacji finansowej
Związku „Od stycznia nie wypłacamy
żadnych delegacji na wyjazdy przedsta-
wicieli Zarządu Głównego do chórów.
Podjęliśmy decyzję o reprezentowaniu
Zarządu wyłącznie na jubileuszach, nie
na rocznicach. Już są widoczne oszczęd-
ności”.

Zjazd zakończył się o 12.50 śpiewem
pieśni Przyjaźń o bracia. 

Ze względu na szczupłość dostępnego miejsca pominięto
tu szereg szczegółów nadających się do odnotowania
w protokole. 

Za najbardziej wymowne i celne spośród wszystkich
wypowiedzi wygłoszonych podczas minionego zjazdu
uznać można nagrodzone oklaskami wystąpienie druha
Władysława Zająca. 

Godne zapamiętania są Jego słowa:
– Chóry prowadząc piękną działalność chwalą Stwórcę.

Chóry i orkiestry są rodziną. Dziękuję Zarządowi Głów-
nemu za pracę na rzecz tej rodziny. Czy jednak ta rodzina
musi być taka smutna? Proszę wybaczyć, że o to pyta
„starzyk” – dyrygent, organizator, śpiewak… Proszę pań-
stwa uśmiechajmy się do siebie, radujmy się z naszej
twórczej pracy!

Andrzej Wójcik

Za prezydialnym stołem od lewej: R. Warzecha, przewodniczący Zjazdu dr Krzysztof Chlipalski,
A. Wójcik, J. Zaremba. Sprawozdanie finansowe przedstawia Krystyna Sławicka

Zjazd zakończył się o 12.50 śpiewem pieśni Przyjaźń o bracia
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Kon cer ty Pie śni Ma ryj nych
Ma jo wy „ma ra ton” kon cer tów pie śni ma ryj nej zor ga -

ni zo wa ny przez Okręg Wo dzi sław ski ŚZChiO roz po czął
się 11 ma ja 2016 ro ku w ko ście le p.w. Wnie bo wzię cia
NMP w Wo dzi sła wiu Śl. W kon cer cie wy stą pi ły czte ry
ze spo ły śpie wa cze: Chór Mie sza ny „As sump tio” pa ra fii
WNMP (dyr. Ewa Mit ko), Chór Mie sza ny „Ja dwi ga”
(dyr. Do na ta Mi łow ska) – oby dwa z Wo dzi sła wia Ślą skie-
go, Chór Mie sza ny im. „S. Mo niusz ki” z Czy żo wic (dyr.
Bar ba ra Gro bel ny) oraz Chór Mę ski „Echo”-Bier tuł to wy
z Ra dli na (dyr. Ty mo te usz Ku bi ca). Każ dy ze spół śpie wał
po czte ry pie śni te ma tycz nie zwią za ne z Mat ką Bo żą.
Kon cert, pod pa tro na tem pre zy den ta Wo dzi sła wia Ślą -
skie go, zre ali zo wa ny zo stał dzię ki po mo cy Urzę du Mia-
sta i pa ra fii WNMP w Wo dzi sła wiu Ślą skim Na za koń -
cze nie po łą czo ne chó ry za śpie wa ły Bar kę, a każ dy ze spół
otrzy mał pa miąt ko wy dy plom, książ kę oraz oko licz no -
ścio wą pla kiet kę. Pa miąt ki wrę cza li przed sta wi cie le po -
wia tu wo dzi sław skie go – Grze gorz Ka miń ski, Urzę du
Mia sta – Da riusz Szym czak, pro boszcz pa ra fii ks. pra łat
Bo gu sław Płon ka i pre zes Okrę gu Kry stian Dziu ba.

Fe sti wal Pie śni Ma ryj nej „Pszów 2016”
21 ma ja, Ba zy li ka Na ro dze nia NMP w Pszo wie

Udział w fe sti wa lu za de kla ro wa ło sie dem ze spo łów
śpie wa czych. Uczest ni czy ło pięć chó rów, co jed nak nie
mia ło więk sze go wpły wu na or ga ni za cję i po ziom ar ty -
stycz ny przed się wzię cia. Fe sti wal or ga ni zo wa ny jest w pięk -
nej (pod wzglę dem wi zu al nym i aku stycz nym) ba zy li ce
Na ro dze nia NMP w Pszo wie od 18 ma ja 1996 ro ku.
Wów czas to Za rząd Okrę gu Wo dzi sław skie go Pol skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr po raz pierw szy zor ga ni zo-
wał Fe sti wal Pie śni Ma ryj nej „Ma gni fi cat”. Po cząt ko wo
by ła to im pre za dwu dnio wa a za ra zem dwu eta po wa.
Pierw szy etap (oce nia ny przez ju ry) to eli mi na cje w Pszo-
wie. Eta pem dru gim był kon cert lau re atów od by wa ją cy
się w ko ście le WNMP w Wo dzi sła wiu Ślą skim (w póź -
niej szym cza sie w Pie ka rach Ślą skich). 

Pod czas te go rocz ne go fe sti wa lu za pre zen to wa ły się na -
stę pu ją ce ze spo ły: Chór Mie sza ny im. S. Mo niusz ki”

z Czy żo wic (dyr. Bar ba ra Gro bel ny), Chór Mie sza ny
„Spój nia” z Mar klo wic (dyr. Zy glin da Lam pert -Ra szyń -
ska), Chór Mę ski „Echo”-Bier tuł to wy w Ra dli nie (dyr.
Ty mo te usz Ku bi ca), Chór Mie sza ny „Ja dwi ga” Wo dzi-
sław Ślą ski (dyr. Do na ta Mi łow ska), Chór Ka me ral ny
„Le ge Ar tis” z Pszo wa (dyr. Szy mon Sta ni szew ski). 

Na za koń cze nie po łą czo ne chó ry za śpie wa ły tra dy cyj-
ną Bar kę – ulu bio ną pieśń św. Ja na Paw ła II. Im pre zę zor -
ga ni zo wa no dzię ki po mo cy Urzę dów Miast Pszo wa i Ra -
dli na oraz pa ra fii NNMP w Pszo wie. Ze spo ły bio rą ce
udział w fe sti wa lu otrzy ma ły oko licz no ścio we pa miąt ki,
któ re wrę cza li prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Pszo wa Cze -
sław Krzy sta ła, bur mistrz Ra dli na Bar ba ra Ma gie ra, ks.
pro boszcz An drzej Pyrsz i pre zes Okrę gu Wo dzi sław skie -
go ŚZChiO, Kry stian Dziu ba.

XVIII Fe sti wal Pie śni Ma ryj nej „Re gi na Co eli”
22 ma ja, ko ściół WNMP Bier tuł to wy

Mi nę ło wła śnie osiem na ście lat, od kąd – w 1999 ro -
ku, w ko ście le pa ra fial nym p.w. Wnie bo wzię cia NMP
Bier tuł to wy w Ra dli nie po raz pierw szy od był się Fe sti-
wal Pie śni Ma ryj nej „Re gi na Co eli”. Po my sło daw ca mi
fe sti wa lu by li człon ko wie Chó ru Mę skie go „Echo”- Bier -
tuł to wy – nie ży ją cy już dh Adam Tom czyk, dh Kry stian
Dziu ba oraz ów cze sny pro boszcz bier tuł tow skiej pa ra fii,
ks. pra łat Al fred Wlo ka. 

W do tych cza so wych fe sti wa lach uczest ni czy ły nie prze -
rwa nie chó ry: Mę ski „Echo”-Bier tuł to wy i Mie sza ny im.
J. Sło wac kie go z Ra dli na. W po przed nich la tach (kil ka -
krot nie) brał udział chór mę ski „Po lo nia”-Ra dlin a tak że
– mię dzy in ny mi – chó ry: „Li ra” Ry duł to wy, „Mic kie-
wicz” Ryb nik -Nie do bczy ce (2001), „Bel Can to” Ga szo -
wi ce (2002), „Har fa” Imie lin (2003), „Echo” Ze brzy do -
wi ce (2004), „Mo niusz ko” Czy żo wi ce (2005), „Har mo-
nia” Jej ko wi ce (2010), (2011), „Re gi na Apo sto lo rum”
Ryb nik (2015). 

W te go rocz nym fe sti wa lu mia ły uczest ni czyć trzy ze -
spo ły śpie wa cze, lecz krót ko przed 22 ma ja mu siał zre zy -
gno wać z wy stę pu za przy jaź nio ny ze spół bier tuł tow skie-
go „Echa”, Chór Mę ski pa ra fii Naj święt sze go SPJ z Ra ci -

Z ŻYCIA OKRĘGÓWZ ŻYCIA OKRĘGÓW

Okręg Wo dzi sław ski ŚZChiO

Chór „Echo” - Bier tuł to wy z Ra dli na na chwi lę przed wy stę pem. Kon-
cert pie śni ma ryj nych w ko ście le p.w. Wnie bo wzię cia NMP w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim

Zbio ro wy por tret chó rów uczest ni czą cych w Fe sti wa lu Pie śni Ma ryj nej
„Pszów 2016”
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6bo rza. Nie za wio dły jed nak że ra dliń skie „pew nia ki”:
Chór Mę ski „Echo”- Bier tuł to wy i Chór Mie sza ny im. J.
Sło wac kie go z Ra dli na.

Fe sti wal or ga ni zo wa ny był w ra mach Ro ku Mi ło sier-
dzia Bo że go pod pa tro na tem bur mi strza Ra dli na. Ze spo-
ły za śpie wa ły po sześć pie śni. Szcze gól ne wra że nie na słu -
cha czach zro bi ła Bo gu ro dzi ca w wy ko na niu mę skie go
chó ru „Echo” (słu cha na by ła na sto ją co). Za wspa nia ły
kon cert chó ry otrzy ma ły pa miąt ko we dy plo my i efek -
tow ne pu cha ry, wrę cza ne przez wi ka riu sza pa ra fii WNMP
Bier tuł to wy ks. Woj cie cha Mro che na i pre ze sa Okrę gu
Kry stia na Dziu bę. Fe sti wal za szczy cił swo ja obec no ścią

je go współ za ło ży ciel, ks. pra łat Al fred Wlo ka. Wy stę py
więk szo ści ze spo łów, do bór re per tu aru oraz po ziom ar -
ty stycz ny wy ko nań sta ły na bar dzo wy so kim po zio mie.
To sa mo moż na po wie dzieć o or ga ni za cji i prze bie gu im -
pre zy. 

Nie ste ty, ks. Woj ciech od szedł już od nas; zgi nął 27
ma ja w wy pad ku dro go wym. 

Wiecz ny od po czy nek racz mu dać Pa nie, a świa tłość
wie ku ista nie chaj mu świe ci.

Niech od po czy wa w po ko ju.
pre zes Okrę gu Wo dzi sław skie go –

Kry stian Dziu ba

W cią gu 45 lat do ra sta -
nia i doj rze wa nia, zy -
ska li sła wę i uzna nie.
Są po dzi wia ni, okla -

ski wa ni, na gra dza ni. To re zul tat
wy trwa łej pra cy i świet nej or ga ni -
za cji oraz at mos fe ry, któ ra sprzy ja
roz wo jo wi. Szcze gól nym owo cem
osią gnię tej doj rza ło ści są za dzierz -
gnię te w cią gu mi nio nych lat przy -
jaź nie i sko ja rzo ne mał żeń stwa…

Jest wiel ce praw do po dob ne, że
wśród miesz kań ców Za brza, na wet

tych, któ rzy na co dzień nie in te re su -
ją się mu zy ką, ha sło „Re so nans con
tut ti” jed no znacz nie ko ja rzo ne jest
z chó rem, bę dą cym wi zy tów ką mia -
sta, je go chlu bą. W Za brzu na ro dził
się tak na zwa ny ze spół, w Za brzu
do ra stał, doj rze wał. Te raz li czy so-
bie 45 lat i… wciąż jest mło dy! I tak
sa mo pięk nie się pre zen tu je, jak
przed dzie się ciu la ty, gdy ob cho dził
od no to wa ne przez „Śpie wa ka” ra -
do śnie prze ży wa ne trzy dzie sto pię -
cio le cie. 

„Oj cem” po dzi wia ne go i zna ne go
w wie lu eu ro pej skich kra jach Za -
brzań skie go Chó ru Mło dzie żo we go
„Re so nans con tut ti” był Nor bert
Grze gorz Kro czek (1930–1994) – dy -
ry gent, na uczy ciel, dzia łacz kul tu ry,
kom po zy tor. Stwo rzył szczę śli wą
i wier ną so bie chó ral ną ro dzi nę. Z per -
spek ty wy czter dzie sto pię cio le cia wi-
dać też wy raź nie, jak wiel ki wkład
w zbu do wa nie tej chó ral nej wspól -
no ty wnio sła żo na jej za ło ży cie la,
Ma ria Kro czek, ce nio na na uczy ciel -
ka fi zy ki, chór mi strzy ni i dzia łacz-
ka, któ ra – nie szczę dząc ener gii –
wciąż ota cza swo je do ro słe już „dziec -
ko” ma cie rzyń ską, czu łą opie ką.
Czter dzie sto pię cio le cie uko cha ne go
chó ru zbie gło się z Jej „osiem dzie -
siąt ką”. 

Na swo je ko lej ne uro dzi ny
i na rocz ni cę swo jej tro skli wej i za-
cnej opie kun ki za brzań ska śpie wa ją-
ca mło dzież (cóż stąd, że nie któ re
gło wy moc no przy pró szo ne si wi zną,
gdy duch mło dy i śpie wać się chce!)
przy go to wa ła da nia zna ko mi te. Nic
dziw ne go: ta ka tra dy cja a i go ści spo -
dzie wa no się wie lu. Ci, rzecz ja sna,

nie za wie dli. Każ dy, kto tyl ko miał
czas i ocho tę, mógł przyjść i uczest -
ni czyć w mu zycz nej uczcie, od czuć
peł nię ar ty stycz nej sa tys fak cji.

