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Milczy Êlàska lutnia, 
nie s∏ychaç Êpiewu

(tekst przyj´ty w dniu 11 kwietnia 2010 roku 
przez uczestników Walnego Zjazdu Delegatów 

i przes∏any do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej w Warszawie)

„…w szlochanie lutnia, oklaski w smutek powszechny, radoÊç
w westchnienia ci´˝kie si´ obraca; nikt w Polsce uczty g∏oÊniej
nie wyprawi∏; ani klaskania, ani dêwi´ków lutni po gospodach
nikt nie s∏ysza∏; ˝adnà piosnkà dziewcz´cia, ani odg∏osem we-
so∏oÊci echo po ulicach nie zabrzmia∏o”.

Te s∏owa, te zdania opisu ˝a∏oby, zapisane zosta∏y niemal
dziewi´çset lat temu. Znamy je z przekazu Galla Anonima
o rocznej ˝a∏obie, jaka zapanowa∏a w naszym kraju w roku 1025
po Êmierci Boles∏awa Chrobrego.

DziÊ sytuacja si´ powtarza. Znów jesteÊmy w ˝a∏obie. Lecz
nie Êmierç jednego cz∏owieka jà wzbudzi∏a, wi´c skala tego
prze˝ycia wydaje si´ inna. 

Polska wstrzyma∏a oddech: oto w jednej chwili, w sposób nie-
oczekiwany, nag∏y, gwa∏towny dotkn´∏a nas ta Êmierç. W∏aÊnie
teraz, w tym miejscu naznaczonym Êmiercià tysi´cy pomordo-
wanych zabra∏a tak wielu spoÊród nas. Osieroceni op∏akujmy
Pierwszych Obywateli Rzeczypospolitej. „W szlochanie lutnia,
oklaski w smutek powszechny si´ obraca”.

My, którzy z natury swego powo∏ania i zami∏owania Êpiewem
i grà na instrumentach ˝ywych staramy si´ radowaç, dziÊ ˝a∏ob-
ne pienia wznosimy. 

Nie, nawet i to nie: dziÊ milczy Êlàska lutnia, nie s∏ychaç
piosnki dziewcz´cia!

My, Êpiewacy i muzycy zrzeszeni w Âlàskim Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, w przededniu swego stulecia prosiliÊmy Âwi´tej Pa-
mi´ci Pana Prezydenta Lecha Kaczyƒskiego – pomni Jego ˝ycz-
liwoÊci – o honorowy patronat nad obchodami jubileuszowego
roku. Nie doczekaliÊmy si´ spe∏nienia tej proÊby. Teraz niemo˝-
liwe jest ju˝ jej spe∏nienie, wi´c w szlochanie lutni´, radosnà na-
dziej´ w westchnienie ci´˝kie obracamy.

WstrzàÊni´ci tragicznà wieÊcià op∏akujemy Pierwszych Oby-
wateli Rzeczpospolitej, milczeniem czcimy pami´ç Pana Prezy-
denta Kaczyƒskiego i Jego Ma∏˝onki Marii, a tak˝e towarzyszà-
cych im w ostatniej podró˝y Senatorów, Pos∏ów, przedstawicie-
li najwy˝szych urz´dów Paƒstwa, Wojska Polskiego, duchow-
nych ró˝nych wyznaƒ, personelu lotniczego, rodzin katyƒskich.

Wieczny odpoczynek racz im daç Panie!

Âpiewacy i muzycy
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Katowicach

10 kwietnia 2010 roku
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Przygotowania 
do jubileuszu 
100-lecia ÂZChiO

Od poczàtku roku kontynuowa-
ne sà intensywne prace nad

przygotowaniem obchodów stulecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych
(obecnie Âlàski zwiàzek Chórów
i Orkiestr). Istotnym sk∏adnikiem
owych przygotowaƒ by∏y wizyty
sk∏adane przez przedstawicieli Za-
rzàdu G∏ównego wybitnym osobi-
stoÊciom ˝ycia publicznego. Mia∏y
one charakter kurtuazyjny i roboczy
zarazem, powiàzane ze staraniami
o obj´cie jubileuszowego roku pa-
tronatami honorowymi. Prowadzone
by∏y tak˝e rozmowy o programie
planowanych imprez oraz o zwiàza-
nych z zamierzeniami Zwiàzku za-
gadnieniach logistycznych, tech-
nicznych i finansowych.

Do najbardziej owocnych nale˝a∏y
spotkania z metropolità katowickim
ks. abp. dr. Damianem Zimoniem
oraz z ordynariuszem diecezji kato-
wickiej koÊcio∏a ewangelicko-augs-
burskiego ks. bp. Tadeuszem Szur-
manem. Nie mniej wa˝ne by∏y dla
Zwiàzku rozmowy z prezydentem
miasta Katowice – Piotrem Uszo-
kiem, dyrektorem Wydzia∏u Kultury
Urz´du Marsza∏kowskiego – Prze-
mys∏awem Smyczkiem, dyrekto-
rem Biblioteki Âlàskiej w Katowi-
cach – prof. dr hab. Janem Malic-
kim, dyrektorem Regionalnego
OÊrodka Kultury w Katowicach –
Adamem Radoszem.
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– dwumiesi´cznik Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr z siedzibà 
w Katowicach. Zwiàzek nasz jest spadkobiercà Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych za∏o˝onego
w 1910 roku. Pismo zacz´∏o si´ ukazywaç w roku 1920. 
Nr 1–2  (386/387) przygotowa∏ do druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik oraz Rajmund

Hanke, Stanis∏awa Warmbrand, ks. prof. Antoni Reginek, Krzysztof K. Kaganiec. Redakcja techniczna – Grzegorz Swoboda.
Korekta: Jadwiga Mandera-Wojtynek. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 17, tel./faks 32 259-90-39, 
e-mail: slaskchio@onet.pl. Druk: Us∏ugi Poligraficzno-Reklamowe „Pozytyw”.

Wszystkie materia∏y zamieszczone w „Âpiewaku Âlàskim” oraz dodatku nutowym „Âlàskie Zeszyty Nutowe” 
pozyskiwane sà od Autorów na warunkach honorowych. Materia∏y do publikacji przyjmowane sà wy∏àcznie 

w formie korespondencji internetowej lub pocztà (dyskietka z tekstem, zdj´ciami i wydruk).

Numer 1–2 (386/387) wydano dzi´ki Êrodkom otrzymanym z funduszy 
Samorzàdu Województwa Âlàskiego, Urz´du Miasta Katowice, 

Urz´du Miasta Chorzów

W numerze:
Z prac Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO

Przygotowania do jubileuszu 100-lecia ÂZChiO  . . . . . . . . . . . . . . . 3
90 lat Okr´gu Katowickiego ÂZChiO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zjazd Delegatów Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr  . . . . . . . . . 4
Przesuni´cie jubileuszowych obchodów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

B´dzie si´ dzia∏o!
Kalendarz imprez i koncertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kronika muzyczna
Alojzy Bara – kawaler Nagrody im. St. Moniuszki  . . . . . . . . . . . . . 10
I Mys∏owicki Przeglàd Chórów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przy Jezusowym ˚∏óbku w Panewnikach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Âpiewajmy pi´knie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Minà∏ czas kol´dowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ró˝a Lutra dla Ewy Bocek-Orzyszek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mistrzowskie dyrygowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Praca w Êlàskich zespo∏ach nie ustaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Postawmy na m∏odzie˝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
30 lat przy organach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
„Ustroƒ” zaÊpiewa∏ pensjonariuszom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spotkanie z polskà piosenkà na Zaolziu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ekumeniczny koncert kol´d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Z kart historii
Leon Poniecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Z felietonów radiowych A. Wójcika
Na bezrybiu… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bilans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wiosenny sen prezesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Publicytyka
Hej, kol´da! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jubileusz w Grodêcu!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Muzyka i… polityka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Narody tracàc pami´ç, tracà ˝ycie…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Materia∏y
Do Êpiewaczek i Êpiewaków, do muzyków… (przes∏anie) . . . . . . . . 27
Do uczestników Walnych Zjazdów Delegatów…  . . . . . . . . . . . . . . 28
Górnicze orkiestry d´te (do 1992 roku) – cz. II  . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spis treÊci „Âpiewaka Âlàskiego” za rok 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



6 90 lat Okr´gu 
Katowickiego
ÂZChiO

Lotnicza katastrofa prezydenckiego
samolotu zbieg∏a si´ w czasie

z poczàtkiem jubileuszowych obcho-
dów dziewi´çdziesi´ciolecia Okr´gu
Katowickiego ÂZChiO. Zainauguro-
wa∏a je w sobot´ 10 kwietnia przed-
wieczorna msza Êwi´ta w katowickim
koÊciele Mariackim. Mia∏o byç rado-
Ênie, uroczyÊcie, sta∏o si´ inaczej:
wiadomoÊç o tragedii odzwierciedli∏a
si´ zarówno w sposobie uczestnicze-
nia w liturgii, jak i w pi´knych s∏o-
wach, skierowanych do katowickich
chórów i orkiestr przez celebransa,
proboszcza parafii Mariackiej, ks.
Andrzeja Suchonia. 

IntensywnoÊç nabo˝nego skupienia
i prze˝ywania eucharystycznej ofiary
w sytuacji spowodowanej katastrofà
pod Smoleƒskiem, pot´gowa∏ dobrze
zestrojony Êpiew Archikatedralnego
Chóru Mieszanego pod dyrekcjà
Krzysztofa K. Kagaƒca. 

CoÊ niedobrego dzieje si´ w Êrodo-
wisku, które nie zdoby∏o si´ na licz-
niejsze uczestnictwo w nabo˝eƒstwie.
SpoÊród 17 chórów i 5 orkiestr okr´-
gu katowickiego w odprawionej na
jego intencj´ Mszy Âwi´tej – poza
chórem archikatedralnym – uczestni-
czy∏a jedynie grupa reprezentujàca
Towarzystwo „Modus Vivendi”.
W katowickiej Êwiàtyni, mocno zwià-
zanej z dziejami Êlàskiego ruchu Êpie-
waczego znalaz∏y si´ te˝ – byç mo˝e
– pojedyncze, a przez to trudne do zi-
dentyfikowania osoby z innych ze-
spo∏ów. 

Szkoda. W ka˝dym razie warto si´
nad tym troch´ zastanowiç.

Zjazd Delegatów 
ÂZChiO 

Mimo wàtpliwoÊci spowodowa-
nych ˝a∏obà narodowà, nie by∏o

potrzeby odwo∏ywania zaplanowa-
nego na niedziel´ 11 kwietnia Wal-
nego Zjazdu Delegatów Zwiàzku.
Odbyç si´ musia∏ m.in. ze wzgl´du
na koniecznoÊç podj´cia wielu wa˝-
nych decyzji w trybie i terminie
oznaczonym przepisami zwiàzkowe-
go Statutu i innych regu∏ prawnych.
Zrezygnowano jednak ze zwyczajo-
wej oprawy artystycznej, którà tym
razem mia∏ stworzyç chór m∏odzie-
˝owy I Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokszta∏càcego w Rybniku pod dy-

rekcjà Lidii Marszolik. Podj´to te˝
decyzj´ o nadaniu obradom dostoso-
wanego do okolicznoÊci specjalnego
charakteru.

Wybrani w zespo∏ach delegaci
uczestniczyli w∏aÊciwie w dwu Zjaz-
dach: pierwszy mia∏ charakter spra-
wozdawczy i dotyczy∏ formalnie
wcià˝ jeszcze istniejàcego Oddzia∏u
Âlàskiego PZChiO. Zjazd ten jedno-
myÊlnie zdecydowa∏ o rozwiàzaniu
dotychczasowego Oddzia∏u Âlàskie-
go, wyrejestrowaniu go z Krajowego
Rejestru Sàdowego i przekazaniu je-
go majàtku Zarzàdowi G∏ównemu
ÂZChiO.

Uczestnicy Zjazdu zapoznali si´
m.in. z treÊcià listu prezesa honoro-
wego PZChiO, Rajmunda Hanke,
skierowali te˝ do Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej list kondo-
lencyjny (oba teksty publikujemy
w bie˝àcym numerze „Âpiewaka
Âlàskiego”). Przypomniano, ˝e jesz-
cze przed 10 kwietnia, zarzàd Zwiàz-
ku postanowi∏ o uhonorowaniu Pre-
zydenta Kaczyƒskiego Laurem Stu-
lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych – dzie∏em wybitnego rzeêbia-
rza, Zygmunta Brachmaƒskiego.
Laurem Stulecia w obecnoÊci dele-
gatów uhonorowano Zarzàd G∏ówny
PZChiO w Warszawie, reprezento-
wany przez goÊcia Zjazdu, prezes dr
Ann´ Tarnowskà.

Przedstawiciele ponadpi´cioty-
si´cznej rzeszy Êpiewaków i muzy-
ków Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr w drugiej cz´Êci obrad
skupili si´ na sprawach programo-
wych oraz na wyborze w∏adz statuto-
wych Zwiàzku. Prezesem, w wyniku
jednomyÊlnie podj´tej decyzji, zosta∏
Roman Warzecha – dzia∏acz znany
ze swego dorobku organizacyjnego.

W sk∏adzie nowo obranego Zarzà-
du G∏ównego znaleêli si´ ponadto:
Ryszard Buczek, Justyna Czaja,
Krystian Dziuba, Wiktor Gajda,
Barbara Liczberska, Benedykt
Oberda, Witold Pauly, Jacek Tu-
ralik, Jadwiga Mandera-Wojty-
nek, Andrzej Wójcik, Jadwiga Za-
remba.

Zjazd dokona∏ równie˝ wyboru
G∏ównej Komisji Rewizyjnej, do
której weszli: Kazimierz Bednorz,
Krzysztof Chlipalski i Kazimierz
Tulaja.

Cz∏onkami zarzàdu pozostajà usta-
nowieni przez mianowanie kapelan –
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek,
dyrektor artystyczny – Krzysztof K.
Kaganiec, zast´pca dyrektora arty-
stycznego do spraw orkiestr – dr Le-

s∏aw Podolski. Jako rzecznik praso-
wy z Zarzàdem G∏ównym wspó∏pra-
cowaç b´dzie nadal red. Stanis∏awa
Warmbrand.

O wyjàtkowej atmosferze zjazdo-
wego dnia przypomnia∏y syreny,
które w po∏udnie 11 kwietnia na
znak ˝a∏oby narodowej obwieÊci∏y
2-minutowà cisz´. Na ten czas prze-
rwano obrady. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
Delegaci ju˝ wczeÊniej zrezygnowa-
li z dyskusji, by w dniu ˝a∏oby naro-
dowej nie ulegaç polemicznym
sk∏onnoÊciom i nie przed∏u˝aç Zjaz-
du. Uczynili to tak˝e ze wzgl´du na
brak wyraêniejszej potrzeby debato-
wania nad dostarczonymi w odpo-
wiednim czasie dokumentami.

Przesuni´cie 
jubileuszowych 
obchodów

Ju˝ w pierwszych godzinach pracy
nowego zarzàdu i jego prezesa

zdecydowano o przesuni´ciu uro-
czystoÊci jubileuszu stulecia Zwiàz-
ku i dziewi´çdziesi´ciolecia Okr´gu
Katowickiego. Bez wi´kszych
zmian co do treÊci odb´dà si´ one
w nowych terminach:

● 22 maja, w sobotnie przedpo-
∏udnie o godzinie 10.00, spotkamy
si´ w Sali „Parnassos” Biblioteki
Âlàskiej w Katowicach, by wr´cze-
niem Laurów i Medali Stulecia, se-
sjà popularnonaukowà oraz koncer-
tem chórów i orkiestr przed gma-
chem Êlàskiej ksià˝nicy upami´tniç
dzie∏o zapoczàtkowane 18 kwietnia
1910. B´dziemy tego dnia wspomi-
naç za∏o˝ycieli Êpiewaczego zwiàz-
ku i ich póêniejszych, szczególnie
zas∏u˝onych kontynuatorów. Po-
dzi´kujemy tak˝e za udzielane
wsparcie w∏adzom samorzàdowym,
instytucjom i wybitnym osobisto-
Êciom ˝ycia publicznego. Liczymy
przy tym na liczny udzia∏ w uroczy-
stoÊci Êlàskich chórów i orkiestr
oraz mieszkaƒców Katowic. 

Zgodnie z ustaleniami jubileuszo-
wy obchód stulecia transmitowany
b´dzie na ca∏y Êwiat za poÊrednic-
twem strony internetowej Biblioteki
Âlàskiej (www.bs.katowice.pl/)

● Galowy koncert dziewi´çdzie-
si´ciolecia Okr´gu Katowickiego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr odb´dzie si´ wprawdzie do-
piero 19 czerwca, ale zapowiada si´
nie mniej pi´knie, jak ten, który ze
zrozumia∏ych powodów nie doszed∏
do skutku.
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1.05.1010 XVII GórnoÊlàskie Prezen- Chorzów, GórnoÊlàski Chóry i Orkiestry ÂZChiO
tacje Chórów i Orkiestr Park Etnograficzny Okr´g Chorzowsko-Âwi´toch∏.

godz. 11.00 Msza Êw. KoÊció∏ Êw. Józefa Kier. Org. Genowefa Stachowiak
g. 12.00-18.00 Prezentacje chórów i orkiestr Amfiteatr Skansen

1.05.2010 Msza Êw. z okazji patrona Chorzów ul. Krzy˝owa Chór Mieszany Êw. Cecylii 
godz. 11.00 Êw. Józefa Robotnika KoÊció∏ Êw. Józefa Kier. Art. Czes∏awa Honysz

Kier. Org. Barbara Kopeç

2.05.2010 Koncert z okazji Dnia Flagi Mys∏owice Chóry Okr´gu Mys∏owickiego
pn. „Pi´kna nasza Polska ca∏a” Muzeum Stra˝y Po˝arnej

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” Piekary Âl.-Szarlej Chóry i Orkiestry
w 100-lecie Zjednoczonych KoÊció∏ Parafialny Okr´gu Piekarskiego ÂZChiO
Âlàskich Zespo∏ów Âpiewaczo-
Muzycznych. Protektorat: Prezy-
dent Miasta Piekary Âlàskie

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” ¸aziska Górne Chóry i Orkiestry
g. 15.00-18.00 w 100-lecie Zjednoczonych Dom Kultury Okr´gu Miko∏owskiego 

Âlàskich Zespo∏ów Kier. Art. Grzegorz Kaczmarczyk 
Âpiewaczo-Muzycznych Kier. Org. Maria S∏owik-Tudzierz
Protektorat: Burmistrzowie Miast
¸aziska Górne, Miko∏ów, Orzesze

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” Tarnowskie Góry Chóry i Orkiestry
g. 15.00-18.00 w 100-lecie Zjednoczonych Rynek Okr´gu Tarnogórskiego 

Âlàskich Zespo∏ów Âpiewaczo-
Muzycznych Protektorat:
Burmistrzowie Miast Lubliniec,
Tarnowskie Góry, Miasteczko Âl.

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” Rybnik Niedobczyce Chóry i Orkiestry
g. 15.00-18.00 w 100-lecie Zjednoczonych Dom Kultury Okr´gu Rybnickiego

Âlàskich Zespo∏ów Âpiewaczo- Park im. H. Czempiela
-Muzycznych Protektorat:
Prezydent Miasta Rybnika

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” Wodzis∏aw Âl. Chóry i Orkiestry
g. 15.00-18.00 w 100-lecie Zjednoczonych Park Miejski Okr´gu Wodzis∏awskiego i Zaolzia

Âlàskich Zespo∏ów Âpiewaczo-
Muzycznych Protektorat: 
Prezydent Miasta Wodzis∏aw Âl.

3.05.2010 „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa” Katowice-Zawodzie Chóry i Orkiestry
g. 15.30-18.00 w 100-lecie Zjednoczonych Ogród Miejskiego Okr´gu Katowickiego

Âlàskich Zespo∏ów Âpiewaczo- Domu Kultury oraz chóry spoza okr´gu 
-Muzycznych Protektorat: Bogucice-Zawodzie
Prezydent Miasta Katowice

Kalendarz 
imprez i koncertów

Data Opis Gdzie Wykonawcy
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3.05.2010 Koncert PieÊni Patriotycznych Chorzów Chóry Okr´gu Chorzowsko-Âwi´t.
godz. 14.00 GórnoÊlàski Park Etnograficzny Kier. Art. Andrzej Kostrzewa

3.05.2010 Konstytucja 3 maja Piekary Âlàskie Chór im. „Dàbrówki” 
Kopiec Wyzwolenia DàbrówkaWielka, 

Chór „Cantores Familae”
Górnicza Orkiestra D´ta 
Piekary-Julian

3.05.2010 Msza Êw. za Ojczyzn´ Ornontowice Chór „Jutrzenka”
KoÊció∏ Parafialny Ornontowice

4.05.2010 Dzieƒ Hutnika Katowice Chór Archikatedralny
godz. 11.30 – oprawa liturgii koÊció∏ Êw. Józefa Kier. Art. K.K. Kaganiec

4.05.2010 Msza Êw. w intencji Chorzów Chorzowski Chór Êw. Floriana
godz. 18.00 Patrona Miasta Chorzów KoÊció∏ Êw. Floriana Kier. Org. Józef Michalik

Kier. Art. Cecylia Knopp

7-9.05.2010 Jubileusz Orkiestry D´tej Miechowice, Bytom Orkiestry:
„Bytom” D´ta „Bytom”, KWK „Weso∏a”,
Festiwal Muzyki Europejskiej KWK „Staszic”, 

KWK „Bielszowice”
KWK „Julian”, 
Policji Katowice,
M∏odzie˝owa Jemielnica z Opola,
M∏odzie˝owa z K´dzierzyna Koêla,
Mainingen z Bawarii (Niemcy), 
z Czech, Pipes z Cz´stochowy

16.05.2010 Chóralne Nieszpory Maryjne Lasowice Chór „Harmonia” Lasowice
godz. 16.00 KoÊció∏ Parafialny

16.05.2010 Koncert PieÊni Maryjnych Bojszowy-Jedlina, KoÊció∏ Chór „Harmonia” Bieruƒ
Êw. Jana Nepomucena

16.05.2010 Koncert pn. „Muzyka ∏àczy Gaszowice Chór Mieszany „Bel Canto” 
pokolenia” OÊrodek Kultury i Sportu Gaszowice i jego goÊcie

Kier. Art. Janusz Budak
Kier. Org. Daniela Merkel

16.05.2010 Koncert Maryjny Ruda Âlàska-Orzegów Chór „Michael”
KoÊció∏ Êw. Micha∏a Arch. Ruda Âl.-Orzegów

16.05.2010 Koncert Maryjny Opatowice, KoÊció∏ Chór „Canzona” 
godz. 15.30 Matki SprawiedliwoÊci Tarnowskie Góry

i Mi∏oÊci Spo∏ecznej

22.05.2010 Sympozjum Naukowe Katowice Chóry i Orkiestry
godz. 10.00 w 100-lecie za∏o˝enia Zwiàzku Biblioteka Âlàska Kier. Art. K.K. Kaganiec 

Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych Kier. Org. Andrzej Wójcik
otwarcie wystaw, Koncerty Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr

22.05.2010 Koncert PieÊni Maryjnych Katowice Chóry Okr´gu Katowickiego
godz. 19.30 KoÊció∏ Mariacki ÂZChiO

Data Opis Gdzie Wykonawcy



6

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (386/387) 2010 7

22.05.2010 Festiwal PieÊni Maryjnej Pszów Chóry zg∏oszone
godz. 16.00 Bazylika NNMP Okr´g Wodzis∏awski

23.05.2010 Koncert PieÊni Maryjnych Ruda Âlàska Chór „Cantate Deo”
godz. 17.00 KoÊció∏ Bo˝ego Narodzenia Ruda Âlàska

24.05.2010 Koncert Maryjny Strzebiƒ Chóry Okr´gu Tarnogórskiego 
godz. 15.00 KoÊció∏ Êw. Krzy˝a SZChiO

29.05.2010 Koncert Jubileuszowy Chorzów Stary Chór Mieszany „Gwiazda” 
godz. 17.00 100-lecia Chóru „Gwiazda” ul. Siemianowicka Kier. Art. Danuta

Starochorzowski Dom Kultury Domaƒska-Garczarczyk
Kier. Org. Anna Osadnik

29.05.2010 Festyn Parafialny Ruda Âl. Chebzie Chór „Gloria”
godz. 17.00 Parafia Êw. Katarzyny Ruda Âl.-Godula

Aleksandryjskiej Kier Art. Bogus∏awa Kotlarz

30.05.2010 Koncert PieÊni Katowice Chór „Modus Vivendi”
godz. 16.00 Dom Kultury „Zawodzie” Kier. Art. Anna Szawiƒska

Kier. Org. Urszula Warzecha
Dom Kultury „Zawodzie”

30.05.2010 Koncert PieÊni Maryjnych Miasteczko Âlàskie Chór „Sienkiewicz”
godz. 16.00 KoÊció∏ WAMP Miasteczko Âlàskie

Maj 2010 Koncert PieÊni Maryjnej Radlin Chóry zaproszone
godz. 17.00 „Regina Coeli” KoÊció∏ Wnieb. NMP Chór „Echo” Biertu∏towy

Maj 2010 XX Miko∏owskie Dni Muzyki Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów
Msza kreolska

1.05-11.11.2010 Koncerty w ramach Katowice Chóry i Orkiestry
„AKCJI LATO 2010” Muszle koncertowe, Okr´gu Katowickiego
– ∏àcznie 75 koncertów amfiteatry, Domy Pomocy Organizator:

Spo∏ecznej, Domy Kultury, Okr´g Katowicki ÂZChiO
KoÊcio∏y

CZERWIEC 2010

3.06.2010 Oprawa Centralnej Procesji Katowice Chór Archikatedralny Katowice
godz. 9.00 Bo˝ego Cia∏a Miasto Katowice Kier. Art. K.K. Kaganiec 

3.06.2010 Oprawa Procesji Bo˝ego Katowice-Piotrowice Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
godz. 8.00 Cia∏a Kier. Art. Anna Szawiƒska

3.06.2010 Oprawa Procesji Bo˝ego Orzegów Chór „Michael”
Cia∏a, Êpiew stacji komp. Ruda Âl. Orzegów
Ignacy Retman

3-6.06.2010 Koncerty PieÊni Litwa Chór „Harmonia” Miko∏ów

5.06.2010 Koncert z okazji Âwi´ta Chorzów ul. Lompy Chór Mieszany „Lutnia”
godz. 16.00 Miasta Chorzów M∏odzie˝owy Dom Kultury Kier. Art. Jadwiga Wandiger

Kier Org. Janusz KaraÊ 

Data Opis Gdzie Wykonawcy
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6.06.2010 Âwi´to Âlàskiej PieÊni Katowice Chóry
godz. 10.00 Chóralnej „Trojok Âlàski” GórnoÊlàskie Centrum Âlàskiego Zwiàzku Chórów 

Mi´dzynarodowa Nagroda Kultury i Orkiestr,
im. Stanis∏awa Moniuszki Oddzia∏ Bielski, Zaolziaƒski

godz. 11.30 Przemarsz chórów Unia Chórów Czeskich
do Archikatedry Kier. Art. K.K. Kaganiec

godz. 12.00 Msza Êw. Archikatedra Kier. Org. Roman Warzecha
godz. 13.15 Przemarsz pod Pomnik Jacek Turalik

St. Moniuszki
godz. 13.30 UroczystoÊç z okazji 80-lecia Plac K. Miarki

ods∏oni´cia Pomnika 
St. Moniuszki

godz. 16.00 Koncert Chórów w domach wg szczegó∏owego planu
kultury i koÊcio∏ach Katowic

6.06.2010 I Pielgrzymka Chórów do Rudy Chóry diecezji gliwickiej
godz. 16.00 Sanktuarium M B Pokornej Sanktuarium MB Pokornej

6.06.2010 Koncert PieÊni Liturgicznej Szczerbice Chór Miesz. „Bel Canto” Gaszowice
KoÊció∏ Parafialny Kier. Art. Janusz Budak

Kier. Org. Daniela Merkel

6.06.2010 Koncert dla Dzieci Miechowice Orkiestra D´ta „Bytom”
z okazji Dnia Dziecka

12.06.2010 III Ogólnopolski Festiwal Katowice Piotrowice Chóry zakwalifikowane przez 
PieÊni Eucharystycznej KoÊció∏ NCiKCh komisj´ festiwalowà
„O, Salutaris Hostia” Kier. Art. K.K. Kaganiec

godz. 8.30 Msza Êw. Kier. Org. Urszula Warzecha
godz. 10.00 Przes∏uchania Konkursowe
g. 13.00-15.00 Przerwa
godz. 15.00 Og∏oszenie wyników, 

Koncert Laureatów

12.06.2010 Przeglàd Chórów i Zespo∏ów Tarnowskie Góry Chóry Okr´gu Tarnogrskiego
Okr´gu Tarnogórskiego Tarnogórskie Centrum Kultury

13.06.2010 Koncert Chórów pn. „Muzyka Katowice Chóry Okr´gu Katowickiego
godz. 17.00 lekka i przyjemna” Dom Kultury „Koszutka”

14.06.2010 „Trojok Âlàski” Racibórz Chóry Okr´gu Raciborskiego
(edycja raciborska)

15.06.2010 Koncert pn. 100-lat  Mys∏owice Chóry Okr´gu Mys∏owickiego
ze Zwiàzkiem Âlàskich Kó∏ Miejskie Centrum Kultury
Âpiewaczych

18-20.06.2010 XIX Mi´dzynarodowy Festiwal Rybnik Orkiestry zg∏oszone
Orkiestr D´tych „Z∏ota Lira” Okr´g Rybnicki
w 100-lecie Zjednoczonego MDK Niedobczyce
Ruchu Muzycznego na Âlàsku

19.06.2010 Koncert Jubileuszowy 90-lecia Rybnik Chóry i Orkiestry Okr´gu
Okr´gu Rybnickiego Rybnickie Centrum Kultury Rybnickiego

19.06.2010 Koncert Jubileuszowy 90-lecia Chorzów Stary Chóry Okr. Chorzowsko-Âwi´toch∏.
Okr´gu Chorzowsko- Starochorzowski Dom Kier. Art. J. Wandiger, C. Knopp
-Âwi´toch∏owickiego Kultury Kier. Org. G. Stachowia, J. KaraÊ

19.06.2010 Centralna UroczystoÊç Katowice Zespo∏y Okr´gu Katowickiego
Jubileuszu 90-lecia Okr´gu Zespó∏ Szkó∏ Muzycznych Kier. Art. K.K. Kaganiec
Katowickiego ÂZChiO Kier. Org. Zdzis∏aw Czenczek

Data Opis Gdzie Wykonawcy
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19.06.2010 Koncert PieÊni Katowice, Dom Pomocy Chór „Ogniwo” Katowice
Spo∏ecznej „Zacisze”

20.06.2010 IX Zlot Chórów Orzesze Zespo∏y zaproszone
im. Mieczys∏awa Dzieƒdziela

25-27.6.2010 Koncerty Orkiestry D´tej 
„Bytom” w Peissenberg

26.06.2010 Koncert z cyklu „Harmonia” Ochojec Chór „Harmonia” Miko∏ów
i jej goÊcie KoÊció∏ Parafialny Chór „Klimkovice” Czechy

Kier. Art. El˝bieta Krusz
Kier. Org. Wies∏awa Socha

26.06.2010 Zakoƒczenie Roku Chóralnego Orzegów Chór „Michael” Ruda Âl. Orzegów

26.06.2010 Koncert na imprezie plenerowej Brynica Chór „Sienkiewicz”
pn. „Wianki 2010” Miasteczko Âlàskie

26-27.06.2010 XVII Repecki Piknik Repty Âlàskie Chór M´ski im. Nowowiejskiego
Âpiewaczy Repty Âlàskie

29.06.2010 VIII Zlot Chórów „Olza 2010” Olza Chóry Okr´gu Wodzis∏awskiego
Patronat Józef Kopystyƒski – Pole Biwakowe Europa
so∏tys gminy Olza, Krystian 
Dziuba – Prezes Okr´gu 
Wodzis∏awskiego

Czerwiec 2010 Galowa Prezentacja Orkiestr Orkiestry Okr´gu 
Gliwicko-Zabrskiego

LIPIEC 2010

3.07.2010 Koncert PieÊni Katowice Chór „Modus Vivendi”
godz. 11.00 Dom Pomocy Spo∏ecznej Kier. Art. Anna Szawiƒska 

Piotrowice, ul. Gliwicka Kier. Org. Urszula Warzecha

4.07.2010 Koncert Plenerowy Bytom Orkiestra D´ta „Bytom”
Rynek

15.07.2010 Msza Êw. i Koncert Zbros∏awice Orkiestra D´ta „Bytom”
KoÊció∏ Parafialny

24.07.2010 Koncert Plenerowy Miechowice Orkiestra D´ta „Bytom”
Boisko sportowe

31.07.2010 Koncert Plenerowy Karb Orkiestra D´ta „Bytom”
Boisko sportowe

SIERPIE¡ 2010

2.08.2010 Msza Êw. z okazji 70-lecia Orzegów Chór „Michael”
urodzin druhny Adeli Sojki KoÊció∏ Êw. Micha∏a Arch. Ruda Âl. Orzegów

Sierpieƒ 2010 Oprawa Mszy Êw. odpustowej Katowice, KoÊció∏ Chór „Ogniwo” Katowice
Przemienienia Paƒskiego