Przed dzie się ciu la ty da niem głów -
nym rocz ni co wej mu zycz nej uczty by -
ło „Sta bat Ma ter”, opus 58 An to ni -
na Dwo rza ka – dzie ło skom po no wa -
ne w for mie wznio słej, dzie się cio czę -
ścio wej kan ta ty na gło sy so lo we, chór
i or kie strę. Tym ra zem sma ko szom
mu zycz nych wiel kich dań za pro po -
no wa no ora to rium Je rze go Fry de ry ka
Ha en dla „Me sjasz”, na de ser zaś utwo -
ry księ dza Grze go rza Ger wa ze go Gor -
czyc kie go – zwa ne go pol skim Ha en -
dlem, po cho dzą ce go ze Ślą ska mi-
strza mu zy ki, sły ną ce go rów nież z te -
go, że był m.in. – od 1694 ro ku – wi -
ka riu szem, ka pel mi strzem i pe ni ten -

TEMAT NUMERUTEMAT NUMERU

45 lat Re zo no wa nia…

Chó rzy stom Za brzań skie go Chó ru Mło dzie żo -
we go „Re so nans con tut ti” na 45-le cie. List
gra tu la cyj ny Za rzą du Głów ne go ŚZChiO

Ma rii Kro czek w 80. rocz ni cę uro dzin. List gra -
tu la cyj ny ŚZChiO
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cja rzem ka te dry na Wa we lu. De ser
po da no w młod szej mi kul czyc kiej
świą ty ni, w ko ście le św. Te re sy od Dzie -
ciąt ka Je zus w ty dzień po da niu głów -
nym, ser wo wa nym 2 kwiet nia w ko -
ście le św. Waw rzyń ca, kon se kro wa-
nym w 1896 ro ku i po sta wio nym
w miej scu, któ re mu pra wie sześć set
lat wcze śniej tak że pa tro no wał ów
po pu lar ny świę ty mę czen nik, opie-
kun ubo gich, pie ka rzy, ku cha rzy, bi -
blio te ka rzy, prze wod ni ków su dec kich
i ra tow ni ków Gór skie go Ochot ni cze-
go Po go to wia Ra tun ko we go.

Jak przed dzie się ciu la ty, tak i tym
ra zem słu cha niu mu zy ki wy ko ny wa -
nej przez mło dych za brzań skich śpie -
wa ków to wa rzy szy ły roz ma ite re flek -
sje. Na przy kład o prze mi ja niu rze-
czy, al bo o isto cie cza su, lub też
o har mo nii i kon tra punk cie, któ re
na le żą do pod sta wo wych dys cy plin
mu zycz ne go fa chu. Przed la ty, w Szko -
le Mu zycz nej przy uli cy Wie czor ka
w Gli wi cach, mistrz Nor bert Grze-
gorz za po zna wał adep tów mu zy ki
z ele men tar ny mi za sa da mi two rze-
nia har mo nij nych współ brz mień i bu -
do wa nia z ich po łą czeń lo gicz nych
a za tem i pięk nych kon struk cji dźwię -
ko wych.

Sko ro już o tym mo wa, wspo mnieć
też trze ba o ce chu ją cej do bre ży cie
bo ecju szow skiej har mo nii du cha i cia -
ła. Ucząc pod staw har mo nii mu zycz -
nej, twór ca ze spo łu „Re so nans con
tut ti” mi mo cho dem od sła niał przed
ucznia mi ta jem ni cze głę bie du cho-
wej i fi zycz nej na tu ry isto ty ludz kiej.
Har mo nij ne współ dzia ła nie obu czyn -
ni ków umoż li wia czło wie ko wi brnię -
cie przez ży cie i speł nia nie się w ob -
ra nej dzie dzi nie. Te go mistrz Nor bert
Grze gorz na uczył przy naj mniej jed -
ne go ze swych „re zo nan so wych” chó -
rzy stów, mia no wi cie Wal de ma ra Ga -
łąz kę – pil ne go i po jęt ne go ucznia,
asy sten ta, na stęp cę, któ ry za brzań ski
ze spół chlub nie przy go to wał do rocz -
ni co wych wy stę pów w mi kul czyc kich
ko ścio łach pod we zwa niem św. Waw -
rzyń ca i św. Te re sy od Dzie cią ka Je -
zus.

Czter dzie ści pięć lat Za brzań skie-
go Chó ru Mło dzie żo we go „Re so nans
con tut ti” – o tym mia ło tu być. Tym -
cza sem my śli się splą ta ły roz ma ite.
Po bu dzo ne re zo nan sem sza re ko mór-
ki zo sta ły wpra wio ne w ruch…
Przed czter dzie stu pię ciu la ty, w wy -
ni ku po dob ne go po ru sze nia ma jąc
u swe go bo ku żo nę Ma rię, za czął Nor -
bert G. Kro czek bu do wać chór… 

Za nim do uszu słu cha czy do tar ły pierw sze dźwię ki mu zy ki Ha en dla pre zes ZG ŚZChiO, Ro man
Wa rze cha, ho no ro wy mi od zna ka mi Związ ku od zna czył twór ców suk ce sów chó ru. Od le wej: 
R. Wa rze cha, A. Ró życ ka -Ga łąz ka, W. Ga łąz ka i M. Kro czek…

… roz po czę ła się naj waż niej sza część kon cer tu, wy ko na nie sław ne go Me sja sza

10 kwiet nia w ko ście le św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus w Mi kul czy cach z oka zji 80-le cia uro dzin
M. Kro czek od pra wio na zo sta ła uro czy sta msza świę ta, pod czas któ rej wy ko ny wa ne by ły 
utwo ry G.G. Gor czyc kie go
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45 lat mi nę ło jak je den dzień… Tak pew nie po -
my śla ła nie jed na oso ba, któ ra przy by ła na kon cert
zor ga ni zo wa ny z oka zji ju bi le uszu 45-le cia Za brzań -
skie go Chó ru Mło dzie żo we go Re so nans con tut ti.
I cho ciaż w skład kon cer tu ją cej gru py we szła rów -
nież nie co „star sza mło dzież”, nasz 45-let ni ju bi lat
brzmiał jak za wsze świe żo i mło do.

2 kwiet nia 2016 ro ku w mi kul czyc kim ko ście le św.
Waw rzyń ca za brzmia ły za chwy ca ją ce dźwię ki Ora to -
rium Me sjasz G.F. Händla
– jed ne go z naj sław niej -
szych dzieł mu zy ki po waż -
nej. Wy stą pi ła Gli wic ka Or -
kie stra Ka me ral na, so li ści:
Mar ta Brze ziń ska (so pran),
Aga ta Pię kosz -Pier sza lik
(alt), Łu kasz No wak (te nor),
Da wid Bi wo (bas) oraz Re -
so nans con tut ti zło żo ny
z by łych i obec nych chó -
rzy stów. Ca ło ścią dy ry go -
wał Wal de mar Ga łąz ka,
na co dzień pro wa dzą cy
śpiew Re so nan su.

Za nim jed nak do uszu
słu cha czy do tar ły pierw sze
dźwię ki, chór otrzy mał sze -
reg gra tu la cji i ży czeń, mię -
dzy in ny mi od Pre zy dent
Za brza Mał go rza ty Mań ki -
-Szu lik oraz pre ze sa Ślą -
skie go Związ ku Chó rów
i Or kiestr Ro ma na Wa rze -
chy. Zwią zek prze ka zał rów nież spe cjal ne Od zna ki
Ho no ro we na rę ce kie row nic twa Re so nan su: Zło tą
dla Pa ni Ar le ny Ró życ kiej -Ga łąz ki, Zło tą z Lau rem dla
Pa na Wal de ma ra Ga łąz ki oraz Zło tą z Bry lan tem dla
Pa ni Pro fe sor Ma rii Kro czek. Pro wa dzą cy kon cert
Piotr Kun ce wciąż za po wia dał ko lej ne oso by chcą ce
po gra tu lo wać wspa nia łej pra cy i za an ga żo wa nia sze -
fo stwu chó ru.

Gdy wresz cie roz po czę ła się naj waż niej sza część
kon cer tu, czy li wy ko na nie sław ne go Me sja sza, ja snym
sta ło się, że to je dy ne w swo im ro dza ju wy da rze nie.
Uta len to wa ni so li ści, świet nie przy go to wa na or kie -
stra i do te go bar dzo licz ny skład chó ru, któ ry le d wo
mie ścił się w ko ściel nym pre zbi te rium – to wszyst ko

za pew ni ło mo nu men tal ne wręcz wy ko na nie ge nial -
ne go dzie ła. Pę ka ją ca w szwach świą ty nia pod ko niec
kon cer tu za brzmia ła nie koń czą cy mi się bra wa mi.

Ty dzień póź niej, 10 kwiet nia w ko ście le św. Te re sy
w Za brzu uro czy stą Mszą Świę tą za koń czy ły się ob -
cho dy ju bi le uszu. Wte dy po now nie star si i młod si chó -
rzy ści po łą czy li swe si ły, by wy śpie wać naj słyn niej sze
utwo ry G.G. Gor czyc kie go, mię dzy in ny mi Mis sa Pas -
cha lis oraz To ta Pul chra Es Ma ria. To wszyst ko na cześć

co raz doj rzal sze go Re so -
nan su oraz w in ten cji Pa ni
Pro fe sor z oka zji jej 80 uro -
dzin. Znów po sy pa ły się po -
dzię ko wa nia i gra tu la cje
od dy rek to rów szkół i pla -
có wek edu ka cyj nych, du -
cho wień stwa, dłu go let nich
przy ja ciół, a tak że sa mych
chó rzy stów, dla któ rych ju -
bi le usz ten był po wo dem
wiel kiej ra do ści i oka zją
do spo tkań po la tach.

Dzię ku je my wszyst kim,
bez któ rych tak uro czy ste
świę to wa nie nie mia ło by
na le ży tej for my. Szcze gól -
nie wdzięcz ni je ste śmy
wszyst kim spon so rom, kie -
row nic twu i mu zy kom Gli -
wic kiej Or kie stry Ka me ral -
nej, by łym chó rzy stom
za ich wkład we wspól ny
śpiew i wszyst kim, któ rzy

swo ją po mo cą i za an ga żo wa niem przy czy ni li się
do uświet nie nia ju bi le uszu. Po sta ra my się, by Wa sza
po moc nie prze szła bez echa i umie ści my na na szej
stro nie osob ne po dzię ko wa nia.

Re so nans, je go śpie wa cy i kie row nic two są wszy scy
jak wi no: im star si tym lep si. Po więk sza ją ca się licz ba
lat sta no wi tyl ko co raz lep szy do wód na to, że za po -
cząt ko wa ne przez Pro fe so ra Nor ber ta Krocz ka dzie ło
wciąż za chwy ca, a do świad cze nie nie od bie ra chó ro -
wi świe żo ści i mo cy brzmie nia. Wszy scy ży czy my so -
bie, by tak po zo sta ło, bo dzię ki te mu okrą gły ju bi le usz
pół wie cza bę dzie ob cho dzo ny jesz cze hucz niej!

Źró dło: www.re so nans.pl
(do stęp 10 czerw ca 2016)
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Z in ter ne to wej stro ny chó ru „Re so nans con tut ti”
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Przed wie ka mi na Wy ży nie
Ślą skiej roz ło ży ło się Za brze.
Z cza sem z nie wiel kiej osa dy
nad rze ka mi Kłod ni cą i By tom -
ką wy ro sło mia sto ma ją ce dziś
pra wa po wia tu. Za brze, po na -
szy mu Zo brze, skła da się te raz
z pięt na stu dziel nic i trzech osie -
dli. Dziel ni ce ład nie się na zy -
wa ją. He len ka, Ma cie jów i Paw -
łów, Ro kit ni ca, Ma ko szo wy, Koń -
czy ce i wca le nie ostat nie Mi -
kul czy ce – ta kie ich mia na. W na -
zwie mia sta prze cho wa ła się pa -
mięć o la sach, bo rach, któ ry mi
po ro śnię te by ły nie gdyś oko licz-
ne wy pię trze nia te re nu, po prze -
rzy na ne wod ny mi cie ka mi,

do któ rych za li cza ją się też obie
rze ki.

Po za wi do ka mi, za byt ka mi i hi -
sto rią wiel kie wra że nie ro bią miesz -
kań cy mia sta. Oczy wi stym te go
po wo dem jest ich za mi ło wa nie
do śpie wu. Jak z tym by wa ło
w od le glej szej prze szło ści, nie bar -
dzo wia do mo. Gdy jed nak nad -
szedł trud ny dla Ślą za ków ro czek
1920 a po tem jesz cze trud niej szy
rok 1921 oka za ło się, że Za brza-
nie nie mie li wąt pli wo ści co
do nich na le ży. Od kry li na przy -
kład, że z po wo du na tu ral nej
skłon no ści do śpie wu, chę ci to -
wa rzy skie go speł nie nia się i po -
trze by roz wi ja nia po czu cia wspól -

no ty ję zy ka oraz oby cza ju do brze
by ło by za ło żyć chór. Dłu go nie
kom bi nu jąc, w sierp niu 1920 ro -
ku po wo ła li do ist nie nia mę ski
ze spól śpie wa czy, na któ re go pa -
tro na ob ra no Sta ni sła wa Mo niusz -
kę. Chęt nych do śpie wa nia w Za -
brzu nie bra ko wa ło, prze to
po trzech mie sią cach zde cy do wa -
no się na za ło że nie „kon ku ren -
cyj ne go” To wa rzy stwa Śpie wu im.
Cho pi na. Dla ja sno ści do daj my,
że – w dal szej czę ści bę dzie o tym
wię cej – w róż nych są sia du ją cych
z so bą miej sco wo ściach, któ re te-
raz są dziel ni ca mi ze spo lo ne go or -
ga ni zmu miej skie go, już wcze śniej
two rzo no ze spo ły śpie wa cze. 

6

Ka mień ja śnie je od młot ka ude rzeń…

„Ka to lik”, 6 grud nia 1919 nr 146, s. 5

Po je de na stu la tach od za ło że nia chó rów imie nia Cho -
pi na i Mo niusz ki w ro dzi nie Ec ker tów zaj mu ją cej miesz -
ka nie w jed nym z nie ist nie ją cych już fa mi lo ków przy uli -
cy Pie kar skiej uro dził się sy nek. Je go ma ma, Ja dwi ga (He -
dwig) z do mu Głod ny, chy ba nie przy pusz cza ła, że z Hor-
sta wy ro śnie pi sarz – zna ny dziś po li te rac kim pseu do ni-
mem Ja nosch au tor kul to wej po wie ści „Cho lo nek, czy li
do bry Pan Bóg z gli ny”. 