Data Opis Gdzie Wykonawcy
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Ubieg∏oroczne Âwi´to Âlàskiej
PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”,
którego gospodarzem by∏ Oddzia∏
Bielski Polskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr by∏o szcz´Êliwym wyda-
rzeniem w ˝yciu Alojzego Bary –
znanego i cenionego dyrygenta my-
s∏owickich chórów. Pojecha∏ z Chó-
rem im. Êw. Grzegorza przy parafii
p.w. NSPJ w Mys∏owicach na pre-
zentacj´ dorobku artystycznego pol-
skich i czeskich chórów dzia∏ajà-
cych po obu stronach Olzy, wróci∏
z kolejnà nagrodà. Ceremonia wr´-
czenia Mi´dzynarodowych Nagród
im. Stanis∏awa Moniuszki Zwiàz-
ków Âpiewaczych Polski i Republi-
ki Czeskiej rozpoczyna∏a koncert
galowy Âwi´ta Âlàskiej PieÊni Chó-
ralnej „Trojok Âlàski”, który odby∏
si´ 18 paêdziernika 2009 roku
w pi´knej, stylowej sali widowisko-
wej Bielskiego Centrum Kultury.
Nagrody wr´czane przez ks. prof.
Antoniego Reginka – przewodni-
czàcego Kapitu∏y i Romana Warze-
ch´ – prezesa Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO w Katowicach otrzyma∏y
trzy Êlàskie chóry: Chór Mieszany
„Echo” z Bielska-Bia∏ej – repre-
zentujàcy Oddzia∏ Bielski PZChiO,
Smiseny Sbor „Janacek” z Fry-
tlandu nad Ostravici – reprezentu-
jàcy Uni´ Chórów Czeskich oraz
Akademicki Chór Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach – reprezentu-
jàcy Oddzia∏ Âlàski PZChiO w Ka-
towicach. Nagrody indywidualne
otrzymali: Wanda Miech, akompa-
niatorka – nominowana przez Zrze-
szenie Âpiewaczo-Muzyczne z Cze-
skiego Cieszyna oraz Alojzy Bara,
mys∏owiczanin, dyrygent Chóru im.
Êw. Grzegorza przy parafii p.w.
NSPJ w Mys∏owicach, nominowany
przez Oddzia∏ Âlàski PZChiO w Ka-
towicach. W koncercie galowym na
scenie Bielskiego Centrum Kultury
wystàpi∏y trzy nagrodzone Êlàskie
chóry: Chór Mieszany „Echo”
z Bielska Bia∏ej, Smiseny Sbor „Ja-
nacek” z Frytlandu, Akademicki
Chór Politechniki Âlàskiej oraz Chór
Mieszany „Dêwi´k” z Karviny. Rz´-
siste brawa by∏y podzi´kowaniem
publicznoÊci za kunszt i wysoki po-

ziom artystyczny z jakim prezento-
wane by∏y regionalne, pi´kne Êlàskie
pieÊni. Po koncercie galowym
uczestniczàce w „Trojoku Âlàskim”
polskie i czeskie chóry prezentowa-
∏y si´ w koÊciele p.w. Êw. Katarzy-

ny w Czechowicach-Dziedzicach,
w Domu Kultury „W∏ókniarz”
w Bielsku-Bia∏ej oraz w koÊciele
p.w. NMP Królowej Polski w Pogó-
rzu.

Zdzis∏aw Baƒbu∏a

Alojzy Bara – kawaler Mi´dzynarodowej Nagrody 
im. Stanis∏awa Moniuszki

Alojzy Bara – Êpiewak i dyrygent, ju˝ 64 lata
zwiàzany jest z chórem im. Êw. Grzegorza przy
parafii p.w. NSPJ w Mys∏owicach: przez 37 lat,
od 1945 do 1982 roku, Êpiewa∏ w Chórze im. Êw.
Grzegorza przy parafii p.w. NSPJ,  od 1982 roku
jest dyrygentem tego chóru. 

Przez 45 lat, od 1953 do 1998 roku by∏ dyry-
gentem Chóru M´skiego „Hejna∏” przy Miejskim
Centrum Kultury w Mys∏owicach.

Przez 10 lat, od 1970 do 1980 roku dyrygowa∏
Chórem ˚eƒskim „Harmonia” przy Miejskim
Centrum Kultury w Mys∏owicach.

To trudne do uwierzenia, ale Alojzy Bara od
ponad 56 lat, nieprzerwanie od 1953 roku, dyryguje mys∏owickimi chórami,
w tym – ∏àcznie przez 26 lat – kierowa∏ jednoczeÊnie pracà artystycznà
dwóch chórów: 10 lat chórem „Hejna∏” i „Harmonia”, 16 lat chórem „Hej-
na∏” i Chórem im. Êw. Grzegorza. 

Alojzy Bara posiada wielkie osobiste zas∏ugi w krzewieniu polskiej kultu-
ry muzycznej, w popularyzacji polskich pieÊni patriotycznych, ˝o∏nierskich,
ludowych, kol´d, mszy i pieÊni religijnych. Popularyzowa∏ równie˝ najwy-
bitniejsze pieÊni chóralne skomponowane przez Stanis∏awa Moniuszk´, Wa-
c∏awa Lachmana, Karola Prosnaka, Wallek-Walewskiego i Józefa Âwidra.
Jest wybitnym kontynuatorem wspania∏ych tradycji polskiego ruchu Êpiewa-
czego Mys∏owic i Górnego Âlàska. 

Przeglàdem Mys∏owickich Chó-
rów zainaugurowano rozpocz´cie
przez Miejskie Centrum Kultury
w Mys∏owicach dzia∏alnoÊci pro-
gramowej w Mys∏owicach-Weso-
∏ej. W budynku przy ul. Dzier˝onia
28 odby∏ si´ I Mys∏owicki Prze-
glàd Chórów, w którym wzi´∏o
udzia∏ szeÊç, z trzynastu funkcjonu-
jàcych w mieÊcie chórów nieprofe-
sjonalnych. Do przeglàdu przystà-
pi∏y nast´pujàce zespo∏y: Chór im.
Êw. Grzegorza z parafii p.w. Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Mys∏owicach, Chór im. Êw Mak-
symiliana z parafii p.w. Niepokala-
nego Pocz´cia NajÊwi´tszej Marii
Panny i Êw. Maksymiliana Marii
Kolbe w Janowie, Chór im. Êw. Jac-
ka z parafii p.w. Êw. Jacka na Mor-
gach, Chór „Jubilate Deo” z parafii
ewangelicko-augsburskiej w My-

s∏owicach, Chór Stowarzyszenia
Rodzin Kolpinga „Fatima” z parafii
p.w. Matki Boskiej Fatimskiej
w Weso∏ej oraz Chór z Zespo∏u
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Mys∏owicach. 

Przeglàd przyczyni∏ si´ do pobu-
dzenia aktywnoÊci i integracji my-
s∏owickich Êrodowisk Êpiewaczych
zwiàzanych z amatorskim ruchem
artystycznym oraz upowszechnie-
nia bogatych tradycji chóralnych
miasta Mys∏owice.

Jury I Przeglàdu Mys∏owickich
Chórów przyzna∏o nagrod´ g∏ównà
Chórowi „Jubilate Deo” z parafii
ewangelicko-augsburskiej pod dy-
rekcjà Joanny Bliwert-Hoderny.
Wyró˝nienia w postaci wyst´pu
w Koncercie Noworocznym, który
odby∏ si´ 29 stycznia 2010 roku
w Miejskim Centrum Kultury przy

I Mys∏owicki Przeglàd Chórów
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ul. Grunwaldzkiej 7, przyznano dla
Chóru im. Êw. Maksymiliana przy
parafii p.w. Niepokalanego Pocz´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny i Êw.
Maksymiliana Marii Kolbe pod dy-

rekcjà Aleksandry Gàsiorczyk oraz
dla Chóru „Fatima” z parafii p.w.
Matki Boskiej Fatimskiej pod dy-
rekcjà Urszuli Du˝y. Wszystkie
chóry uczestniczàce w przeglàdzie

uhonorowane zosta∏y okoliczno-
Êciowymi dyplomami nadanymi
przez Dyrektora Miejskiego Cen-
trum Kultury w Mys∏owicach.

Zdzis∏aw Baƒbu∏a

Przy Jezusowym ˚∏óbku w Panewnikach
25 marca 1934 roku, podczas XVIII Zjazdu Delega-

tów Stowarzyszenia Âpiewaków Âlàskich prezes Ste-
fan Marian Stoiƒski zwróci∏ si´ do zebranych nast´pu-
jàcymi s∏owami:

„Chóry nie odró˝niajà muzyki wartoÊciowej od bez-
wartoÊciowej i si´gajà do repertuaru operetkowego
i to obcego, a to ju˝ muzyka wykraczajàca poza grani-
ce naszych obowiàzków. Nam ratowaç wypada pieÊƒ
ludowà przed zalewem ró˝nych przebojów, t´picieli
prawdziwej kultury muzycznej, na której stra˝y staç
winniÊmy”.

Pozostawmy t´ opini´ do rozwa˝enia w cichoÊci
i zastanowienia si´ jak daleko – ulegajàc rozmaitym
presjom – odeszliÊmy od wartoÊci, które w myÊl wy-
bitnego muzyka – dyrygenta, uczonego, publicysty
i dzia∏acza ruchu Êpiewaczego, powinny byç elemen-
tem naszego systemu wartoÊci.

Z cytowanà myÊlà korespondujà w przedziwny spo-
sób treÊci listu biskupów o potrzebie ochrony j´zyka
i kultury polskiej, czytanego w jednà ze styczniowych
niedziel w polskich koÊcio∏ach.

Kojarzy si´ ta refleksja z przes∏aniem otwierajàcym
obchody stulecia zorganizowanego Êlàskiego ruchu
Êpiewaczego i muzycznego. Nie powiedziano tego
wprost, lecz w podtekÊcie s∏ów wyg∏oszonych w so-
bot´, 16 stycznia br. podczas dorocznej Adoracji
˚∏óbka Jezusowego w panewnickiej bazylice da∏o si´
to wyczuç. Warto na to zwróciç uwag´, bo przecie˝
i w naszym Êrodowisku pos∏uch znajduje przekonanie,
i˝ dotrzeç mo˝na do s∏uchaczy i przyciàgnàç kandyda-
tów do zespo∏u jedynie wtedy, gdy w programach
prób i wyst´pów znajdujà si´ utwory muzyki lekkiej
∏atwej i przyjemnej, najlepiej w postaci zagranicznych
przebojów!

Odnotujmy, ˝e podczas tegorocznej Adoracji
wspólny i chórowy Êpiew kol´d, przeplatajàcy si´
z treÊciwymi i pi´knymi rozwa˝aniami ks. prof. An-
toniego Reginka oraz przes∏aniem ks. abp. Zimonia,
wielkie czyni∏ wra˝enie. Nie mog∏o byç inaczej.

Wzi´∏o udzia∏ w Adoracji ponad 30 chórów, gra∏y te˝
dwie orkiestry. Przysz∏o wi´c wi´cej ni˝ 1200 Êpiewa-
jàcych i muzykujàcych osób. W sumie jakaÊ jedna
czwarta naszego Zwiàzku. Bazylika wype∏niona by∏a
do ostatniego miejsca, tym bardziej ze oprócz Êpiewa-
ków i muzyków przysz∏a spora grupa sympatyków,
cz∏onków rodzin i innych osób.

wojand
Zdj´cia: Andrzej Wójcik

Towarzyszàca Orkiestra Elektrowni ¸aziska

Ks. abp dr. Damian Zimoƒ 
i ks. prof. Antoni Reginek

Prezes Roman Warzecha 
odczyta∏ przes∏anie Êpiewaków

Chórami dyrygowa∏ 
Krzysztof K. Kaganiec

Chóry 100-latki Êpiewajà Jezusowi
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Âpiewajmy pi´knie
W dniach 23–30 stycznia 2010 r.

odby∏a si´ w Gliwicach sesja zimo-
wa dwuletniego Podyplomowego
Studium Emisji G∏osu Akademii
Muzycznej z Bydgoszczy.

By∏o to wydarzenie wa˝ne i po˝y-
teczne. Do Gliwic przyjecha∏a znana
pedagog, Jadwiga Ga∏´ska-Tritt
z grupà studentów. Podj´li oni prac´
z pi´cioma gliwickimi chórami. By-
∏y to: Chór Katedralny pod dyr. Kry-
styny Krzy˝anowskiej-¸obody, chór
„Cantemus” z parafii p.w. Êw. Anto-
niego pod dyr. Jakuba Turkiewicza,
chór „SoÊnica” z parafii p.w. NMP
Wspomo˝enia Wiernych pod dyr.
Anny Kwiatkowskiej, Akademicki
Zespó∏ Muzyczny pod dyr. Krystyny
Krzy˝anowskiej-¸obody, chór Gim-
nazjum w Wielowsi pod dyr. El˝bie-
ty Ewertowskiej, chór PSM I st.
w Gliwicach pod dyr. Joanny Pudlik
oraz chór PSM II st. w Gliwicach
pod dyr. Joanny Pudlik. Przez wiele
godzin pod czujnym okiem pani pro-
fesor Ga∏´ski-Tritt, studenci uczyli
prawid∏owej emisji g∏osu, a tym sa-
mym mieli mo˝liwoÊç sprawdzenia
w praktyce tego, z czym zapoznali
si´ dotychczas na uczelni.

ChórzyÊci wykazali si´ du˝ym za-
anga˝owaniem. Da∏o to bardzo do-
bre efekty obu stronom.

Zorganizowanie sesji, zapewnie-
nie kwater, sal do prób i wyk∏adów
wymaga∏o wiele trudu. Podj´∏a go
z powodzeniem dr hab. Krystyna
Krzy˝anowska-¸oboda wyk∏adowca
Studium w Bydgoszczy, pedagog
Âlàskiej Akademii Muzycznej oraz
kierownik artystyczny Gliwicko-Za-
brskiego okr´gu Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

Podzi´kowania za wspó∏prac´ na-
le˝à si´ równie˝ gospodarzom sie-
dzib chórów, a zw∏aszcza Centrum
Jana Paw∏a II gdzie odby∏o si´ naj-
wi´cej zaj´ç a tak˝e egzaminy.
W auli Centrum odby∏ si´ tak˝e na
zakoƒczenie wspania∏y koncert,
w czasie którego Êpiewali wyk∏a-
dowcy Studium, studenci i chóry.
Atmosfera tego koncertu by∏a niepo-
wtarzalna, zbli˝ona do atmosfery
Êpiewania w wielkiej rodzinie, która
czuje i kocha muzyk´ i Êpiew. Na
zakoƒczenie by∏y podzi´kowania,
kwiaty, ∏zy wzruszenia oraz s∏odko-
Êci.

Do zobaczenia za dwa lata!
Jolanta Szelejewska

Minà∏ czas kol´dowania
Okres tegorocznego kol´dowania, przed∏u˝onego zgodnie z tradycjà

do 2 lutego by∏ dla chórów i orkiestr czasem wype∏nionym pracà. Tyl-
ko w styczniu odby∏o si´ z ich udzia∏em 58 koncertów, konkursów,
przeglàdów i innych wyst´pów z kol´dowym graniem i Êpiewaniem.
Pewnie by∏o tych imprez wi´cej, nie wszystkie bowiem odnotowane zo-
sta∏y w kalendarium opublikowanym jeszcze w poprzednim roku,
w 385 wydaniu „Âpiewaka Âlàskiego”. Bez ˝adnego b∏´du uznaç mo˝-
na, ˝e w ciàgu stycznia 2010 roku statystycznie rzecz ujmujàc odbywa-
∏y si´ na terenie Âlàska codziennie dwa koncerty kol´dowe. 

Wojand

Ró˝a Lutra dla Ewy Bocek-Orzyszek
6 marca w czasie na-

bo˝eƒstwa z okazji
Diecezjalnego Synodu
w ewangelickiej kate-
drze w Katowicach,
Ewa Bocek-Orzyszek
uhonorowana zosta∏a
Ró˝à Lutra, to jest naj-
wy˝szym odznacze-
niem przyznawanym na
terenie Diecezji Kato-
wickiej KoÊcio∏a Ewan-
gelicko-Augsburskiego
RP. W uzasadnieniu napisano m.in.
„Za zas∏ugi na polu popularyzacji
kultury muzycznej na wielu p∏asz-
czyznach”.

Ewa Bocek urodzi∏a si´ w 1946 r.
w rodzinie pastorskiej, której ojciec
by∏ d∏ugoletnim proboszczem para-
fii ewangelickiej w Ustroniu.
W dzieciƒstwie na fortepianie uczy∏
jà Jan Gawlas. Po kilku latach gra∏a
ju˝ na harmonium w czasie nabo-
˝eƒstw w ró˝nych parafiach.

W 1965 ukoƒczy∏a klas´ fortepia-
nu w Liceum Muzycznym w Kato-
wicach, w 1971 r. studia w Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szkole Muzycz-
nej w Katowicach (obecnie Akade-
mia Muzyczna) na Wydziale Teo-
rii, Kompozycji i Dyrygentury,
otrzymujàc dyplom magistra sztuki
na Wydziale Teorii, a dwa lata póê-
niej dyplom z kompozycji. Praco-
wa∏a w szko∏ach muzycznych
w Tarnowskich Górach i Zabrzu.
Od 1975 jest nauczycielem akade-
mickim w Instytucie Muzyki Uni-
wersytetu Âlàskiego filii w Cieszy-
nie.

Ewa Bocek bra∏a udzia∏ w se-
sjach naukowych organizowanych
w ramach Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej i Cieszyƒskich Spotkaƒ
Muzycznych, podejmujàc ró˝ne te-

maty badawcze. Zor-
ganizowa∏a i prowa-
dzi∏a 15 cykli WiÊlaƒ-
skich Dni Muzyki Or-
ganowej, to jest 90
koncertów. Od ponad
çwierç wieku wyg∏a-
sza prelekcje i prowa-
dzi koncerty muzyki
wokalnej i recitale or-
ganowe. Jest wspó∏or-
ganizatorem i dyry-
gentem Kameralnego

Zespo∏u Wokalnego „Ustroƒ”,
z którym wystàpi∏a m.in. na Kir-
chantagu (Dni KoÊcio∏a) we Frank-
furcie nad Menem. Wspó∏autorka
publikacji: „Kompozytorzy i mu-
zykolodzy Êrodowiska katowickie-
go”, „Witaj majowa jutrzenko”
(pieÊni okresu Konstytucji 3 maja),
jest jurorem Olimpiady Muzycznej
i konkursu piosenki Êlàskiej oraz
cz∏onkiem Rady Programowej Âlà-
skiej Biblioteki Muzycznej. Publi-
kuje artyku∏y w Zeszytach Nauko-
wych Uniwersytetu Âlàskiego oraz
pismach muzycznych i ewangelic-
kich.

Za dzia∏alnoÊç pedagogicznà
otrzyma∏a Nagrod´ Rektora Uniwer-
sytetu Âlàskiego w Katowicach
(1981), za dzia∏alnoÊç artystycznà
Odznak´ za Zas∏ugi dla Wojewódz-
twa Bielskiego (1988), odznaczenie
Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury (1996),
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi (2000),
Srebrnà Odznak´ za Zas∏ugi dla
Uniwersytetu Âlàskiego (2001) oraz
Nagrod´ im. Stanis∏awa Moniuszki
(2005). Jej biogram zamieszczony
jest w Encyklopedii WHO IS WHO
w Polsce (Kto jest kto w Polsce),
którà w 2003 r. wydano w Szwajca-
rii.

Henryk Orzyszek
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Koncert, który odby∏ si´ 26 marca.
2010 roku w ewangelickiej kate-
drze Zmartwychwstania Paƒskiego
w Katowicach mia∏ szczególny cha-
rakter. By∏ jednym z koncertów
w cyklu przygotowaƒ dyrygentki
koÊcielnego chóru „Largo Cantabi-
le”, Aleksandry Maciejczyk, do
pracy doktorskiej. 

W ramach sakralnego koncertu
wystàpi∏y dwa zespo∏y Êpiewacze –
chór ˝eƒski katowickiej Szko∏y
Muzycznej II st. oraz ewangelicki
chór mieszany „Largo Cantabile”
z Katowic. Program zdominowa∏y
kompozycje wspó∏czesne, w cz´Êci
ewangelickich kompozytorów,
zwiàzanych z Górnym Âlàskiem
Oba zespo∏y wokalne by∏y perfek-
cyjnie przygotowane. Chór ˝eƒski
m.in. pi´knie wyÊpiewa∏ trzy pieÊni
maryjne. W prezentacji chóru „Lar-
go Cantabile” dominowa∏y utwory
pasyjne, w tym kilka skomponowa-
nych przez pastora Adama H∏a-
wiczk´. Silne wra˝enie zrobi∏o
przejmujàce wykonanie znanej pie-
Êni pasyjnej „Ludu mój ludu",
w opracowaniu Jana Gawlasa. Koƒ-
cowy akord koncertu stanowi∏a
pieÊƒ ks. A. H∏awiczki „Siedem
s∏ów Chrystusa”, wsparta recytacjà
(Tadeusz Chmiel) i organami (Mi-
ros∏awa CieÊlak). Ca∏oÊç koncertu
prowadzi∏a Barbara Dutkiewicz.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e na dobry wy-
st´p sk∏ada si´ m.in. dobre frazowa-

nie, wyraêna dykcja, czysta intona-
cja, jednolita barwa oraz si∏a po-
szczególnych g∏osów. Warunki te
zosta∏y spe∏nione.

Aleksandra Maciejczyk prowadzi
ewangelicki chór katedralny od
trzech lat. WczeÊniej pracowa∏a
z chórem jako asystent dyrygenta
i kompozytora,  Êp. Miros∏awa Bli-
werta. „Largo Cantabile” liczy sobie
ju˝ 106 lat i nale˝y do Konfraterni
(stowarzyszenia) najstarszych chó-

rów na Âlàsku.
Doktorantka Aleksandra Maciej-

czyk z „Largo Cantabile” z powo-
dzeniem wyst´powa∏a w wielu
obiektach sakralnych i na scenach.
Chór pod jej dyrekcjà nale˝y do naj-
lepszych chórów ewangelickich
w skali kraju. „Largo Cantabile” ak-
tywnie udziela si´ w dzia∏alnoÊci
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr.

Tekst i foto: Jan Maria Dyga

Luty pod wzgl´dem aktywnoÊci
koncertowej zespo∏ów zrzeszonych
w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr w porównaniu zw∏aszcza
z dorobkiem stycznia przedstawia
si´ nader skromnie: zamknà∏ si´ za-
ledwie kilkunastoma przedsi´wzi´-
ciami o charakterze publicznych
wyst´pów. To oczywiÊcie nie ozna-
cza zastoju, czy te˝ rozleniwienia
spowodowanego wczeÊniejszym
przepracowaniem. I nie chodzi rów-
nie˝ o to, ̋ e po t∏ustym czwartku na-
st´puje Âroda Popielcowa, która
rozpoczyna u nas okres wyciszenia. 