Nie by ło by tej książ ki, gdy by nie zmysł ob ser wa cyj ny
au to ra i je go wspo mnie nia z kra iny dzie ciń stwa, ja ką by -
ła Po rę ba – nie wiel ka osa da gór ni cza, po ło żo na na obrze -
żach Za brza w po bli żu ów cze snej gra ni cy nie miec ko -pol -
skiej. W tej to Po rę bie pi ło się „naj tań sze piw sko” i…
mu zy ko wa ło! Mu zy ka wy peł nia ła dzie cin ny świat Ja no-
scha, więc na słu chał się jej do sy to ści. Roz ma itych in-
nych dźwię ków oraz ło spro wia nio o gra niu i śpie wa niu
też. To i owo przy po mi nał so bie pi sząc po wieść o Cho -
lon ku i do da wał do zmy ślo ne go. Kło pot z te go, ale ma ły,
bo nie wia do mo jak od róż nić praw dę od fan ta zji. Pew ne
jest, że „Kto ma oku la ry, ten ma i ro zum”. Tak w każ dym

ra zie ma wia ła po wie ścio wa ciot ka Hej dla wspo mi na jąc
przy tym jed ne go syn ka, któ ry „od ma łe go mu siał mieć
bry le, ina czej nic nie wi dział”. Ten sy nek „Zo stał mu zy -
kan tem i po tra fił grać we dług naj trud niej szych nut”. 

„We dług naj trud niej szych nut” z ca łą pew no ścią po tra-
fi grać in ny za brzań ski sy nek, nie ten, co miesz kał na tej
sa mej uli cy, co ciot ka Hej dla. Ale nie bar dzo wia do mo,
czy w dzie ciń stwie no sił oku la ry, a w tej chwi li nie ma
ko go o to za py tać. Uro dził się w 1956 ro ku, w Za brzu.
Bar dzo dziś sław ny, już ja ko baj tel gry wał „z naj trud niej -
szych nut” i to w to wa rzy stwie pierw szej w Pol sce or kie-
stry! 

Miał dzie sięć, mo że dwa na ście lat. Aku rat zszedł z es -
tra dy sa li kon cer to wej Ra dio we go Do mu Mu zy ki przy uli -
cy Ple bi scy to wej w Ka to wi cach. W to wa rzy stwie oj ca
sze ro ki mi scho da mi zmie rza jąc ku wyj ściu, Mło dy Ta-
lent wciąż jesz cze prze ży wał swój suk ces, je den z pierw-
szych w swo im ży ciu. Przed chwi lą za grał z „praw dzi-
wą”, wiel ką or kie strą. Sam pan dy ry gent, Boh dan Wo -
dicz ko, nie prze sta jąc za chwy cać się nad zwy czaj ną grą
chłop ca kie ro wał ku nie mu uwa gę dzien ni ka rzy. Nikt nie
przy pusz czał, że nie dłu go po tem, w 1975 ro ku Kry stian
Zi mer man zo sta nie zwy cięz cą Kon kur su Cho pi now skie -
go do te go lau re atem na gród spe cjal nych Pol skie go Ra dia
za naj lep sze wy ko na nie ma zur ków i To wa rzy stwa im.
Fry de ry ka Cho pi na za naj lep sze wy ko na nie po lo ne za.
Mo że je den pro fe sor An drzej Ja siń ski był świa dom moż -
li wo ści otwie ra ją cych się przed chłop cem… Mo że Boh -
da no wi Wo dicz ce pod po wia da ła coś in tu icja… 

W Za brzu mu zy kal ny lud miesz kał, mó wią cy i śpie wa -
ją cy po nie miec ku i po pol sku. Pa mięć o tym przy wra ca
lek tu ra po żół kłych ze sta ro ści ga zet, ta kich jak by tom ski
„Ka to lik”. Sto trzy dzie ści dwa la ta te mu, 29 kwiet nia
1884 ro ku opu bli ko wał war tą uwa gi no tat kę, któ rą ze
wzglę du na treść przy ta cza my w ca ło ści z za cho wa niem
ory gi nal nej pi sow ni:
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Za brze. We so łą no wi nę dziś czy tel ni kom
„Ka to li ka” ogła szam. Nasz sza now ny ks. ka -
pe lan Ni kel ogło sił w Nie dzie lę z am bo ny, że
ma za miar dla po więk sze nia chwa ły Bo żej „To -
wa rzy stwo śpie wu św. Ce cy lii” za ło żyć. Pa ra -
fia nie to z wiel ką ra do ścią przy ję li; gdyż
przy tem to wa rzy stwie ma i od dział mu zycz ny
z in stru men ta mi ist nieć. W Nie dzie lę po połu -
dniu o godz. 4. na tę ode zwę ks. N. ze bra ło się
wie le lu du na sa li p. Zim mer man na, i tu przed -
ło żył i ogło sił sza now ny ksiądz sta tu ta, któ re
jed no gło śnie przy ję to i za raz się 125 człon-
ków da ło za pi sać, i to 78 śpie wa ków i mu zy-
ków, a resz ta za człon ków ho no ro wych. Po-
tem ob ra no prze wod ni ków a to: pre ze sem ho -
no ro wym ks. ad mi ni stra to ra Neu man na, pre -
ze sem ks. ka pe la na Ni kel, za pierw sze go wi ce -
pre ze sa or ga ni stę Hal pau sa, za dru gie go wi ce -
pre ze sa na uczy cie la p. Ja ny ska. W koń cu uchwa -
lo no pi smo do ks. Bi sku pa o bło go sła wień -
stwo i opie kę dla to wa rzy stwa; na co już i sza -
now ny ks. ka pe lan Ni kel od ks. Bi sku pa ode-
brał pięk ną od po wiedź, któ ra w tłó ma cze niu
brzmi jak na stę pu je:

Wro cław, 21/4. 84.
Sza now ne mu księ dzu Do bro dzie jom dzię -

ku ję naj ser decz niej za tę mi łą wia do mość o za -
ło że niu „To wa rzy stwa św. Ce cy lii” w Za brzu,
któ re wam w wa szem no wem miej scu tak
pręd ko i szczę śli wie uda ło się za ło żyć. Ja prze -
sy łam wam i wszyst kim człon kom to wa rzy-
stwa ży cząc, aże by, to co za ła ską Bo ską roz po -
czę to, pod je go opie ką i szczo dro bli wo ścią
na Je go chwa łę i uwiel bie nie św. Ko ścio ła się
naj sku tecz niej roz sze rza ło i roz po wszech nia -
ło, upro szo ne bi sku pie bło go sła wień stwo.

Ksią żę Bi skup Ro bert

Nie za wod nie w to wa rzy stwie śpie wu i pol -
skich pie śni uczyć i śpie wać je bę dą. Dla te go
nie chaj i pol ski lud się wpi su je. Mo że zo sta nie
osob ny od dział utwo rzo ny dla śpie wu pol -
skie go.

„Ka to lik”, 1884 nr 33, s. 3

W ostat nim dwu dzie sto le ciu XIX wie ku na pru skim
wte dy Ślą sku dał się za uwa żyć roz kwit roz ma itych kó łek
i to wa rzystw śpie wa czych. Two rzy ły się one rów nież
na te re nie ca łe go dzi siej sze go Za brza. W tych kół kach
„Pieśń pol ska zna la zła […] do bry przy tu łek i nie wąt pli -
wie nie ma ło się przy czy ni ła do oży wie nia i roz bu dze nia
du cha pol skie go wśród miesz kań ców” – pi sał nie zrów na-
ny Jan Foj cik, współ twór ca i se kre tarz Związ ku Ślą skich
Kół Śpie wa czych. Ten ro dzaj dzia łal no ści śpie wa czej nie

cie szył się jed nak uzna niem władz i pro wa dził do za tar -
gów z po li cją. Z kon se kwen cja mi re stryk cyj nej po li ty ki
pru skiej ad mi ni stra cji ze tknął się m. in. Lu dwik Fi la, któ-
ry z chó ra mi z oko lic Za brza współ pra co wał ja ko dy ry-
gent w la tach 1911–1914. 

Śpiew pol ski roz brzmie wał szcze gól nie pięk nie i pod -
nio śle w za brzań skich ko ścio łach. Słu cha no go tu taj
w XIX wie ku i póź niej. Śpie wom tym, przy czy nia jąc się
do po więk sze nia chwa ły Bo żej, to wa rzy szy li nie kie dy
mu zy kan ci gra ją cy na in stru men tach. Cze goś o tym do -
wia du je my się z dwóch ko re spon den cji, któ re opu bli ko-
wał by tom ski „Ka to lik” w ro ku 1894. Szko da tyl ko, że
współ pra cow nik re dak cji nie po my ślał, by po dać, w któ-
rym z ko ścio łów owi mu zy kan ci – nie gra ją cy przy go -
dzin kach, „bo jest cza su ma ło” – pod no si li „ser ca wier -
nych”. Nie od czu wał też po trze by utrwa le nia na zwi ska
pro bosz cza, któ re go gor li wo ści Za brza nie za wdzię cza li
„sta ra nie o na sze pie śni pol skie”. „Prze cież każ dy wie,
o ko go cho dzi!” – my ślał za pew ne.

„Ka to lik”, 8 lu te go 1894 nr 17, s. 2

„Ka to lik”, 10 mar ca 1894 nr 30, s. 3

Tak czy ina czej w sierp niu 1913 ro ku, gdy kon sty tu-
ował się Okręg Gli wic ko -Za brski Związ ku Ślą skich Kół
Śpie wa czych, grunt pod je go dzia łal ność był do brze przy -
go to wa ny. Pre ze su rę okrę gu ob jął Kon stan ty Wol ny, wzię-
ty ad wo kat i obroń ca śpie wa ków przed pru ski mi są da mi,
póź niej szy pierw szy mar sza łek Sej mu Ślą skie go w pol-
skich Ka to wi cach. Wi ce pre ze sem wy bra no zna ne go za -
brzań skie go dzia ła cza, Ja na Py kę. Nie ste ty z po wo du woj-
ny, któ ra już w na stęp nym ro ku ogar nę ła ka wał świa ta,
gli wic ko -za brskie sto wa rzy sze nie chó rów nie zdą ży ło
wpro wa dzić w ży cie swych am bit nych pla nów. 

6
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6

Ze sta wie nie naj star szych za brzań skich chó rów 
W opra co wa niu na pod sta wie J. Foj ci ka Ma te ria ły do dzie jów ru chu śpie wa cze go na Ślą sku uwzględ nio no na zwi ska

pierw szych pre ze sów i dy ry gen tów oraz mak sy mal ną licz bę człon ków

Dzielnica Chór Rok Prezes Dyrygent Liczba 
zał. członków

BISKuPICE Chór mie sza ny „Sło wik” 1920 Sta ni sław Ka pi ca An to ni Ogioł da Brak da nych

GRZYBOWICE Chór mie sza ny „Sło wik” 1919 Ber nard Słod czyk Fran ci szek Mann 48
(od 1921)

KOŃCZYCE 1.Chór mie sza ny „Skow ro nek 1919 Pa weł Bąk Jan Py ka 74
2. Chór mę ski im. Po nia tow skie go 1922 Al fons Mi kusz Ro man Wi daw ski 26

MACIEJÓW Chór mie sza ny „Ju trzen ka” 1919 Mak sy mi lian Czer weń ski Brak da nych Brak da nych 

MAKOSZOWY 1. Chór mie sza ny „Ce cy lia” 1918 Jó zef Orzeł Lu dwik Fi la 81 (w 1939)
2. Chór mę ski im. Ju liu sza Li go nia 1923 Wie czo rek M. Fi li pek 30 

MIKuLCZYCE 1. Chór mie sza ny „Gwiaz da” 1911 F. Ful czyk Kon stan ty Nie strój (od 1921) 141 (w 1921)
2. chór mę ski im. I. Pa de rew skie go 1921 Kon stan ty Nie strój Kon stan ty Nie strój 40

PAWŁÓW Chór mie sza ny „Lut nia” 1919 Wik tor Brzen czek Jan Py ka 96 (w 1930) 

ROKITNICA 1. Chór mie sza ny „Jed ność” 1911 Fran ci szek Ring Brak da nych 25
2. Chór mie sza ny „Zo rza” 1912 Jan Gru chel Kle mens Ra dzi mir ski 52 (w 1919) 

ZABORZE Chór mie sza ny „Echo” 1911 Jan Py ka Jan Py ka 128 (w 1920) 

ZABRZE 1. Chór mie sza ny im. Cho pi na 1912 Adam Pio trow ski Brak da nych 121 (w 1920)
2. Chór mę ski im. Mo niusz ki 1920 Dr Bro ni sław Ha ger Ot ton Wy dra 50
3. Chór mie sza ny im. I. Pa de rew skie go 1919 Jan Sku bacz Pan ta le on Bro ny Brak da nych 

Po po dzia le Ślą ska za brzań skie chó ry zrze szy ły się
w utwo rzo nym w 1926 ro ku Związ ku Pol skich Kół Śpie -
wa czych na Ślą sku Opol skim z sie dzi bą w Gli wi cach
i od 1934 ro ku w Za brzu. W krót kich dzie jach tej or ga ni -
za cji istot ną ro lę ode gra li jej pre ze si, Am bro ży Po rdzik
(1927–1932) i Al fons Kła ka (1932–1939) – obaj z Za-
brza. 8 wrze śnia 1929 ro ku, za pre ze su ry Po rdzi ka, od był

się w Za brzu zjazd śpie wa ków, w któ rym ze sztan da ra mi
uczest ni czy ło kil ka na ście chó rów. Po pi som, do któ rych
sta nę ło dzie sięć ze spo łów, przy słu chi wał się im m.in.
Kon sul Ge ne ral ny Rzecz po spo li tej Pol skiej w By to miu,
Le on Mal hom me. Nie miec ki ma gi strat Za brza ja ko swe-
go przed sta wi cie la wy de le go wał do udzia łu w zjeź dzie
rad cę Hu eb ne ra.

Za brze. W ubie głą nie dzie lę dn. 8 bm. urzą dzi ło
Tow. Śpie wu „Szo pen” na sa li p. Ro tha swo ją do rocz ną
za ba wę kar na wa ło wą. Za ba wa ta uda ła się pod każ -
dym wzglę dem zna ko mi cie. Sa la by ła bar dzo pięk nie
ude ko ro wa na przez człon ków to wa rzy stwa, a tu i or -
kie stra za czę ła wa bić swo ją ży wą grą wszyst kich do tań-
ca. Go ście na pły wa li i wkrót ce sa la szczel nie się za peł -
ni ła. Licz nie przy by ła też mło dzież, czu ła się w swo jem
gro nie swo bod ną i przy dźwię kach świet nej mu zy ki
ba wi ła się do sko na le.