W tym roku – szczególnym dla
Êlàskiego ruchu Êpiewaczego i mu-
zycznego, w zwiàzku ze zbli˝ajà-
cym si´ stuleciem – ten okres post-

nego wyciszenia by∏ czasem inten-
sywnej pracy. Rozpocz´∏y si´
przygotowania do rocznicowych
obchodów zaplanowanych na
osiemnasty dzieƒ kwietnia, i na ko-
lejne miesiàce, które w kalendarzu
imprez zaznaczà si´ wielkimi mu-
zycznymi spotkaniami pod has∏em
„Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa”, czy
czerwcowe Âwi´to Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”… War-
to przypomnieç, ˝e w lutym rozpo-
czà∏ si´ równie˝ sezon wzmo˝onej
dzia∏alnoÊci organizacyjnej; pod
koniec tego miesiàca odby∏o si´
walne zebranie delegatów Okr´gu
Raciborskiego, podobne zebrania
zwo∏ano nast´pnie w pozosta∏ych
okr´gach… andwoj

Praca w Êlàskich zespo∏ach 
nie ustaje

Mistrzowskie dyrygowanie
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Postawmy 
na m∏odzie˝

W stuletnich dziejach Êlàskie-
go zwiàzku Êpiewaczo-muzycz-
nego m∏odzie˝ zawsze odgrywa-
∏a rol´ istotnà. Wiele mówià
o tym dawne przekazy prasowe
i dokumenty.

Karol H∏awiczka – wybitny
pianista, organista, pedagog, hi-
storyk muzyki, kompozytor i dy-
rygent pisa∏ kiedyÊ:

„Prawie wszystkie chóry gór-
noÊlàskie rekrutujà si´ z m∏odzie-
˝y mi´dzy rokiem 16 a 25. Jeden
chór, jaki widzia∏em, mia∏
w swych szeregach nawet dzia-
tw´ szkolnà, a tylko niektóre chó-
ry – szczególnie m´skie — posia-
da∏y tak˝e Êpiewaków starszych”.

Teraz Êrednia wieku w chórach
zbli˝a si´ niestety niebezpiecznie
do siedemdziesiàtki. W tych ze-
spo∏ach zdaje si´ zapomniano
o obowiàzku opiekowania si´
m∏odzie˝à, w∏àczania jej w orbit´
wychowawczego oddzia∏ywania
chóru, b´dàcego reprezentacjà lo-
kalnego Êrodowiska.

OczywiÊcie nie znaczy to, by-
Êmy nie mieli chórów m∏odych.
Jest ich ca∏kiem sporo i powstajà
nowe. W swoim czasie g∏oÊno
by∏o o zespole Schola Canto-
rum w Knurowie, doskona∏à
kondycjà legitymuje si´ zabrzaƒ-
ski chór Rezonas con tutti, suk-
cesy odnosi prowadzony przez
Lidi´ Marszolik chór rybnickich
licealistów „Bel Canto”. I o chó-
rach kameralnych trzeba tu
wspomnieç, jak DAR w Rybni-
ku, Ad Libitum w Pszowie, ka-
towicki zespó∏ Santarello.

Budzenie w rodzinach i w gru-
pach towarzyskich zami∏owania
do Êpiewu i zespo∏owego muzy-
kowania, wciàganie m∏odzie˝y
do dzia∏alnoÊci w chóralnej
wspólnocie ludzi ˝yczliwych
mo˝e sprawiç, ˝e mniej zanie-
dbanych i opuszczonych m∏o-
dych ludzi b´dzie zwraca∏o na
siebie uwag´ swoimi wybryka-
mi, nie b´dzie sprawia∏o trudno-
Êci wychowawczych… 

Tylko duchy upad∏e Êpiewu nie
znajà.

Nie znajà go te˝ i êli ludzie…
Andrzej Wójcik

Mam wielu kolegów organistów,
a jednym z nich jest Miros∏aw Be-
rek. On to pod wp∏ywem letnich re-
citali organowych w koÊciele ewan-
gelickim w WiÊle-Zdroju, które or-
ganizowa∏a i prowadzi∏a Ewa Bo-
cek, podjà∏ trud przystàpienia do eg-
zaminu jako eksternista z zakresu
gry na organach w Paƒstwowej
Szkole Muzycznej II st. im. S. Mo-
niuszki w Zabrzu. Do recitalu dyplo-
mowego, który odby∏ si´ 24 maja
1989 r. przygotowa∏ go Henryk Kla-
ja, znany pedagog i Êlàski wirtuoz
tego instrumentu. Abiturient zapre-
zentowa∏ kompozycje D.Buxtehude-
go, J. S. Bacha, C. Francka i H. Kla-
ji. Pami´tam ten wyst´p, gdy˝ by∏em
w komisji egzaminacyjnej, który
przyj´ty zosta∏ najwy˝szà ocenà.
W czasie egzaminów z przedmiotów
ogólnomuzycznych
wnikliwie przedstawi∏
tak˝e temat pn. Organy
w koÊciele Jezusowym
w Cieszynie, który dla
Biblioteki szkolnej
opracowa∏ w formie
pisemnej.

Organy w ewange-
lickim koÊciele zbudo-
wa∏a w 1923 r. firma
Wilhelma Sauera
z Frankfurtu nad Odrà.
Majà 36 g∏osów, trzy
manua∏y i peda∏
o trakturze pneuma-

tycznej, a sygnowane sà opusem
1259. W Êwiàtyni odbywa si´ wiele
koncertów muzyki wokalnej, wo-
kalno-instrumentalnej i organowej.
30 X 2009 r. odby∏ si´ koncert wpi-
sany w obchody jubileuszu 300-le-
cia cieszyƒskiego koÊcio∏a. By∏y
gratulacje ró˝nych w∏adz, tak˝e dla
Miros∏awa Berka. Organy tej Êwià-
tyni nagra∏ dla Radia Katowice prof.
Julian Gembalski. Ludwig van
Beethoven mawia∏: „Muzyka jest
wy˝szym objawieniem ni˝ wszyst-
kie màdroÊci i jakakolwiek filozo-
fia”.

Mirku, kolega po fachu ˝yczy Ci,
abyÊ w zdrowiu nadal pe∏ni∏ t´ funk-
cj´ ku zadowoleniu zborowników
i innych s∏uchaczy. CzeÊç muzyce,
królowej instrumentów!

Henryk Orzyszek

Ju˝ kilkuletnià tradycj´ majà kon-
certy Kameralnego Zespo∏u Wokal-
nego „Ustroƒ” w Miejskim Domu
Spokojnej StaroÊci w Ustroniu. 12
stycznia zaÊpiewali oni 15 pieÊni bo-
˝onarodzeniowych. By∏y to m.in.:
Przylecieli anio∏kowie,Do szopy hej
pasterze, M´drcy Êwiata monarcho-
wie, My te˝ pastuszkowie, Przystàp-
my do szopy, A có˝ z tà Dziecinà
b´dziem czynili, w oprac. Józefa
Âwidra i Henryka Orzyszka. Na or-
ganach gra∏a i s∏owo o pieÊniach wy-
g∏osi∏a, dyrygentka Ewa Bocek-
Orzyszek. Koncertowi towarzyszy∏a
wspania∏a atmosfera, gdy˝ obecni
s∏uchacze wspólnie Êpiewali niektó-
re fragmenty z zespo∏em.

Po zaÊpiewaniu kantyczki A có˝
z tà Dziecinà b´dziem czynili, która
Êpiewana by∏a ju˝ w 1707 r., dyry-
gentka zwróci∏a si´ do s∏uchaczy
z pytaniem, co znaczy wyst´pujàce
tam s∏owo „Kukie∏eczka”. Po chwili
ciszy, jedna z paƒ odpowiedzia∏a:
„to rodzaj s∏odkiej bu∏eczki”, za co
otrzyma∏a gromkie brawa. Pierwsze
pieÊni kol´dowe pochodzà z XV
wieku, a nurt twórczoÊci bo˝onaro-
dzeniowej to tak˝e pastora∏ki i kan-
tyczki. Na zakoƒczenie mi∏ego spo-
tkania kameraliÊci zapewnili, ˝e
znowu przyjadà i zaÊpiewajà, z cze-
go niezmiernie ucieszyli si´ pensjo-
nariusze!

Henryk Orzyszek

30 lat przy organach

„Ustroƒ” 
zaÊpiewa∏ pensjonariuszom

Miros∏aw Berek przy organach
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Od wielu lat w Czechach na Zaol-
ziu, a konkretnie w Nieborach
(obecnie dzielnica Trzyƒca) odbywa
si´ w kwietniu sympatyczna Êpiewa-
cza impreza pod nazwà „Wiosenne
Spotkanie z Piosenkà”. 

KiedyÊ przypadek sprawi∏, ˝e za-
olziaƒski chór „Zgoda” nawiàza∏
wspó∏prac´ z górnoÊlàskim chórem
„Lutnia” z Zabrza-Paw∏owa. Przy-
jaêƒ obu zespo∏ów ugruntowana zo-
sta∏a bezpoÊrednimi Êpiewaczymi
spotkaniami. W grudniu „Lutnia”
goÊci „Zgod´”, zaÊ w kwietniu za-
brzaƒski chór przyje˝d˝a na Zaolzie.
Tak by∏o i w tym roku. 24 kwietnia,
w sobot´, w domu PZKO w Niebo-
rach odby∏a si´ tegoroczna edycja
Spotkania. 

Od kilku lat na spotkaniu goÊci
tak˝e Êpiewak, baryton Jan Maria
Dyga. Artysta nawiàza∏ kontakt ze
„Zgodà”, gdy prowadzi∏ w oÊrodku

„Buk” w Rudach (k. Raciborza) zlo-
ty Êlàskich chórów i orkiestr.

Oba chóry na wyst´p przygotowa-
∏y ciekawy program, cz´sto przepla-
tany s∏owem, by na koƒcu razem
wyÊpiewaç trzy utwory, z „Odà do
radoÊci” – hymnem Unii Europej-
skiej w∏àcznie. Z kolei Jan Maria
Dyga wykona∏ kilka polskich pieÊni
romantycznych, m.in. Moniuszki
i Chopina.

Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ˝e druga
cz´Êç spotkania ma charakter towa-
rzysko-Êpiewaczej biesiady. Dodat-
kowà atrakcjà by∏a, jak co roku, lo-
teria z nagrodami, a przede wszyst-
kim wyst´p dzieci z polskiej szko∏y
w Trzyƒcu, który poprzedzi∏ chóral-
ne popisy. Pi´kna pogoda dodatko-
wo sprzyja∏a mi∏ej atmosferze chó-
ralnego randez vous. 

Duszà spotkaƒ, zarazem niestru-
dzonà animatorkà kulturalnych po-

czynaƒ wÊród polskiej ludnoÊci Za-
olzia jest dyrygentka „Zgody” – Ire-
na Ma∏ysz. Jej ciàg∏e ogromne zaan-
ga˝owanie owocuje m.in. tym, ˝e
chór w Nieborach trwa, a polska
mowa na tym skrawku czeskiej zie-
mi jest piel´gnowana.

Uroczo usytuowany Polski Dom
w Nieborach pozytywnie zaskakuje
jeszcze starannie utrzymanà izbà
muzealnà. Niebory przypominajà
si´ ca∏emu Zaolziu organizowanà
co roku w maju du˝à folklorystycz-
nà imprezà pod nazwà „Oszeldów-
ka”.

W przysz∏ym roku chór „Zgoda”
obchodziç b´dzie 25-lecie istnienia.
Ju˝ teraz powoli przygotowuje si´
do srebrnego jubileuszu. Chóralna
przyjaêƒ zespo∏ów z obu stron Olzy
warta jest naÊladowania i zas∏uguje
na wielkie uznanie.

(de-jot)

Spotkanie z polskà piosenkà na Zaolziu

Tradycyjnie ju˝ w drugà niedziel´ stycznia, w ko-
Êciele ewangelickim w Chorzowie organizowane sà
koncerty pieÊni bo˝onarodzeniowych i pastora∏ek.
Âpiewa∏y chóry: z parafii Êw. Floriana (dyr. Cecylia
Knopp), kameraliÊci „Beatitudo” z parafii Êw. Fran-
ciszka (dyr. Krzysztof Dudzik), „Lutnia” (dyr. Jadwi-
ga Wandiger) oraz ewangelickie: ˝eƒski „Vocalis” ze
Skoczowa (dyr. Daniel Cichy) i „Cantate” z Chorzo-
wa (dyr. Agnieszka
Musio∏). Wystàpi∏o
104 mi∏oÊników
muzyki wokalnej,
którzy zaprezento-
wali 21 utworów.
Niektóre z nich to:
Âpij mój maleƒki,
oprac. Daniel Ci-
chy, RadoÊç dziÊ
nasta∏a, oprac. Al-
fred Bàczkiewicz
i Nu˝my dziÊ
chrzeÊcijani, która
pochodzi z kancjo-
na∏ów staniàtec-
kich. 

Na zakoƒczenie
zgromadzeni w ko-
Êciele, a by∏o ich
sporo zaÊpiewali
O b∏ogos∏awiony,
radoÊcià natchnio-
ny. Koncert prowa-
dzi∏a i s∏owo o mu-

zyce wyg∏osi∏a Ewa Bocek-Orzyszek. Do wykonaw-
ców i s∏uchaczy przemówi∏ proboszcz ks. Bogus∏aw
Cichy, który udzieli∏ tak˝e b∏ogos∏awieƒstwa. Nast´p-
nie spotkano si´ w sali parafii, gdzie przy kawie i ko-
∏aczu wspominano ubieg∏e koncerty, dyskutowano
o muzyce wokalnej i Êpiewano kol´dy. 

CzeÊç PieÊni ekumenicznej!
Henryk Orzyszek

Po∏àczone chóry w ewangelickim koÊciele w Chorzowie Foto: Ilona Cichy

Ekumeniczny koncert kol´d
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LEON OSTOJA PONIECKI
(1893–1945) – „kapelmistrz i na-
uczyciel muzyki w Katowicach”,
dzia∏acz plebiscytowy i kulturalno-
oÊwiatowy. We wrzeÊniu 1909 roku
przyprowadzi∏ Êlàskie chóry na Za-
dole.

Muzyk z zami∏owania i talentu,
z zawodu malarz pokojowy, w wie-
ku lat dziewi´tnastu zosta∏ dyrygen-
tem orkiestry Towarzystwa Mu-
zycznego w Teatrze Polskim w Po-
znaniu. Do osiedlenia si´ na Âlàsku
nak∏oni∏ go Wojciech Korfanty.
W 1908 roku Poniecki utworzy∏
w Katowicach w∏asnà orkiestr´, na-
wiàza∏ te˝ wspó∏prac´ z chórami
w Bytomiu, Królewskiej Hucie, Bo-
gucicach, Chropaczowie, Józefow-
cu, Nowej Wsi, Orzegowie i Âwi´-
toch∏owicach. Spoczywa na cmenta-
rzu parafialnym Êw. Jadwigi w Cho-
rzowie.

We wtorek 15 grudnia 1908 roku
w wydawanym przez Korfantego
„Polaku” ukaza∏ si´ nast´pujàcy
anons: 

„Szanownej publicznoÊci – oraz
Towarzystwom na Górnym Âlàsku
uprzejmie donosz´, ze osiad∏em
w Katowicach i za∏o˝y∏em Instytut
Muzyczny […] lekcyi udzielam na
skrzypcach, fortepianie, wioloncze-
li, flecie i lekcyi Êpiewu tak w domu
jak i poza domem […] Towarzy-
stwom Âpiewackim […] szczegól-
nie zwracam uwag´, ˝e […] majàc
bibliotek´ utworów Êpiewnych na 4
m´zkie g∏osy, mieszane i wiele
wspania∏ych z towarzyszeniem or-
kiestry, ch´tnie zasilaç b´d´ te to-
warzystwa, które nut ta-
kowych potrzebowaç
b´dà.”

Ukazujàce si´ od
1908 roku og∏oszenia
wskazujà, jak rozleg∏y
by∏ zakres jego dzia∏aƒ,
wyprzedzajàcych o po-
nad dwadzieÊcia lat po-
wstanie Instytutu Mu-
zycznego Stefana M.
Stoiƒskiego oraz Âlà-
skiego Konserwatorium
Muzycznego.

Napisane po angiel-
sku wspomnienia Stefa-
na Ponieckiego (1922–
2002), zmar∏ego w Ka-
nadzie syna Leona Po-

nieckiego, sà dokumentem bardzo
interesujàcym. 

Autor odtwarza atmosfer´ swych
lat dziecinnych i m∏odzieƒczych
prze˝ywanych w Katowicach
i w Chorzowie. Opowiada o rodzi-
nie, domu, o matce i przyrodnich
siostrach, wspomina brata… Narra-
cj´ uzupe∏niajà fotografie.

– Urodzi∏em si´ 26 grudnia 1922
roku na Âlàsku, w Katowicach, jako
drugi syn w rodzinie – pisa∏. – Dzia-
dek mojej matki, Julii – Franz Pasch-
ke, by∏ agronomem. Pochodzi∏
z Niemiec i przyjà∏ si´ do pracy
w majàtku pradziadka. Ojciec
o swojej rodzinie mówi∏ niewiele.
Wiem, ˝e mia∏ dwóch braci i ˝e
dziadek Poniecki by∏ nauczycielem.
Pierwsze ma∏˝eƒstwo ojca skoƒczy-
∏o si´ rozwodem. Przyczynà by∏ al-
koholizm ˝ony, która zmar∏a w przy-
tu∏ku dla osób nim dotkni´tych. Z te-
go ma∏˝eƒstwa pochodzi∏y trzy córki
– Helena, która zosta∏a skrzypaczkà
i po wojnie gra∏a w orkiestrze Filhar-
monii Âlàskiej oraz Maria i Stefania
– utalentowane pianistki.

Leon Poniecki przedstawiony jest
we wspomnieniu jako pracownik
„Skarbofermu” – polsko-francuskiej
spó∏ki eksploatujàcej w latach 1922
–1939 Êlàskie z∏o˝a w´gla. Opieko-
wa∏ si´ chórami i górniczà orkiestrà,
która co roku, w dniu urodzin urzà-
dza∏a pod jego domem pobudk´,
grajàc donoÊne „Sto lat”.

Wspomnienia Stefana ubarwiajà
anegdoty: 

– Pewnego razu ojciec zabra∏ mnie
w podró˝ s∏u˝bowà samochodem
podstawionym przez pracodawc´.
Wyjazd wiàza∏ si´ z koniecznoÊcià
zjedzenia posi∏ku w restauracji. Po
jego spo˝yciu ojciec zapyta∏ co mi
najbardziej smakowa∏o. Odpowie-
dzia∏em, ˝e ciemne piwo. Nie sàdz´,
by by∏ zadowolony z tej odpowiedzi
– napisa∏ doros∏y Stefan. I doda∏ wy-
mowny szczegó∏: – Po obiedzie, gdy

tylko ojciec by∏ z nami,
dzieci musia∏y ca∏owaç
go w r´k´. Chodzi∏o
o to, byÊmy nie zapo-
mnieli kto nas ˝ywi. 

W niniejszym szkicu
do portretu Leona Po-
nieckiego brakuje wielu
szczegó∏ów. By je
skompletowaç trzeba
si´gnàç do orygina∏u
wspomnieƒ i do innych
dokumentów. Uczyni-
my to przy sposobnoÊci.
Tymczasem przyjrzyj-
my si´ reprodukowa-
nym fotografiom.

Opr. Andrzej Wójcik

Na fotografii oprócz Paƒstwa Po-
nieckich, starszego syna Janusza,
Stefana oraz le˝àcego pod sto∏em
psa widaç rozwieszone na Êcianie
obrazy. Leon Poniecki – malarz-
hobbysta starannie odwzorowywa∏
dzie∏a innych twórców oraz wize-
runki utrwalone na fotografiach.
Malowanie portretów ˝ywych mo-
deli nie zawsze koƒczy∏o si´ po-
myÊlnym rezultatem.
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Na bezrybiu…
(felieton wyg∏oszony w listopadzie
2009 roku w magazynie muzycznym
Radia Katowice „Res Musica” pod
redakcjà Henryka Cierpio∏a)

Wbrew temu co o nas tu i tam si´
mówi nie jesteÊmy ˝adnà niszà.

Przeczà temu dane:
Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Âlà-

skich Kó∏ Âpiewaczych, póêniej
tak˝e Instrumentalnych, w najlep-
szych latach trzydziestych skupia∏
oko∏o 340 zespo∏ów. Rozsiane by∏y
na obszarze od Wadowic, po Nys´
oraz cz´Êç Zaolzia…! Tylko pol-
skie chóry skupia∏y w tamtych la-
tach oko∏o 15.000 osób, choç to
liczba chyba zani˝ona, bo by∏y
przecie˝ zespo∏y liczàce po 100
i wi´cej osób. Po obu stronach Êlà-
skiej granicy doliczylibyÊmy si´
pewnie oko∏o 20 tysi´cy Êpiewa-
ków. 

Dzisiaj, na du˝o mniejszym tery-
torium aktywnà dzia∏alnoÊç wyka-
zuje ponad 200 zespo∏ów zrzeszo-
nych w naszym Zwiàzku. To bar-
dzo du˝o, ale mo˝e i powinno byç
wi´cej! ¸atwo policzyç ile osób
nasz ruch Êpiewaczo muzyczny an-
ga˝uje: to znów ok. 20 tysi´cy
osób, odsetek ludnoÊci mieszkajà-
cej na Âlàsku mo˝e niewielki, ale
jednak, Nie nale˝y tej si∏y lekcewa-
˝yç. 

G∏os Êlàskich Êpiewaków i muzy-
ków bywa donoÊny. Zaznaczy∏ si´
tak˝e w historii katowickiego Ra-
dia, które pojutrze ukoƒczy 82 rok
dzia∏alnoÊci. 

Przed wojnà Radio by∏o natural-
nym eksponentem lokalnej tradycji,
ale i propagatorem dóbr kultury
ogólnopolskiej, b´dàcej na podzie-
lonym Âlàsku niewàtpliwym ele-
mentem scalajàcym. Katowicka
rozg∏oÊnia realizowa∏a swojà misj´
mi´dzy innymi we wspó∏pracy ze
Êlàskimi chórami. 

Zaryzykowa∏bym, nawet tez´, i˝
Êlàskie chóry by∏y wspó∏twórcami
katowickiej rozg∏oÊni. Interesowa∏y
si´ radiem na d∏ugo przed jego po-
wstaniem. Interesujàce sà pod tym
wzgl´dem przekazy i zapisy jakie

znajdujemy w dokumentach ruchu
Êpiewaczego, a tak˝e na lamach
Êpiewaczych czasopism. Oto przy-
k∏ad, z 1909 roku, kiedy to w Âpie-
waku, wychodzàcym wówczas
w Poznaniu opublikowano tekst pt.
„Opera w mieszkaniu” z nast´pujà-
cà informacjà:

„Wynalazca nazwanego jego
imieniem systemu telegrafu i tele-
fonu bez drutu, Lee de Forest,
wprowadzi∏ obecnie znaczne ulep-
szenia i og∏asza, ze niebawem ju˝
zacznie konstruowaç aparaty, za
pomocà których ka˝dy mieszkaniec
NY w promieniu 45 km b´dzie
móg∏ w domu przys∏uchiwaç si´
wykonaniom opery w którymÊ z te-
atrów nowojorskich. Aparat odbior-
czy b´dzie kosztowaç 24 dolary.
Obecnie mo˝na ju˝ s∏yszeç wyraê-
nie wszystkie arye solowe, wyna-
lazca zaÊ twierdzi, ˝e najnowszy
model aparatu pozwala s∏yszeç tak-
˝e orkiestry i chóry”.