Za ba wa uroz ma ico na by ła pięk ne mi wy stę pa mi, jak
od tań cze niem ma zu ra, kra ko wia ka, obe rka. Wszyst kim
się tań ce na ro do we bar dzo po do ba ły. Nie po mi nię to też
na szych tań ców lu do wych, jak tro ja ka i in nych. W dal-
szym cią gu Tow. Śpie wu „Szo pen” od śpie wa ło kil ka
we so łych pio se nek, za co zo sta ło na gro dzo ne okla ska-
mi, a i mło dzież sa ma za nu ci ła kil ka pio se nek lu do-
wych, chcąc dać wy raz swej ra do ści i za do wo le niu.
Wszyst ko to wy wo ła ło bar dzo mi ły na strój na sa li.

To, że za ba wa by ła ko stju mo wa, do da ło jej tak że
wie le uro ku. Wy zna czo no 3 na gro dy za naj lep sze ko -
stju my, któ re wrę czo no l) druh nie We isów nej Tow. Śpie-
wu „Szo pen” z Za brza) za naj ład niej szy ko stium na ro -
do wy. 2) druh nie Ra ków nej z By to mia za naj ład niej szy
strój kra kow ski, i 3) na gro dę p. Smol ko wej za strój cy -
gań ski. Po tym uro czy stym ak cie od tań czo no też po lo -
ne za, w któ rym wzię ła udział p. Mal hom me mał żon ka
p. Kon su la Ge ne ral ne go. By ły po za tem i róż ne in ne
nie spo dzian ki. Za ba wa mia ła do koń ca prze bieg bar-
dzo we so ły.

Po za miej sco wy mi na szy mi dzia ła cza mi wzię li udział
w za ba wie licz nie przy by li go ście z dal szych stron.
Uświet ni li swą obec no ścią za ba wę p. Kon sul Ge ne ral-
ny R. P. w By to mi p. L. Mal hom me wraz z mał żon ką
i w oto cze niu wyż szych urzęd ni ków Kon su la tu p. Wy -
szyń skie go i Fi gwe ra.

„Ka to lik”, czwar tek 12 lu te go 1931, nr 19, s. 7

Za ba wa To wa rzy stwa Śpie wu „Szo pen” w Za brzu
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6 W cza sach ciot ki Hej dli, tej z po wie ści Ja no scha, Za-
brze no si ło mia no Hin den burg. Przy Kron prin zen stras se
292 (obec nie uli ca Wol no ści) mie ści ła się re dak cja „Przy -
ja cie la Pie śni” – or ga nu pra so we go Związ ku Pol skich Kół
Śpie wa czych Ślą ska Opol skie go. Zwią zek był po zo sta łą
ra zem z mia stem przy Niem czech czę ścią daw ne go Związ-
ku Ślą skich Kół Śpie wa czych, któ ry w swej za sad ni czej
czę ści po po dzia le Ślą ska ulo ko wał się w Ka to wi cach.
„Przy ja ciel Pie śni” miał ży wot sto sun ko wo krót ki; uka -
zy wał się od kwiet nia 1936 ro ku do czerw ca 1939. Je go
re dak to ra mi by li Au gu styn Ko wal ski (sześć pierw szych
nu me rów) i Jan Łan gow ski. W dą że niu „do pod nie sie nia
zna cze nia pie śni pol skiej i za pew nie nia na leż ne go jej
miej sca w ży ciu spo łecz no ści Ślą ska Opol skie go” (por. R.
Han ke, „Słow nik pol skie go śpie wac twa Gór ne go Ślą ska”,
Ka to wi ce 2001, s. 227) wspie ra ło ich gro no wy bit nych
współ pra cow ni ków i au to rów, jak Bro ni sław Rut kow ski,
Wa cław Lach man, Jan Pro snak, Ste fan Ma rian Sto iń ski,
Ta de usz Prej zner, Zyg munt We ini ger. Zna czą cą ro lę w krót -
kiej hi sto rii pi sma ode gra li rów nież pol scy dzia ła cze ze
Ślą ska Opol skie go: Ed mund Mać ko wiak z Pol skie go Gim -
na zjum w By to miu, tam że za miesz ka ły Jó zef Gal lus, Woj -
ciech Szczu dło – na uczy ciel pol skiej szko ły mniej szo ścio-
wej w Cen ta wie, Jan Witt – uro dzo ny w Za brzu dy ry gent
i spo łecz nik, Hen ryk Kamp czyk – pre zes chó ru „Hal ka”
w By to miu, Al fons Kla ka [Kła ka] – uro dzo ny w Za brzu
or ga ni za tor ży cia kul tu ral ne go, od 1932 ro ku aż do wy -
bu chu dru giej woj ny świa to wej pre zes Związ ku Pol skich
Kół Śpie wa czych na Ślą sku Opol skim, wię zień Bu chen -
wal du.

Nie za leż nie od za an ga żo wa nia w pra cy chó rów miesz -
kań cy mia sta ko rzy sta li z bo ga tej ofer ty kon cer to wej.
Jed nym z pierw szych miejsc, w któ rych moż na by ło or ga -
ni zo wać wie czo ry mu zycz ne, by ła za pew ne dwu pię tro wa
re stau ra cja z sa lą kon cer to wą, otwar ta przez He iri cha
Scho le ra w 1897 ro ku w po bli żu tzw. kok splat zu. Wska -

zu ją na to opi nie mi ło śni ków hi sto rii mia sta, w któ rym
w póź niej szych już la tach go ścin nie wy stę po wa li wy bit-
ni, tak że pol scy ar ty ści. W 1920 ro ku na przy kład dla za -
brzań skiej pu blicz no ści za gra ła zna ko mi ta skrzy pacz ka
Ire na Du bi ska, któ rej przy for te pia nie to wa rzy szył Bro ni-
sław Rut kow ski – wy bit ny or ga ni sta i pre le gent mu zycz-
ny Pol skie go Ra dia. Wy da rze nia mi ocze ki wa ny mi i ko -
men to wa ny mi by ły tu z pew no ścią spek ta kle pre zen to -
wa ne przez ze spół ope ro wy Te atru Miej skie go (obec nie
Te atr Ślą ski im. S. Wy spiań skie go) z Ka to wic. Przed sta -
wie nia te od by wa ły się zwy kle przy wy peł nio nej sa li i –
o czym świad czą przy to czo ne po ni żej frag men ty re la cji
„Ka to li ka” – cie szy ły się wiel kim uzna niem. Wy pa da
zwró cić uwa gę, że wśród en tu zja stycz nie re agu ją cych wi -
dzów do strze ga no miej sco wych dzia ła czy, jak Po rdzik,
Kła ka, Ku bi ca i Ton de ra zwią za nych mię dzy in ny mi z ru -
chem śpie wa czym. 

„Ka to lik”, wto rek, 1 czerw ca 1920 nr 30, s. 4. 

Za brze. W czwar tek dnia 11 bm. od by ło się tu
na sa li ka sy na Don ner smarc ka przed sta wie nie gło-
śnej ope ry „Ży dów ka”. Sztu kę tę wy sta wiał już Te atr
Pol ski z Ka to wic przed nie daw nym cza sem w By to-
miu […] Sa la za peł nio na by ła po brze gi, co świad czy
o na le ży tem za in te re so wa niu się ope rą. O grze ca łe-
go zgra ne go ze spo łu moż na się wy po wie dzieć z ca-
łem uzna niem. Pa ni Mar ja Pie lec ka w ro li ży dów ki
oraz p. Fr. Be dle wicz w ro li Ele aza ra wy wią za li się
zna ko mi cie ze swe go trud ne go za da nia. To też pu -
blicz ność wy na gro dzi ła ich go rą ce mi oraz dłu go trwa -
łe mi okla ska mi. Rów nież pp. Wi kliń ski (Le opold)
i Kru zer (Bro gni) zdo by li so bie za słu żo ny roz głos.
Or kie stra sta nę ła na wy so ko ści swe go za da nia dzię ki
zręcz no ści dy ry gen ta i ka pel mi strza p. Lu dwi ka Hła -
dy ło wi cza. Wresz cie chór ope ro wy przy czy nił się
do więk sze go upięk sze nia przed sta wie nia, przez co
ope ra na bra ła ma je sta tycz no ści i bla sku.

Przed sta wie nie za szczy cił swą obec no ścią Kon sul
Ge ne ral ny R. P. w By to miu p. L. Mal hom me. Z po-
śród na szych miej sco wych dzia ła czy za uwa ży li śmy
w. inn. pp. Po rdzi ka, Kla kę, Wit ta. (P)

„Ka to lik”, wto rek 16 grud nia 1930 nr 150, s. 6

Przed sta wie nie 
te atru pol skie go z Ka to wic 

w Za brzu
Dnia 28 b. m. ze spół te atru ka to wic kie go ode grał

w sa li Ka sy na Don ner smar khu ty w Za brzu ope rę
„Opo wie ści Hof f man na”. Ze spól te atral ny ode grał
swe ro le z praw dzi wym ar ty zmem, dzię ki cze mu sztu-
ka wy war ła bar dzo głę bo kie wra że nie na wi dzach.
Mi mo cięż kiej sy tu acji wśród sfer ro bot ni czych, spo -
wo do wa nej tak kry zy sem go spo dar czym jak i wy dat -
ka mi świą tecz ne mi, sa la te atral na by ła wy peł nio na.
Pu blicz ność da rzy ła ar ty stów go rą ce mi okla ska mi,
co jest do wo dem, że wy stę py te atru pol skie go ma ją
i na dal za pew nio ne po wo dze nie.

Na przed sta wie niu był obec ny z ra mie nia Kon su la-
tu Ge ne ral ne go w By to miu p. Ka zi mierz Fi gwer, se -
kre tarz kon su lar ny, i na si zna ni dzia ła cze pol skich
or ga ni za cji p. Po rdzik, rad ny mia sta Za brza, p. Kla-
ka, se kre tarz Pol sko -Ka to lic kie go Tow. Szkol ne go, dy -
ry gen ci chó rów pp. Ku bi ca i Ton de ra oraz i in ni. 

„Ka to lik”, czwar tek 1 stycz nia 1931 nr 1, s. 6
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Jed ną z bar dziej umu zycz nio nych dziel nic współ cze -
sne go Za brza są Mi kul czy ce. Od paź dzier ni ka 1911 ro ku
mu zycz nie uspo so bie ni miesz kań cy Mi kul czyc wstę po-
wać mo gli do chó ru mie sza ne go „Gwiaz da”, któ ry w dzie -
sią tym ro ku dzia łal no ści (1921) by ła śpie wa czym to wa -
rzy stwem sku pia ją cym 141 osób! Jak by te go by ło ma ło,
w stycz niu te go sa me go 1921 ro ku zor ga ni zo wał się w Mi -
kul czy cach dru gi ze spół śpie wa czy, chór mę ski im. Igna -
ce go Pa de rew skie go. Szes na ste go ma ja 1912 ro ku chór
„Gwiaz da” oraz śpie wa cze ze spo ły z Za brza i Za bo rza
uczest ni czy ły w dru gim zjeź dzie chó rów na Za do lu
pod Ka to wi ca mi. W 1932 ro ku w Mi kul czy cach od był
się je den ze zjaz dów okrę go wych Związ ku Pol skich Kół
Śpie wa czych na Ślą sku Opol skim. 

Miej scem szcze gól nym, wy róż ni kiem mu zycz nym i du -
cho wym Mi kul czyc jest ko ściół pod we zwa niem Świę tej
Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus. Świą ty nię tę od da no do użyt -
ku wier nych we wrze śniu 1933 ro ku. Bu do wa nie za ję ła
wie le cza su. Zwy cza jem ogól nie przy ję tym w paź dzier ni-
ku 1932 ro ku za czę to od wbi cia w zie mię pierw szej ło pa-
ty. W nie dzie lę 21 ma ja na stęp ne go ro ku plac bu do wy za -
ro ił się wier ny mi, któ rzy przy by li tu w uro czy stej pro ce-
sji, by uczest ni czyć w ak cie wmu ro wa nia ka mie nia wę -
giel ne go. Moż li we, że po śród tłu mu słu cha ją ce go w sku -
pie niu pod nio słych słów ka za nia wy gła sza ne go po nie -
miec ku i po pol sku znaj do wa ła się ciot ka Hej dla. Mo że
i Sta nik z Mich cią by li cie ka wi te go wy da rze nia? Nie ste-
ty, w książ ce Ja no scha nie znaj dzie my od po wie dzi na to
py ta nie. Wi dok du chow nych ko lej no ude rza ją cych młot -
kiem wmu ro wy wa ny ka mień wy warł by na nich ogrom-
ne wra że nie. Tak sa mo jak śpiew chó ru, któ ry pod kie -
run kiem pa na Dem biń skie go, or ga ni sty i chór mi strza mi -
kul czyc kiej pa ra fii św. Waw rzyń ca, z po wa gą śpie wał
pieśń Ka mień ja śnie je od młot ka ude rzeń, wy ćwi czo ną
spe cjal nie na tę oka zję…

La ta trzy dzie ste po wo li do bie ga ły koń ca. Za czy na ły się
kosz mar ne la ta czter dzie ste. Świat się zmie nił. Nie był już
ta ki, ja kim zna li go śpie wa cy or ga ni sty od św. Waw rzyń-
ca. Zmie ni ło się Za brze i je go oto cze nie. W mie ście
nad Kłod ni cą i By tom ką zna la zło swój dom mnó stwo
no wych lu dzi. Ci, co tu wcze śniej ży li po mar li al bo roz -
pro szy li się po świe cie. Zo sta ła mu zy ka. 

Sło wa pie śni śpie wa nej przed la ty roz ma icie się tłu ma-
czą. Ma ją one zna cze nie do słow ne, ale tak że prze no śne,
sym bo licz ne. Ude rze nia młot ka z ma jo wej uro czy sto ści
ro ku 1933 zda ją się nie milk nąć, bo wiem w mi kul czyc-
kiej pa ra fii od tam te go cza su wre nie ustan na pra ca
nad nie koń czą cym się ob ra bia niem ży wych ka mie ni,
ludz kich serc i dusz. Trwa też kul tu ro we i cy wi li za cyj ne
ugła dza nie kan cia stej i twar dej ma te rii, któ ra ta ką się
sta wa ła w dłu go trwa łym pro ce sie upo dab nia nia do pod -
ziem nej czar nej ska ły, kru szo nej i w gór ni czym tru dzie
wy do by wa nej na po wierzch nię. Śpiew te mu „ob ra bia-
niu” sprzy ja, po ma ga też mu zy ka, któ ra „ła go dzi oby cza-
je” to wa rzy sząc miesz kań com Za brza w mo dli twie, w pra-
cy, pod czas od po czyn ku. Przy cho dzi w tym miej scu
na myśl świet nie na pi sa na książ ka „Dzie je pa ra fii św. Te -
re sy od Dzie ciat ka Je zus w Za brzu Mi kul czy cach” (Za-
brze, 2003). Jej Au tor, Piotr Kun ce, ab sol went Wy dzia łu
Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Opol skie go i Die ce zjal ne go
Stu dium Mu zy ki Ko ściel nej w Opo lu i Gli wi cach jest ka -
te che tą i or ga ni stą po słu gu ją cym w mi kul czyc kich pa ra-
fiach św. Te re sy i św. Waw rzyń ca. Z wie dzy pa na Pio tra

czer pać moż na peł ny mi gar ścia mi, to też na le żą mu się
sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia!

Od 1989 ro ku go spo da rzem ko ścio ła i pa ra fii św. Te re sy
od Dzie ciąt ka Je zus w Za brzu -Mi kul czy cach jest ks. Piotr
Kle mens – mu zyk z za mi ło wa nia i wy kształ ce nia (ab sol-
went Uni wer sy te tu Ślą skie go w za kre sie Wy cho wa nia Mu -
zycz ne go oraz Po dy plo mo we go Stu dium Chór mi strzow -
skie go w Byd gosz czy, czło nek Sto wa rzy sze nia Pol skich
Mu zy ków Ko ściel nych), za ło ży ciel (w 1996 ro ku) i dy ry-
gent Za brzań skie go Chó ru Chło pię ce go. Ze spół księ dza
Pio tra na le ży do Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Pu eri Can -
to res. zrze sza ją cej dzie cię ce i mło dzie żo we ko ściel ne ze -
spo ły śpie wa cze. Dzię ki tej przy na leż no ści chór mi kul -
czyc kiej pa ra fii ła two na wią zu je kon tak ty z in ny mi ze spo -
ła mi, by wa za pra sza ny na kon cer ty w kra ju i za gra ni cą. 

Szczy ci się Za brze swo ją chlu bą, śpie wa ją cym od czter -
dzie stu pię ciu lat chó rem „Re so nans con tut ti”. Mi mo, że
po cząt ki te go ze spo łu wią żą się z Ro kit ni cą, to prze cież
w Mi kul czy cach, przy uli cy Tar no pol skiej w Mło dzie żo -
wym Do mu Kul tu ry znaj du je się je go obec na sie dzi ba. Tu
naj sław niej szy za brzań ski chór przy go to wu je się do udzia -
łu w ko lej nych kon kur sach kra jo wych i za gra nicz nych,
do roz licz nych kon cer tów, do osią ga nia suk ce sów, któ-
rych wy ra zem są zdo by wa ne na gro dy i wciąż ro sną ca po -
pu lar ność. Oprócz en tu zja zmu i pil no ści mło dych śpie -
wa ków wiel ka w tym za słu ga chór mi strza, Wal de ma ra
Ga łąz ki, je go żo ny, Ar le ny Ró życ kiej -Ga łąz ki oraz Ma rii
Kro czek – współ za ło ży ciel ki chó ru do tąd bę dą ce go jej
„oczkiem w gło wie”. Wszy scy tu oczy wi ście pa mię ta ją
o ho no ro wym pierw szeń stwie na leż nym zmar łe mu w 1994
ro ku Nor ber to wi G. Krocz ko wi – współ za ło ży cie lo wi „Re -
so nan su” i je go pierw sze mu dy ry gen to wi. 

To do bra oka zja, by wspo mnieć o je go mu zycz nych
związ kach z mi kul czyc ką pa ra fią św. Te re sy. Za nim na do-
bre się one roz wi nę ły, uro czy sto ści i ce le bra cje re li gij ne
uświet niał tu dwu gło so wy śpiew trzech ko biet – dwa so -
pra ny i je den alt. Two rzy ły one peł ny skład bar dzo ka me -
ral ne go chó ru miej sco we go or ga ni sty, Ger har da Rho de go.
W 1952 ro ku do ak cji wkro czył Nor bert G. Kro czek. Prze -
ko nał do sie bie licz ne gro no mło dzie ży, z któ rą już wkrót-
ce po dej mo wać mógł naj trud niej sze wy zwa nia. „Tra dy -
cyj ne wiel kie kon cer ty chó ru pa ra fial ne go pod dy rek cją
N. Krocz ka od by wa ły się wio sną (maj) i je sie nią (li sto-
pad). Na ich re per tu ar skła da ły się ar cy dzie ła świa to wej 
li te ra tu ry mu zycz nej: Msza ko ro na cyj na i Re qiu em 
W.A. Mo zar ta, Stwo rze nie świa ta (wer sja pol sko ję zycz na),
Sie dem słów Chry stu sa na krzy żu, Msza te re zjań ska J. Hayd-
na, Msza G F. Schu ber ta oraz msze M. Fil ke go i P. Gris ba -
che ra. W wiel kich for mach wo kal no -in stru men tal nych
chó ro wi pa ra fial ne mu to wa rzy szy ła or kie stra zło żo na z za -
pro szo nych człon ków Fil har mo nii Za brzań skiej i Ślą skiej
oraz mu zy ków ope ret ki w Gli wi cach i Ope ry Ślą skiej
w By to miu” (por. P. Kun ze, „Dzie je pa ra fii św. Te re sy
od dzie ciąt ka Je zus w Za brzu -Mi kul czy cach”, s. 111).

By ło by o tych spra wach jesz cze wie le do na pi sa nia,
jed nak wy zna czo ny li mit miej sca daw no już zo stał prze -
kro czo ny. Za kończ my więc spra wę po wtó rze niem in ci pi-
tu pie śni Ka mień ja śnie je od młot ka ude rzeń oraz wnio-
skiem o do brych skut kach uży wa nia te go na rzę dzia. Wia -
do mo: mu zy ka ma się do brze w Za brzu! Śpie waj my prze-
to ra zem i wzno śmy okrzy ki ra do ści! Ciot ka Hej dla –
na pew no by tak zro bi ła.

An drzej Wój cik
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ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI

Sześć lat mi nę ło od te le fo nicz nej roz mo wy po mię dzy
przed sta wi ciel ką cze skie go chó ru mie sza ne go „Baška”
w Bašce p. Ve rą Pto ko vą, a pre ze sem chó ru mę skie go
„Echo” – Bier tuł to wy w Ra dli nie. By ło to pod ko niec
stycz nia 2010 ro ku po pol sko -cze skich spo tka niach chó -
ral nych or ga ni zo wa nych przez Okręg Wo dzi sław ski ŚZChiO,
w ra mach Wo dzi sław skich Spo tkań Ko lę do wych. Po raz
pierw szy, ko rzy sta jąc z za pro sze nia Věry Ptáko vej i pre ze -
sa chó ru Mi cha la Val ka (Lašský Chór Mie sza ny „Baška”
w Bašce – Re pu bli ka Cze ska), 8 i 9 ma ja 2010 ro ku
człon ko wie Chó ru Mę skie go „Echo”-Bier tuł to wy uczest -
ni czy li w I Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Pie śni Chó ral-
nej im. Edu ar da Ha ke na. Po ro zu mie nie, przy jaźń i współ -
pra ca wów czas pod ję ta trwa do dzi siaj. Do wo dzi tego
na sze uczest nic two (po raz czwar ty) w czwar tej edy cji fe -
sti wa lu. W tym ro ku im pre za ta od by wa ła się w dniach
13, 14 i 15 ma ja, w cze skich miej sco wo ściach Baška, Fry -
dek -Mi stek, Pražmo i Ska li ce. Nasz chór wy stę po wał
w ka te go rii pie śni sa kral nej (dru ga ka te go ria to pie śni
świec kie) o godz. 15.00 w ko ście le p.w. Wszyst kich Świę-
tych w Fryd ku -Mist ku. Wy ko na li śmy mię dzy in ny mi:
Ky rie, Glo ria, Sanc tus, Be ne dic tus z „Mis sa” – W. Lach -
ma na, Świę tej Bar bór ki – B. Wal lek -Wa lew skie go, O Nie -
po ka la na – J. Pin ka wy, Mo dli twę w ko ściół ku z op. „Hal-
ka” – S. Mo niusz ki, Mo dli twę ka pła na – G. Ver die go, Nie
opusz czaj nas – ks. J. Su rzyń skie go. Zgod nie z re gu la mi -
nem każ dy chór wy ko ny wał pie śni sa kral ne a cap pel la
lub z akom pa nia men tem or ga nów, wy stę py trwa ły oko-
ło 30–40 mi nut.

Na „pod bój” Za ol zia wy ru szy li śmy au to ka rem z Ra -
dli na 14 ma ja o godz. 6.00 w kie run ku gra ni cy pol sko -
-cze skiej, by po nie speł na dwóch go dzi nach do trzeć
do miej sco wo ści Baška, nie da le ko mia sta Fry dek -Mi stek.
Tam ocze ki wa li na nas przed sta wi cie le cze skie go ze spo-
łu, na sza „tłu macz ka”, opie kun ka Věra Ptáková z mę żem
i pre zes chó ru „Baška” Mi chal Va lek – ini cja tor i głów ny
or ga ni za tor fe sti wa lu. O godz. 8.30 uczest ni czy li śmy

w mszy świę tej od pra wio nej w ko ście le p.w. św. Wa cła wa
w Bašce. Po obie dzie po je cha li śmy do Fryd ka -Mist ka
gdzie po zwie dze niu Fry dec kie go Zam ku (jak przy sta ło
na lu dzi gór ni cze go sta nu za śpie wa li śmy w ka pli cy św.
Bar ba ry pie śni po świę co ne na szej pa tron ce) pod je cha li-
śmy do ko ścio ła p.w. Wszyst kich Świę tych gdzie od był
się nasz wy stęp. Po za chó rem „Echo” wy stą pi ły dwa chó-
ry cze skie: „Pěvecký Sbor Sla vik Pa cov” oraz „Pěvecké
Sdružení Echo” (Fry dlant nad Ostra vi ci). 

W fe sti wa lu wzię ło udział pięt na ście ze spo łów śpie wa -
czych z Czech, Sło wa cji i Pol ski, któ re przez trzy dni wy -
stę po wa ły w Ko ścio łach, Do mach Kul tu ry, w Fry dec kim
Zam ku czy w Ka to lic kim Lu do wym Do mu na te re nie
ww. miast. Fe sti wal or ga ni zo wa ny jest (w cy klu dwu let-
nim) z oka zji ko lej nych rocz nic uro dzin cze skie go ar ty sty
ope ro we go Edu ar da Ha ke na (1910–1996) pod pa tro na -
tem je go cór ki dr Ma rii Ha ken -Ulrich, se na tor inż. Evy
Rich ter oraz sta ro sty mia sta Baška inż. Bro ni sla wa Ja ska.

Wspa nia ła at mos fe ra oraz ser decz ne przy ję cie ja kie
nas spo ty ka ze stro ny or ga ni za to rów i człon ków in nych
ze spo łów (w szcze gól no ści opie kun ki Věry Ptáko vej oraz
jej mę ża i pre ze sa Mi cha la Val ka) udo wod ni ły, że brać
śpie wa cza ro zu mie się bez słów i nie uzna je gra nic. Do -
dat ko wą atrak cją ja ką nas za sko czy li or ga ni za to rzy by ła
moż li wość zwie dze nie miej sco we go za byt ko we go Zam-
ku (1327–1339) oraz za pro sze nie na na stęp ny Fe sti wal.

Zie lo ne Świąt ki w Sta rym Bo hu mi nie...
Pięt na ste go ma ja 2016 ro ku w ko ście le p.w. Na ro dze-

nia NMP w Sta rym Bo hu mi nie (Re pu bli ka Cze ska) na za -
pro sze nie o.o. Fran cisz ka nów, pro bosz cza pa ra fii o. Ka lik-
sta Mry ka i wi ka riu sza o. Ja na Bo sko Wo ja sa, Chór Mę ski
„Echo”-Bier tuł to wy uczest ni czył w uro czy stym na bo żeń -
stwie zwią za nym ze świę tem Ze sła nia Du cha Świę te go.
Na bo żeń stwo po prze dzi ło nasz Kon cert Pie śni Ma ryj nej
i od pra wio ne zo sta ło w nie ty po wy spo sób, bo wiem pie-

śni ma ryj ne śpie wa ne by ły na prze mian –
wier ni w ję zy ku cze skim, a chór w ję zy ku
pol skim i ła ciń skim.

Po czę ści „sa crum” na stą pił czas na „pro -
fa num”, po nie waż go spo da rze, czy li oj co wie
fran cisz ka nie za pro si li wier nych i śpie wa ków
„Echa” na wspól ny po si łek. Skła da ła się nań
przede wszyst kim ja jecz ni ca, co zgod ne jest
z miej sco wym tra dy cyj nym zwy cza jem, zna-
nym pod na zwą „Zie lo no świąt ko we Wa je śni -
ce”. A po za tym by ło sło necz nie, go ścin nie,
ro dzin nie i sym pa tycz nie – po pro stu faj nie!

Kry stian Dziu ba
– pre zes chó ru „Echo”

Echo” - Bier tuł to wy na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Pie-
śni Chó ral nej im. E. Ha ke na. Ko ściół Wszyst kich Świę-
tych w Fryd ku -Mist ku

Ra dliń skie „Echo” wy stę po wa ło w Re pu bli ce Cze skiej
– Fry dek -Mi stek
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U Nowowiejskiego w ogródku
Grupa Wokalna „Camerton” po raz kolejny

zdecydowała się wyjechać na festiwal chó-
ralny. Tym razem wybór padł na Barczewo
– małe warmińskie miasteczko, w którym
urodził się znamienity kompozytor, Feliks
Nowowiejski. 

By zakwalifikować się do festiwalu mu-
sieliśmy razem ze zgłoszeniem wysłać płytkę
z próbką naszych śpiewów. Jak można się
domyślić, komisja zaakceptowała nasze głosy
i już oficjalnie mogliśmy rozpocząć przygo-
towania, by stanąć w szranki z innymi wy-
selekcjonowanymi chórami.

W czwartek, 2 czerwca 2016 roku, wcześnie
rano wyruszyliśmy spod MDK w Łaziskach
Górnych w długą podróż przez całą Polskę.
Dotarliśmy na miejsce, zakwaterowaliśmy
się w urokliwym ośrodku. Mieliśmy chwilę,
żeby przebrać się w nasze galowe stroje i po-
jechaliśmy do Barczewa na otwarcie festiwalu.
Razem z innymi chórami odśpiewaliśmy
„Rotę” – dzieło Nowowiejskiego – i przeszliśmy uroczystym
pochodem pod dom jego urodzenia podziwiając uroki
miasteczka oraz wesoło podśpiewując. Uczestniczyliśmy
w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci wielkiego kom-
pozytora – Nowowiejskiego – o którego dokonaniach zo-
staliśmy poinformowani w bardzo obszerny sposób. Od-
śpiewaliśmy hymn Warmii jego pióra, a zaraz potem po-
witano nas chlebem i solą. Później przeszliśmy do amfiteatru
nad malowniczym jeziorkiem, gdzie każdy zespół zapre-
zentował się innym ze swojej najlepszej strony. Słońce
zbliżało się już do horyzontu, dlatego wróciliśmy do ośrod-
ka, gdzie odpoczywaliśmy po trudach podróży i dnia peł-
nego wrażeń. 

Piątek był dla nas najważniejszy. W końcu tego dnia
odbywały się przesłuchania konkursowe. Wstaliśmy wcze-
śnie rano, by należycie się przygotować (rozśpiewanie,
próba). Dotarliśmy na przesłuchanie, wykonaliśmy wszyst-
kie utwory jak tylko mogliśmy najlepiej, ale to nie był

koniec pracy, jaka czekała nas tamtego dnia. Po kilku se-
kundach wytchnienia w autobusie staliśmy już na kolejnej
scenie tym razem obserwowani przez najmłodszych –
uczniów Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Daliśmy tam dwa koncerty, każdy na innej
lekcji. Później przejechaliśmy do Klebarka Wielkiego,
gdzie śpiewaliśmy dla dzieci i młodzieży lokalnej spo-
łeczności. Zwiedziliśmy tam także parafię i złożyliśmy
kwiaty na grobie siostry naszego wielkiego warmińskiego
kompozytora. Wieczorem każdy z chórów uczestniczących
w festiwalu brał udział w ognisku, gdzie mogliśmy psy-
chicznie odpocząć od ciężkiej pracy, jaką wykonaliśmy
przez cały piątek.

Następny dzień był dniem rekordów. O 11.00 stanowi-
liśmy część największego chóru, jaki kiedykolwiek wystę-
pował w Polsce i razem z „barczewiakami” odśpiewaliśmy
Hymn Warmii. Później razem z naszą przewodniczką
zwiedziliśmy Barczewo. Czekał nas jeszcze jeden koncert

w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
gdzie słuchacze przyjęli nas bardzo entuzja-
stycznie. Po występie mogliśmy wrócić do na-
szego ośrodka i przez chwilę odetchnąć, by
po kilku godzinach wrócić do Barczewa
na koncert galowy. Tam zaśpiewaliśmy Pieśń
do Matki Bożej Piekarskiej i wysłuchaliśmy
innych chórów o światowym poziomie, co
uświadomiło nam, jak wiele pracy jeszcze
potrzeba, by osiągnąć podobny kunszt, ale
równocześnie dało nam poczucie dumy, bo
mogliśmy śpiewać wśród tak wspaniałych
zespołów i jednocześnie wywalczyć zaszczyt-
ny brązowy dyplom.

Po koncercie galowym wróciliśmy do na-
szego ośrodka. Następnego dnia – w niedzielę
– wykonaliśmy kilka utworów podczas mszy
świętej, wzbogacając liturgię. Mieliśmy okazję,
by pomodlić się o dobrą podróż z powrotem
do domu. Zaraz po nabożeństwie wyruszy-
liśmy w bardzo długą drogę na Śląsk.

Adam Kaczmarczyk

Choć w rękach teczki z nutami (znaczy, ze będziemy jeszcze śpiewać) jesteśmy „na luzie”

„Camerton” w Barczewie
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Flo ren ce F. Jen kins uro dzi ła się 19
lip ca 1868 ro ku w Wil kes -Bar re w sta -
nie Pen syl wa nia. Po cho dzi ła z bo ga-
tej, ban kier skiej ro dzi ny. Ja ko dziew -
czyn ka po bie ra ła lek cje mu zy ki, nie -
dłu go po tem za pra gnę ła zo stać śpie -
wacz ką ope ro wą. Oj ciec nie za mie-
rzał jed nak opła cać stu diów wo kal -
nych cór ki. Bę dąc już mę żat ką Flo -
ren ce opu ści ła ro dzin ne stro ny. Z mę -
żem,  Fran kiem Jen kin sem, prze nio-
sła się do Fi la del fii. Są dzi ła, że tam
speł nią się ma rze nia. Nie zbyt uda ne
mał żeń stwo wkrót ce jed nak za koń -
czy ło się roz wo dem. Od tąd Flo ren ce
za ra bia ła na utrzy ma nie ja ko pia nist-
ka i na uczy ciel ka. W 1909 ro ku,
po śmier ci oj ca, zo sta ła spad ko bier -
czy nią je go po kaź ne go ma jąt ku. To
otwo rzy ło przed Flo ren ce dro gę
do speł nie nia ma rzeń.

Po zo sta ła do po ko na nia naj trud -
niej sza prze szko da: brak ta len tu. Bo -
ga ta da ma nie bar dzo się tym przej -
mo wa ła. Wy stę po wa ła przed pu blicz -
no ścią śpie wa jąc ła mią cym się gło-
sem. Rzad ko tra fiała we wła ści we
dźwię ki. Ka le czy ła utwo ry  naj więk -
szych mi strzów nie wy łą cza jąc ko lo -
ra tu ro wej arii Kró lo wej No cy z „Cza -
ro dziej skie go Fle tu” Wol fgan ga Ama -

Spro sto wa nia

1. „Śpie wak” cza sa mi się my li.
Moż li we, że to fi glar ny cho chlik

wpro wa dza „Śpie wa ka” w błąd.
W każ dym ra zie re dak tor pi sma po -
czu wa się do obo wiąz ku na pra wie-
nia błę du i prze pro sze nia za je go po -
wsta nie. Tym ra zem o przy ję cie prze -
pro sin pro sze ni są pa no wie Ar tur Wi -
ta i Da mian Man de ra uho no ro wa ni
srebr ny mi od zna ka mi Ślą skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr przy oka zji ob -
cho du 70-le cia Or kie stry Dę tej Tau-
ron Wy twa rza nie w Ła zi skach Gór -
nych. Z po wsta łe uchy bie nie prze -
pra sza się tak że czy tel ni ków „Śpie -
wa ka”, któ rzy w tek ście pt. „Dmu -
cha ją już sie dem dzie siąt lat” („Śpie -
wak” 2016 nr 1, s 26) zna leź li nie -
praw dzi we per so na lia na szych ho no -
ro wych (Ar tur Wit i Da mian Wi ta). 

2. Ad re sa tem dru gie go spro sto -
wa nia jest Pan Ta de usz Pu -

chał ka. Au tor tek stu wska za ne go
w „spro sto wa niu” udzie lił od po -
wie dzi i zwró cił się z proś bą o jej

opu bli ko wa nie w „Śpie wa ku”. Dzię -
ku jąc oboj gu au to rom za na de sła -
ne uwa gi, zgod nie z do brym oby -
cza jom pra so wym, bez roz strzy ga-
nia za sad no ści kry ty ki i – zwłasz-
cza! – ewentualnej „wi ny” za miesz -
cza my łącz nie tre ścio wo do peł nia -
ją ce się tek sty. 

Pa nie Ta de uszu na wią zu jąc do
ostat nie go wy da nia Śpie wa ka Ślą skie-
go nr 1 (415) 2016, chcia łam spro -
sto wać kil ka in for ma cji za war tych
w ar ty ku le ze stro ny 11.

Or ga ni za to rem kon cer tu ko lęd
w Przy szo wi cach nie by ła Pa ra fia tyl-
ko chór Sło wik i GOK z Gie rał to wic,
na wet pan nie za mie ścił na sze go chó -
ral ne go zdję cia. I nie wiem dla cze go
w ty tu le zna la zło się „skow ron ko we”
ko lę do wa nie, jak in ne gmin ne chó ry
też bra ły udział w tym kon cer cie. 

Po zdra wiam
Se kre tarz Chó ru Sło wik
Ju sty na Kar wat

—————

Wi tam ser decz nie. Na zy wam się
Ta de usz Pu chał ka i ja je stem au to-

rem ma te ria łu co do któ re go wno si
uwa gi pa ni Se kre tarz Chó ru,,Sło wik”.
Pra gnę ze swej stro ny prze pro sić re -
dak cję a tak że czy tel ni ków. Pa ni Pre-
zes wska zu je na mo je błę dy po wy-
żej. Tekst był pi sa ny daw no, wi nę
oczy wi ście bio rę na sie bie, acz kol-
wiek uwa żam, że mo głem zo stać
przez ko goś błęd nie po in for mo -
wa ny. 

Pro szę wy ba czyć, zwy kle bar dzo
do kład nie spraw dzam wszyst kie in -
for ma cje, wi dać, że jed nak nie dość
do kład nie. Je że li jest to moż li we pro -
sił bym o za miesz cze nie mo ich prze -
pro sin w ko lej nym nu me rze „Śpie -
wa ka” któ re kie ru ję do człon ków i za -
rzą du To wa rzy stwa Śpie wa cze go,,Sło -
wik” w Przy szo wi cach, i wszyst kich
osób któ re czu ją się ura żo ne.

PS.  Zda nie ,,Skow ron ko we ko lę -
do wa nie” mo gło być na pi sa ne prze-
ze mnie i mia ło być mo że zo stać za -
miesz czo ne na stro nie gie rał to wic kie -
go chó ru, ale to tyl ko mo je przy pusz -
cze nie i nie umniej sza to w ża den
spo sób mo jej wi ny.

Po zdra wiam 
Ta de usz Pu chał ka

Flo ren ce Fo ster Jen kins za pi sa ła się w hi sto rii mu zy ki ja ko ży wy sym-
bol po wie dze nia „chcieć to móc”. Po zba wio na wo kal ne go ta len tu, lecz
peł na ma rzeń o ka rie rze śpie wacz ki ope ro wej, osią gnę ła swój cel. W ma -
ju na ekra ny kin wszedł film pt. „Bo ska Flo ren ce” opar ty na bio gra fii
słyn nej so pra nist ki -ama tor ki ze zna ko mi tą kre acją Me ryl Stre ep…

Są dzi ła, że jest wiel ką ar tyst ką 

„Bo ska Flo ren ce”



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 2 (416) 2016 29

*   *   *
No tabe ne T. Pu chał ka bi je się

w pier si „za nie win ność”! Że by te -
mat za koń czyć wy ja śnij my jesz cze,
że:
a) wska za ny w „spro sto wa niu” ty-

tuł nada ny zo stał… przez re dak -
to ra „Śpie wa ka”. Sta ło się tak
za pew ne za spra wą au to su ge stii
(mea cul pa, mea cul pa, mea 
ma xi ma cul pa), jed nak bez in -
ten cji umniej sze nia ro li któ re go -
kol wiek spo śród ze spo łów uczest -
ni czą cych w ko lę do wa niu u św.
Ne po mu ce na! Au tor ar ty ku łu po -
świę cił każ de mu z nich osob ny
aka pit; 

b) w dru gim aka pi cie p. T. Pu chał-
ka wy raź nie wska zał, że „or ga -
ni za to rem kon cer tu […] był
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Gie -
rał to wi cach”. 

c) de cy zja o wy bo rze zdjęć na le ży
do kom pe ten cji re dak cji tech -
nicz nej i uza leż nio na jest przede
wszyst kim od ja ko ści fo to gra fii.
Do sto sun ko wo krót kie go tek stu
wy bra no czte ry zdję cia. (red.)

de usza Mo zar ta, co sły chać w na gra -
niu, któ re ja kiś czas te mu wzbu dza ło
we so łość ko ne se rów.

Mi mo bra ku ta len tu Jen kins by ła
prze ko na na o swo jej wiel ko ści. 
Po ja wia ła się na es tra dzie w wy-
myśl nych ko stiu mach, któ re sa ma
pro jek to wa ła de ko ru jąc je pió ra mi
i świe ci deł ka mi. Kie dy za czy na ła śpie -
wać, za po mi na ła o wszyst kim. Nie
tyl ko śpie wa ła. Ilu stro wa ła pie śni dra -
ma tycz ną mi mi ką, ge sta mi, a tak że
tań czy ła pod czas śpie wu. Do gro -
na jej fa nów na le żał sam En ri co 
Ca ru so. Na re ci ta le przy cho dził Co le
Por ter.

Są dzi ła, że jest wiel ką ar tyst ką –
opo wia dał Co sme McMoon, akom -
pa nia tor „bo skiej Flo ren ce”. Mi mo
że przy lgnę ło do niej mia no „naj gor -
szej śpie wacz ki świa ta”, cie szy ła się
za ży cia wiel ką sła wą; wy stę po wa ła
za wsze przed peł ną wi dow nią. 25
paź dzier ni ka 1944 ro ku ma da me Jen -
kins da ła re ci tal w no wo jor skiej Car -
ne gie Hall – jed nej z naj bar dziej pre -
sti żo wych sal kon cer to wych świa ta.
Mia ła wte dy 76 lat! 

Mie siąc póź niej „bo ska Flo ren ce”
zmar ła na atak ser ca. 

opr. an dwoj

Baj ka jest ga tun kiem li te ra tu ry dy dak tycz nej, utwo rem pi sa nym
wier szem lub pro zą. Jej bo ha te ra mi są za zwy czaj zwie rzę ta, bę dą ce
wszak ale go ria mi ludz kich cech i po staw. Ta kim utwo rem jest baj ka
wzo ro wa na na jed nym z utwo rów Iwa na An drie je wi cza Kry ło wa
(1769–1844), ro syj skie go po ety -sa mo uka, au to ra po nad dwu stu ba-
jek skrzą cych się hu mo rem i peł nych we rwy sa ty rycz nej. Po ni żej re -
pro du ko wa ny Kwar tet we spół z ilu stru ją cy mi tekst ry sun ka mi opu -
bli ko wa ny zo stał przez ka to wic ką „Po lo nię” (pią tek 14 li sto pa da
1930, nr 2194, s. 4).

LITERACKI KĄCIK „ŚPIEWAKA”LITERACKI KĄCIK „ŚPIEWAKA”

Raz małpa z figlów głupich znana,
Osieł, Kozieł, Miś kosmaty –
Kompanijka dobrze znana
Wpadłszy w różne tarapaty,

Zarabiać chciała, 
grając po świecie w kwartecie.

Zdobyto basy dwa i skrzypce,
Trąbkę w kozi róg skręconą.
Na trawce siadło przy lipce

Nasze muzykalne grono
I rozpoczęło swoje kwartety…

O rety!

Usiedliĺ Pocą się, lecz grają…
Małpa wciąż batutą macha…

Kakofonia… Ptaki zgrają
Głośno śmieją się – ha, ha, ha…

Rzekł jeden: 
– Gdzież są wasze talenta

Bydlęta?

K W A R T E T
Bajka, wzorowana na bajce Kryłowa

Muzyka kocia!… Puchną uszy!…
– Stójcie, stójcie! – Małpa woła.
– Źle siedzicie!… Niech się ruszy

Cały zespół dookoła –
Siadajcie rzędem! 
Będą z was czyści

Artyści!
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Po desz czu wy po go dzi ło się. Po wie trze nie ru cho-
me, bez po wie wu… Wie czór póź ny. Noc pra wie.
Na ciem nym nie bie gwiaz dy. Każ da na swo im

miej scu, w kon ste la cjach oglą da nych i na zwa nych nie-
gdyś przez Egip cjan, Gre ków i Rzy mian. War kocz Be re ni-
ki, Ka sjo pea, Ce fe usz… Im po nu ją ca wy obraź nia sta ro -
żyt nych wzbu dza re spekt. Jed na z gwiazd wy raź nie od in -
nych ja śniej sza. Wy jąt ko wa. Ja sna. 

Mo ja? Two ja?
Czy ja? 
Krą żą wo kół niej pla ne ty? Ży ją na tych pla ne tach ja-

kieś zwie rzę ta – di no zau ry, bru nat ne i bia łe niedź wie dzie,
nie waż kie waż ki, al bo… lu dzie? Mo że flo ra ja kaś tam się
roz wi nę ła, za kwi ta ją wio sną kwia ty, tu li pa ny, ró że? 

Świa tło gwiaz dy prze ni ka okien ną szy bę. Świetl ny
punkt two rzy na siat ków ce oka jej mi go tli wy por tret. 

Czy miej sce, w któ rym błysz czy za pew nia wy go dy? 
– Jest by czo! Gra ją Ba cha i Mo zar ta, od cza su do cza su

coś z Cho pi na, na skrzyp cach al bo for te pia nie. Chó ry
śpie wa ją, prze waż nie aniel skie i mie sza ne. Po za tym co -
dzien nie świe że pie czy wo, ka wa, ga ze ta pro sto z kio -
sku… Do te go wi śnio wy li kie rek, mał ma zji, nek ta ru i am -
bro zji do star cza nej przez go łę bie ze źró dła w ogro dzie
He spe ryd, ile du sza za pra gnie..! Tyl ko świe cić po no cach
trze ba, więc wy spać się nie moż na. Czas po my śleć o eme -
ry tu rze… O, za raz słoń ce wzej dzie! Wio sen ne no ce co raz
krót sze.

Słoń ce wciąż jesz cze nie wi docz ne, obec nie w gwiaz -
do zbio rze By ka, bu szu je pod ho ry zon tem, oświe tla An -
ty po dy. 

Pięk na je steś wio sen na gwiaz do! Pod kre śla twą uro dę
de li kat ny, mgli sty wo al. Cza sa mi wszak, zda je się – spe -
cjal nie, cho wasz się za mgiel ną za sło ną, by nikt nie do-
strzegł łzy spły wa ją cej po two im po licz ku. 

– Pro my ku wio sen ny… Gwiaz do wio sen na…
– Co?

– Chciał bym za dać py ta nie.
– Mów.
– Cze mu pła czesz? 
Ci sza. Choć mó wie nie jest czyn no ścią pro stą, roz mo-

wa nie klei się. Prze dłu ża się kło po tli we mil cze nie. Na nic
wy tę ża nie słu chu. W nie ru cho mym wciąż po wie trzu nie
prze miesz cza się dźwię ko wa fa la. Nie wzbu dza jej na wet
har mo nia sfer – ubocz ny sku tek ru chu ciał nie bie skich.
Tej har mo nii nie moż na usły szeć. Tak, jak i me lo dii pie-
śni to wa rzy szą cych na ro dzi nom gwiazd. Mo że jed nak
prze wa la ją się przez ko smicz ne ostę py ja kieś Hap py bir -
th day to you, po dob nej tre ści Hoch soll er le ben, ital skie
Tan ti au gu ri a te, lub swoj skie Sto lat… Kto wie?

Czas szyb ko mi ja. Nie bo wschod nie ró żo wie je.
– Ko cham cię…
– Do praw dy…?
W tej chwi li spod ho ry zon tu wy sko czy ło słoń ce. Ta kie

od pra wie ków pra wo, że w je go bla sku in ne cia ła nie bie-
skie sta ją się nie wi docz ne. Przy bra ku czu łe go wi do ku
po wra ca po czu cie tę sk nej me lan cho lii. 

– Pręd koś, pręd koś że glo wa ła po nie bie skim tle, o gwiaz -
decz ko ma ła… Zo stań, nie od chodź..! Wróć..! Za świeć
na wie czor nym, po god nym nie bie. Do zo ba cze nia! Cześć!

* * *
Ce lem za po bie że nia nu dzie ocze ki wa nia pro po nu je się

chó ral ne, przed na dej ściem wie czo ru, śpie wa nie pie śni,
któ rej tekst – we frag men cie cy to wa ny po ni żej – na pi sa-
ny zo stał w ro ku 1842. Do brze po in for mo wa ne źró dła
po da ją, że me lo dia pie śni po wsta ła póź niej. Z do świad -
cze nia wia do mo, że naj le piej utwór ten brzmi, gdy śpie-
wa go chór dziew cząt w ślą skich stro jach lu do wych,
przy akom pa nia men cie har fy i bęb nów. Mniej wię cej tak
oto, po czy na jąc od Wstę pu:

Bęb ny: Bum, ta -ra -ra, bum, bum bum… 
Har fa: Plim, plim,plim…
Chór: O gwiaz decz ko, coś błysz cza ła…

Do zo ba cze nia, cześć!

An drzej Wój cik
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WIADOMOŚCI SPRZED LATWIADOMOŚCI SPRZED LAT
140 lat te mu – rok 1876

Kon cert i tań ce w obe rży bez fre kwen cji

W 1876 ro ku Wiel ka noc wy pa dła 16 kwiet nia. Oby -
cza je trosz kę in ne pa no wa ły wów czas niż dzi siaj. Nie
by ło w Li pi nach chó ru mę skie go „Śląsk”. Ale by ła
obe rża i w niej or ga ni zo wa no tań ce i śpie wy, ogól nie
rzec moż na – kon cer ta. Przed stu czter dzie stu la ty
prze strze ga no wsze la ko za sad, któ re te raz mo gą wy da-
wać się prze sad ne. Tak że ję zyk moc no się od tam tej
po ry zmie nił, o czym uży ty w po ni żej cy to wa nym tek-
ście wy raz „go spod ni” za świad cza, dziś nie uży wa ny.
Ozna czał wła ści cie li, czy li go spo da rzy lo ka li ta kich,
jak obe rża nie ja kie go Sie ber ta. Ten że na zor ga ni zo wa -
nym przez sie bie kon cer cie i ba lu wy szedł jak Za błoc-
ki na my dle. Szcze gó ły w in for ma cji „Ka to li ka”:

Li pi ny. Ubo le wa my nad tem, że w na szej pa ra fii
ukrzyw dzo no świę ta Wiel ka noc ne przez pu blicz ne tań-
ce. W obe rży Sie ber ta urzą dzo no w dru gie Świę to pu -
blicz ny kon cert a po kon cer cie ta niec. Pu blicz ność da -
ła obe rży sto wi na le ży tą na ukę, któ rej so bie za pa mię-
tać mo gą i in ni go spod ni; na kon cert ze bra ło się tyl ko
8 osób, któ re po krót kim kon cer cie roz po czę ły tań ce.
Obe rży sta skro bał się za usza mi, ma cał się po próż nej
kie sze ni i gnie wał się na wier nych chrze ścian, że tak
upo rczy wie sza nu ją dzień świę ty i słu cha ją gło su swych
ka pła nów. Że 8 osób nie za pła ci ło kosz tów kon cer tu
i ba lu, każ dy ła two ob li czy.

„Ka to lik”, czwar tek 27 kwiet nia 1876, nr 17, s. 3

—————

100 lat temu – rok 1916

U Wol skich srebr ne we se le, w Bry no wie
„wspa nia ła uro czy stość”

Sto lat te mu sza la ła w Eu ro pie wo jen na za wie ru cha.
Mi chał Wol ski, za ło ży ciel Związ ku Ślą skich Kół Śpie -
wa czych ob cho dził srebr ne we se le. Mi ła oka zja. Dla

by tom skie go ap te ka rza by ła po wo dem do świę to wa -
nia, ale i do czy nu do bro czyn ne go. Upa mięt nio ny on
zo stał przez wy cho dzą ce go w Gli wi cach „Ku ry era Ślą -
skie go”, w ogło sze niu pod pi sa nym przez Ja ni nę Omań -
kow ską – gór no ślą ską pu bli cyst kę i dzia łacz kę spo -
łecz ną, w la tach 1922–1927 po słan kę na Sejm Ślą ski
pierw szej ka den cji:

„Ku ry er Ślą ski”, nie dzie la 30 kwiet nia 1916, s. 8.

Nie speł na dwa mie sią ce póź niej, 15 czerw ca 1916
ro ku, „wspa nia łą uro czy stość” prze ży wa li miesz kań cy
Bry no wa. Z wy da rze niem o któ rym in for mo wał czy -
tel ni ków ten sam „Ku ry er Ślą ski”, wią za ły się śpie wy
i wy stęp ko ściel nej ka pe li. at mos fe ra by ła wspa nia ła!
I choć nic nie wie my o skła dzie in stru men tal nym ka -
pe li ani o pio sen kar skiej twór czo ści pa na Bar to dzie ja,
z przy jem no ścią od no to wu je my ich udział w uświet -
nie niu „wspa nia łej uro czy sto ści”: 

Bry nów pod Ka to wi ca mi. Przy ślicz nej po go dzie
ob cho dzi li oby wa te le wio ski Bry no wa w nie dzie lę, 15
czerw ca wspa nia łą uro czy stość, bo po świę ce nie fi gu ry
św. Ja na Chrzci cie la ja ko w stu let nią rocz ni cę ist nie nia
tej że fi gu ry. Fi gu ra św. Ja na sta ła pier wot nie w daw -
niej szej wio sce Ka to wi cach, do pie ro w ro ku 1875 prze -
nie sio ną zo sta ła do Bry no wa […] Przed po łu dniem
od by ło się uro czy ste na bo żeń stwo w ko ście le św. Pio-
tra i Paw ła w Ka to wi cach, a po po łu dniu o godz. 5-tej
do ko nał ks. prob. Glo bisz po świę ce nia od no wio nej
i ślicz nie przy stro jo nej fi gu ry św. Ja na. Przed ak tem
po świę ce nia od śpie wa no »Kto się w opie kę« i »Te
deum«, a ka pe la ko ściel na przy gry wa ła. […] Od śpie -
wa no jesz cze dwie osob no na tę uro czy stość przez p.
A. Bar to dzie ja uło żo ne pio sen ki…

—————

70 lat temu – rok 1946

Od ży ła pol ska pieśń
10 tys. człon ków li czą ślą skie ko ła śpie wa cze

O tym, że czas nie ubła ga nie po su wa się na przód
świad czą dzie je spo łecz ne go ru chu mu zycz ne go, zwłasz -
cza zaś od by wa ją ce się każ de go ro ku wal ne zjaz dy
spra woz daw cze. Dziś ra czej skrom ne (o ostat nim zjeź-
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W SKRÓCIEW SKRÓCIEdzie pi sze my na in nym miej scu te go „Śpie wa ka”),
przed la ty gro ma dzi ły wiel ką licz bę de le ga tów i waż-
nych go ści. Stąd też na sa li ob rad i w ku lu arach by wa-
ło tłocz no. Więk szość de le ga tów po waż nie też trak to -
wa ła swo ją ro lę. Mię dzy in ny mi pew nie dla te go zjazd
zwo ła ny na siód my dzień kwiet nia 1946 ro ku „dał
wy ni ki nad spo dzie wa ne”:

Ka to wi ce. Pierw szy rok pra cy nad wskrze sze niem
tak buj nie przed woj ną na Ślą sku roz wi nię te go ru chu
śpie wa cze go, dal wy ni ki nad spo dzie wa nie do bre. Roz -
po czę to pra cą w bar dzo trud nych wa run kach, chó ry
wal czyć mu sia ły ze spe cjal ny mi prze szko da mi. Znisz -
cze nie przed wo jen nych bi blio tek mu zycz nych chó rów,
nie moż ność na by cia pol skich wy daw nictw chó ro wych
oraz brak wy szko lo nych dy ry gen tów utrud nia ły wszel-
kie wy sił ki od bu do wy, zaś zgła sza ją cy się do chó rów
no wy na ry bek przed sta wiał su ro wy ma te riał gło so wy.

Mi mo tych prze szkód, dziś już prze szło 140 chó-
rów, li czą cych 10 ty się cy człon ków, pra cu je gor li wie
nad spo pu la ry zo wa niem pie śni pol skiej, a prze szło
1100 im prez wła snych i wy stę pów świad czą naj le piej,
jak bar dzo po trzeb ny jest w każ dej miej sco wo ści ze-
spół śpie wa czy. […] O dal szym roz wo ju ru chu śpie wa -
cze go ra dzić bę dzie w naj bliż szą nie dzie lę, 7 bm. pierw-
sze do rocz ne za bra nie de le ga tów, któ re się od bę dzie
w Wo jew. Do mu Kul tu ry w Ka to wi cach o godz. 10 tej.
Wstęp tyl ko za za pro sze nia mi i le gi ty ma cja mi, któ re
dla chó rów związ ko wych wy da je Se kre ta riat Związ ku
Śl. Kół śpie wa czych w Ka to wi cach, ul. Fran cu ska 12.

„Dzien nik Za chod ni”, so bo ta 6 kwiet nia 1946, nr 95
(410), s 4.

Wy brał, ko men ta rzem oraz śród ty tu ła mi opa trzył i do
dru ku z za cho wa niem ory gi nal nej pi sow ni po dał – an dwoj

Gli wi ce -Za brze. Fun da cja za przy jaź nio ne go ze
„Śpie wa kiem” por ta lu spo łecz no ścio we go chó rzy-
stów „Chór tow nia” ogło si ła wy ni ki prze pro wa dzo -
ne go on -li ne kon kur su pod ha słem „Na graj Nas”.
Dru gą na gro dę, ufun do wa ną przez Stu dio B1 z Gli -
wic zdo był  Chór Na uczy ciel ski La eti tia Can tus z Za -
brza. Za in te re so wa nie kon kur sem prze ro sło ocze ki -
wa nia or ga ni za to rów. W gło so wa niu prócz sze ro kiej
re pre zen ta cji śro do wi ska chó ral ne go uczest ni czy ła
rów nież szer sza pu blicz ność, w tym użyt kow ni cy In -
ter ne tu spo za Pol ski. Na gra tu la cje za słu ży li nie tyl-
ko zwy cięz cy, lecz wszyst kie chó ry bio rą ce udział
w kon kur sie. Dzię ki ich udzia ło wi pol ska mu zy ka
chó ral na zo sta ła przed sta wio na tak że oso bom, któ re
przed tem nie mia ły z nią do czy nie nia. W gło so wa-
niu, któ re za koń czy ło się 20 lu te go br. od da no 18294
gło sów. Zwy cięz cą kon kur su oka zał się Chór Ka me -
ral ny Le ge Ar tis z Kra ko wa. 

(J.D.)

Mi ko łów. „Nie był to kon cert ja kich wie le”. Tak w in -
ter ne to wej in for ma cji sko men to wa no cha ry ta tyw ny kon-
cert mi ko łow skiej „Har mo nii”, któ ra w nie dzie lę 24
kwiet nia za śpie wa ła w ko ście le św. An ny w Ka to wi cach -
-Ni ki szow cu. Wy stęp de dy ko wa ny był Ho spi cjum Cor-
dis. Jest to jed no z naj więk szych sta cjo nar nych ho spi-
cjów w Eu ro pie. W pla ców ce tej ota cza ne są opie ką dzie-
ci i oso by do ro słe cier pią ce na cho ro bę no wo two ro wą
i in ne prze wle kłe scho rze nia. Śpiew „Har mo nii” wzbu-
dził du że za in te re so wa nie pu blicz no ści. Wy ko ny wa ne
by ły cie szą ce się du żą po pu lar no ścią, atrak cyj ne w od -
bio rze utwo ry go spel i ne gro spi ri tu als. Chó ro wi to wa -
rzy szył ze spól in stru men tal ny Ro ma na Giz do nia. Utwo-
ry za po wia da ła Alek san dra Ha nus. Dy ry go wa ła Elż bie ta
Krusz.

„Kuryer Śląski”, 1916, nr 280, s. 4

R E K L A M A

Wy ni ki kon kur su „Na graj Nas”

6
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Ryb na. W nie dzie lę 17 kwiet nia br. w Pa ła cu
w Ryb nej, daw nym Mo de lo wym Cen trum Upo -
wszech nia nia Kul tu ry Mu zycz nej, z oka zji pią tej rocz -
ni cy po wsta nia Klu bu Ga ze ty Pol skiej w Tar now-
skich Gó rach od był się re ci tal for te pia no wy Mar ci -
na Do mi ni ka Głu cha. Z przy jem no ścią od no to wu je -
my, że w wie czo rze, na któ ry zło ży ły się m.in. for te -
pia no we utwo ry Cho pi na, El sne ra, Tan sma na i Kas -
ser na uczest ni czył rów nież bar dzo ostat nio ak tyw ny
Chór Mło dzie żo wy „Fre sco” z Tar now skich Gór.

————

Za brze. 25 kwiet nia w Te atrze No wym w Za brzu
od by ła się ga la pod su mo wu ją ca ko lej ną edy cję Fe sti -
wa lu Kul tu ry Mło dzie ży Szkol nej im. Nor ber ta G.
Krocz ka. W tym ro ku w im pre zie od 1992 ro ku no -
szą cej imię twór cy chó ru „Re so nans con tut ti” uczest -
ni czy ła re kor do wa licz ba zdol nych, mło dych osób.
Spo śród 1350 uczest ni ków te go rocz nej  edy cji fe sti -
wa lu pod czas ga li mo gli za pre zen to wać mo gli się tyl-
ko nie licz ni. W ka te go rii kon kur su wo kal ne go i in -
stru men tal ne go sta nę ło do ry wa li za cji 422 uczniów.
Lau re aci wy róż nie ni zo sta li Brą zo wy mi, Srebr ny mi
i Zło ty mi Nut ka mi.

Gli wi ce. W dniach od 20 do 24 kwiet nia od by wa ły
się tu 36. Gli wic kie Spo tka nia Chó ral ne, zor ga ni zo wa ne
przez Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Ślą skiej we współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Przy ja ciół Kul tu ry. Oprócz

W spon ta nicz nym wy ko na niu Mo dli twy o Po kój Nor ber ta Bla chy oprócz śpie wa ków na uczy ciel skie go chó ru „La eti tia Can tus” uczest ni czy li
chó rzy ści z Moł da wii

Za brze. W mar cu na za pro sze nie
fun da cji „Chór tow nia” oraz or ga -
ni za to rów Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Pie śni Pa syj nej w Szcze ci nie
go ści ła w Pol sce 45-oso bo wa gru pa
śpie wa cza z Moł da wii re pre zen tu -
ją ca Chór Ka me ral ny „Rap so dia
Mol do va”, Chór Szko ły Mu zycz nej
im. E. Do ga w Ki szy nio wie oraz Ze -

spół Wo kal ny „Me lo dia” Do mu Kul -
tu ry Ghio cell.  

W ra mach pro jek tu „Ra zem
w XXI wie ku” moł daw scy chó rzy-
ści uczest ni czy li w tra sie kon cer to-
wej, na któ rą skła da ły się wi zy ty
na Ukra inie (Po cza jów, Lwów),
w Pol sce (Gdańsk, So pot, Szcze cin,
Za brze) i w Niem czech (Ber lin).

Głów nym punk tem wy pra wy był
fe sti wal w Szcze ci nie. W Za brzu zor -
ga ni zo wa no przy ję cie chó rzy stów
przez ro dzi ny oraz w Wiel ki Wto-
rek kon cert pa syj ny w ko ście le pw.
św. An drze ja przy współ udzia le za -
brzań skie go chó ru na uczy ciel skie go
„La eti tia can tus”.

(J.D.)
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Aka de mic kie go Chó ru Po li tech ni ki Ślą skiej w „Spo tka-
niach” uczest ni czy ły Chór Ka me ral ny Aka de mii Mu zycz-
nej w Ka to wi cach – dyr. Krzysz tof Du dzik, Chór „Psal -
mo dia” Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja na Paw ła II z Kra ko -
wa – dyr. Wło dzi mierz Sie dlik oraz Chór Ka me ral ny „Ad
Li bi tum” – dyr. Iza bel la Zie lec ka -Pa nek. Na pro gram im -
pre zy zło ży ły się warsz ta ty chó ral ne – pró ba otwar ta
pod ha słem „Hur tem do Chó ru… Przyjdź Zo bacz, za -
śpie waj”, kon cert „Od Pa le stri ny do Świ dra…W dro dze
do War ny” (oba wy da rze nia z udzia łem Aka de mic kie go
Chó ru Po li tech ni ki Ślą skiej), kon cert „Mu si ca Sa cra: ka -
me ra li ści i Psal mo dia” oraz przy go to wa ny przez Chór
Ka me ral ny „Ad Li bi tu um” pod kier. I. Pa nek -Zie lec kiej
wie czór p.t. „Mu zycz nych wspo mnień czar…Naj pięk niej-
sze pio sen ki przed wo jen ne go ki na”. Miej sca mi kon cer -
to wy mi te go rocz nych „Spo tkań” by ły: Sta cja Ar ty stycz -
na Ry nek, ko ściół p.w. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go,
ko ściół p.w. św. Bar tło mie ja oraz Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej „Mro wi sko. Dy rek to rem ar ty stycz nym przed się -
wzię cia był To masz Gie dwił ło, dy ry gent chó ru gli wic-
kich po li tech ni ków.

————

Cho rzów. W so bo tę 14 ma ja trzy ze spo ły chó ral ne
sku pio ne w Okrę gu Cho rzow sko -Świę to chło wic kim Ślą -
skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr, przy go to wa ły dla
miesz kań ców Cho rzo wa  Kon cert Pie śni Ma ryj nej. Chó-
ry „Gwiaz da” (Sta ro cho rzow ski Dom Kul tu ry), „Lut nia”
(Cho rzow skie Cen trum Kul tu ry) i „Se raf” (pa ra fia NSPJ)
sko rzy sta ły z go ścin no ści ks. An drze ja Cu be ra z pa ra fii
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Cho rzo wie Ba to rym
i za pre zen to wa ły naj pięk niej sze utwo ry z bo ga te go skarb-
ca utwo rów ma ryj nych.

————

Ka to wi ce. W śro dę 18 ma ja br. w sie dzi bie Związ ku
od by ło się dru gie w tym ro ku po sie dze nie Za rzą du Głów -
ne go i Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej ŚZChiO. Pod czas po -
sie dze nia przed sta wio ny zo stał pro jekt rocz ne go spra -
woz da nia ZG i GKR omó wio no tak że roz ma ite kwe stie
zwią za ne z or ga ni za cją Wal ne go Zjaz du De le ga tów przyj -
mu jąc ter min je go zwo ła nia na dzień 19 czerw ca br. Roz -
wa żo no po nad to m.in. kwe stię po wo ły wa nia i spo so-
bów funk cjo no wa nia Ko mi sji Ar ty stycz nej, za po zna no
się ze sta nem przy go to wań do za pla no wa ne go na 21 ma -
ja VI Fe sti wa lu Pie śni Eu cha ry stycz nej „O sa lu ta ris Ho-
stia” i za ak cep to wa no sce na riusz tej im pre zy, przy ję to
do wia do mo ści in for ma cję o ze spo łach, któ re zgło si ły
swój udział w Gór no ślą skich Pre zen ta cjach Chó rów i Or -
kiestr im. R. Han ke go ma ją cy się od być 11 czerw ca
w Gór no ślą skim Par ku Et no gra ficz nym w Cho rzo wie. 

————

Ko szę cin. 18 ma ja do sie dzi by Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Śląsk” w Ko szę ci nie przy by li se nio rzy ak tyw nie uczest -
ni czą cy w ży ciu ar ty stycz nym i kul tu ral nym re gio nu.
Po raz ko lej ny we wspa nia łej sce ne rii ko szę ciń skie go pa -
ła cu i w je go wnę trzach, ar ty ści „Ślą ska” przy go to wa li
bo ga ty pro gram ak ty wi zu ją cy oso by star sze wie kiem, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ak tyw no ści twór czej. W te -
go rocz nym spo tka niu Ak tyw nych Ar ty stycz nie Se nio rów
udział brał Chór Mie sza ny „Lut nia” z Cho rzow skie go
Cen trum Kul tu ry. Chó rzy ści „Lut ni” bra li udział w warsz -

ta tach wo kal no -śpie wa czych pro wa dzo nych przez Ka ro -
li nę Ba nach – dok tor mu zy ko lo gii, wy kła dow czy nię, dy -
ry gent kę ze spo łów chó ral nych, ju ror kę wie lu prze glą dów
i fe sti wa li. Na de skach pro fe sjo nal nej sce ny Ze spo łu
„Śląsk” w Pa wi lo nie im. El wi ry Ka miń skiej, „Lut nia”
wy ko na ła pół go dzin ny kon cert utwo rów sa kral nych i lu -
do wych pod dyr. Łu ka sza Szmi gie la. W po dzię ko wa niu
za wy stęp oprócz braw chó rzy ści otrzy ma li dy plom uczest -
nic twa oraz pły ty i pu bli ka cje książ ko we Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Śląsk”.

(J.K.)
————

Tar now skie Gó ry. Zbli ża się ter min za po wia da nej już
ja kiś czas te mu, cie szą cej się do sko na łą opi nią cy klicz nej
im pre zy ja ką jest Ogól no pol ski Fe sti wal Pie śni Chó ral nej
„O Ka ga nek Gwar ków”. Przed się wzię cie re ali zo wa ne jest
przez Okręg Tar no gór ski Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr we współ pra cy z Urzę dem Mia sta, Tar no gór skim
cen trum Kul tu ry oraz Sto wa rzy sze niem Mi ło śni ków Zie-
mi Tar no gór skiej. Te go rocz na edy cję fe sti wa lu za pla no -
wa no na dzień 24 wrze śnia br. Ce lem im pre zy jest m.in.
po pu la ry za cja mu zy ki chó ral nej, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem ślą skiej mu zy ki lu do wej. Nie ste ty ter min zgło-
szeń do udzia łu w fe sti wa lu upły nął 30 kwiet nia b.r.

Na pod sta wie in for ma cji wła snych
oraz ko re spon den cji na de sła nych 
przez Ju sty nę Dziur mę (J.D.) 
i Ja nu sza Ka ra sia (J.K.) opra co wa ła –
Bar ba ra Czay kow ska

ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 2 (416) 2016

6



Z ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTEZ ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTE

ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 2 (416) 2016 35

Żona zwraca się z wyrzutem do męża:
– Już mnie nie kochasz! Kiedyś całymi wie-

czorami trzymałeś mnie za ręce, a teraz...
– Odkąd sprzedaliśmy fortepian, nie ma takiej

potrzeby.

Do mo ro sła „ar tyst ka” śpie wa ła pio sen kę za -
czy na ją cą się od słów: Gdy bym by ła ptasz kiem…
W tym mo men cie za wtó ro wał jej przy pad ko wy
słu chacz:

– Ach, gdy bym miał strzel bę… 

– Pani syn nie powinien uczyć się gry na skrzyp-
cach. On nie ma za grosz słuchu – mówi nauczy-
cielka.

Na to mama:
– On nie ma słuchać, on ma grać!

Prawdziwy meloman to taki, który usłyszawszy
głos kobiety śpiewającej w wannie, przykłada
swoje ucho do dziurki od klucza …