Up∏yn´∏o du˝o czasu, zanim
„przys∏uchiwanie si´ wykonaniom
opery” oraz wyst´pom orkiestr
i chórów w radiowym przekazie
mo˝liwe si´ sta∏o tak˝e tu, na Âlà-
sku. By∏ to czas wype∏niony przy-
gotowaniami i dyskusjami, których
charakterystycznym odpryskiem
jest artyku∏ Feliksa Sachsego
O perspektywach Radia, opubliko-
wany w lipcu 1926 roku, wtedy ju˝
na ∏amach „Âpiewaka Âlàskiego”
Autor artyku∏u zwróci∏ uwag´ czy-
telników na epokowe znaczenie
wynalazku radia i na jego zwiàzek
z praktykà muzycznà. Podjà∏ te˝
prób´ udzielenia odpowiedzi na py-
tania: jak ukszta∏tuje si´ ˝ycie mu-
zyczne pod wp∏ywem radia.

Pyta∏: „…czy radio jest dla mu-
zyki jasnà zorzà wschodnià nowej
wspania∏oÊci, czy krwawà ∏unà
zgubnego po˝aru”? 

Przy okazji ostrzega∏:
„...powinniÊmy strzec si´ przed

bezgranicznà ufnoÊcià w jego (tj.
radia) zbawienny wp∏yw na kultur´
muzycznà i na jej popularyzacj´”

W paêdzierniku 1927 roku to sa-
mo czasopismo w dziale „Varia”
poda∏o wiadomoÊç, z której wyni-
ka, i˝ katowicka rozg∏oÊnia radiowa
mia∏a byç otwarta wczeÊniej, ani˝e-

li faktycznie to nastàpi∏o:
„Radiostacja katowicka rozpocz-

nie dzia∏alnoÊç w koƒcu bie˝àcego
miesiàca. Zw∏oka nastàpi∏a z powo-
du nie dostarczenia na czas maszyn,
które sprowadza si´ z Ameryki.
Kierownictwo programowe objà∏
prof. Tymieniecki, który mi´dzy in-
nemi ma zamiar nadawaç cz´Êciej
koncerty chórowe przy udziale wy-
bitniejszych chórów Êlàskich”.

Do otwarcia rozg∏oÊni radiowej
w Katowicach dosz∏o ostatecznie 4
grudnia 1927 roku. Fakt ten odno-
towany zosta∏ w Êlàskim periodyku
Êpiewaczym (1927, nr 12). Podkre-
Êlono, i˝ podczas uroczystoÊci
otwarcia katowickiej stacji radio-
wej:

„Po przemówieniach p. Wojewo-
dy i przedstawicieli innych w∏adz
odÊpiewa∏o kilka pieÊni „Echo” ka-
towickie...”

Udzia∏ chóru m´skiego „Echo”
pod kierunkiem Jana Gawlasa
w inauguracji katowickiej rozg∏oÊni
radiowej nie by∏ dzie∏em przypad-
ku. Przygotowaniem by∏y wcze-
Êniejsze kontakty, o których do-
wiadujemy si´ nie bez zdziwienia
z odkurzonych dokumentów, ujaw-
niajàc przy tym fakty niezmiernie
ciekawe, wr´cz zaskakujàce. Oma-
wiano je na posiedzeniach Wydzia-
∏u Zwiàzkowego (tak nazywano
dawniej zarzàd zwiàzku). W jed-
nym z protoko∏ów czytamy:

„OdnoÊnie do wspó∏pracy chó-
rów Êlàskich z Radjem Polskim
w Katowicach sekretarz referuje
o konferencji jakà mieli prezes i se-
kretarz Zwiàzku z kierownikiem
Radja p. Tymienieckim. Poniewa˝
dotàd ze strony Radja nie by∏o kon-
kretnych propozycji w tej sprawie
ani te˝ Zwiàzek nie mia∏ jeszcze
planu wed∏ug którego nale˝a∏oby
ustaliç udzia∏ chórów w produk-
cjach Radja, uchwalono i polecono
przeprowadziç ponownà konferen-
cj´, na którejby wyznaczono pewne
z góry ustalone terminy dla audycji
chórowych, gdy˝ dopiero wtenczas
Zwiàzek b´dzie móg∏ porozumieç
si´ z chórami co do wyst´pów”.

Wspó∏praca z radiem katowic-
kim, nawiàzana jeszcze przed ofi-
cjalnym uruchomieniem rozg∏oÊni,
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prawdopodobnie nie uk∏ada∏a si´
najlepiej. Âwiadczy o tym nast´pu-
jàcy fragment jednego z protoko-
∏ów:

„Wobec tego i˝ dyrekcja Radja
Polskiego jak si´ wydaje celowo
unika urzàdzania produkcji chóro-
wych przez katowickie Radjo,
uchwalono si´ w tej sprawie osta-
tecznie rozmówiç z dyr. Radja p.
Tymienieckim. W tym celu udadzà
si´ do niego w najbli˝szych dniach
druhowie prezes, wiceprezes,
skarbnik i sekretarz”.

CoÊ si´ jednak zacz´∏o zmieniaç,
skoro w kwietniu 1928 roku, pod-
czas Walnego Zjazdu Delegatów
Zwiàzku Kó∏ Âpiewaczych, poleca-
no chórom korzystanie „…z komu-
nikatów radjowych, og∏aszanych co
drugi czwartek przez stacj´ kato-
wickà”.

Warto zwróciç uwag´, ˝e doÊç
wczeÊnie podj´∏o katowickie radio
muzycznà dzia∏alnoÊç upowszech-
nieniowà i edukacyjnà. Kilka tek-
stów radiowych odczytów zacho-
wa∏o si´ w formie drukowanej na
∏amach „Âpiewaka”. Przed mikro-
fonem katowickiej radiostacji wy-
st´powali wybitni przedstawiciele
muzycznego Êwiata naukowego
spoza Âlàska. Oprócz krakowskie-
go profesora Zdzis∏awa Jachimec-
kiego, z Katowic mówi∏ m.in. Józef
Reiss, tak˝e profesor krakowskiej
wszechnicy, autor opublikowanego
w „Âpiewaku” radiowego „wyk∏a-
du” pod tytu∏em „Czar Êlàskiej pie-
Êni ludowej”. Oko∏o po∏owy roku
1928, a wi´c ju˝ w poczàtkowym
okresie istnienia katowickiego ra-
dia, wspó∏prac´ z tà instytucjà na-
wiàza∏ Karol H∏awiczka – autor
obszernego, dwucz´Êciowego opra-
cowania pod tytu∏em „Muzyka lu-
dowa Êlàska cieszyƒskiego”. Po-
czàwszy od 1937 roku pojawiajà si´
w „Âpiewaku” sta∏e recenzje Le-
opolda Janickiego. Dotyczy∏y one
muzycznych audycji katowickiej
rozg∏oÊni, zw∏aszcza zaÊ udzia∏u
w tych audycjach Êlàskich chórów.

Trudno nie wspomnieç o nadzie-
jach, jakie Êlàski zwiàzek Êpiewa-
czy pok∏ada∏ w osobie Stefana Ty-
mienieckiego. Jest to wàtek niezna-
ny i nieobecny w dotychczasowych
opracowaniach historii Êlàskiego
Êpiewactwa. Jak si´ okaza∏o ju˝ 24
listopada 1924 roku rozwa˝ano
kwesti´ zaproszenia przysz∏ego dy-
rektora programowego radia w Ka-

towicach, przy tym znakomitego
pianist´ i ucznia Paderewskiego, do
przyj´cia funkcji dyrektora arty-
stycznego Zwiàzku.

ProÊba Wydzia∏u Zwiàzkowego
nie przynios∏a niestety zadowalajà-
cych rezultatów. CoÊ stan´∏o na
przeszkodzie. Byç mo˝e prof. Ty-
mieniecki zainteresowany by∏ ju˝
innà, bardziej intratnà propozycjà?
Jakà tego nie wiemy. O pracy w ra-
diu przecie˝ jeszcze nie mog∏o byç
mowy.

Wspó∏praca Êlàskiego Êrodowi-
ska muzycznego z katowickim ra-
diem ma charakter trwa∏y. Odrodzi-
∏a si´ w okresie powojennym
i z ró˝nà intensywnoÊcià trwa do
dzisiaj. Jeszcze niedawno Êlàskich
chórów i orkiestr mo˝na by∏o po-
s∏uchaç m.in. w radiowych cyklach
audycji red. Stanis∏awa Jareckiego
– „Z muzykà przez lata”, „Nasze
chóry Êpiewajà”, „Orkiestry d´te
przed mikrofonem”, „U êróde∏ gór-
niczej pieÊni”… 

Teraz, w okresie przygotowaƒ do
obchodów stulecia Zwiàzku Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych, po kilku-
letniej przerwie znów jesteÊmy
obecni na radiowej antenie –
w skromnym wymiarze raz na dwa
tygodnie emitowanych felietonów,
ale przecie˝ na bezrybiu i rak ryba! 

✶ ✶ ✶

Bilans
(felieton wyg∏oszony 17 marca
2010 roku o godz. 22.15 w magazy-
nie muzycznym Radia Katowice
„Res Musica” pod redakcjà Henry-
ka Cierpio∏a)

Dzisiaj b´dzie o… bilansie.
U˝ywamy tego s∏owa w odniesie-

niu do wszelkiego rodzaju podsu-
mowaƒ – wtedy, gdy tworzymy na
przyk∏ad zestawienie dokonaƒ z za-
mierzeniami, zysków ze stratami
i tak dalej. Ów bilans sporzàdzany
bywa zazwyczaj z koƒcem roku ka-
lendarzowego. Mo˝liwe sà jednak
i stosowane inne terminy. W Êlà-
skim ruchu Êpiewaczo-muzycznym
roczne podsumowania sporzàdzane
sà mniej wi´cej w po∏owie marca.
Wyniki podawane sà do wiadomo-
Êci zainteresowanych, by miesiàc
póêniej staç si´ przedmiotem dys-
kusji i ocen delegatów, uczestniczà-
cych w dorocznym zjeêdzie spra-

wozdawczym, czy te˝ sprawozdaw-
czo-wyborczym. Dzieje si´ tak ju˝
od stu lat, w sta∏ym rytmie rocz-
nym, z akcentami przypadajàcymi
na po∏ow´ marca i po∏ow´ kwiet-
nia. ¸atwo to zrozumieç jeÊli si´
pami´ta, ˝e Zwiàzek Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych utworzony zosta∏ 18
kwietnia 1910 roku, wi´c sto lat te-
mu, mniej wi´cej w po∏owie tego
pi´knie nazywajàcego si´ miesiàca.

Zbli˝ajàce si´ stulecie – dzisiaj
ju˝ Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, a jeszcze przed Bo˝ym
Narodzeniem Oddzia∏u Âlàskiego
Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr – jest wyjàtkowà okazjà bi-
lansowania dokonaƒ. Od jakiegoÊ
czasu zajmujemy si´ tym równie˝
w magazynie „Res Musica”. Podej-
rzewam, ba! – jestem o tym przeko-
nany, ˝e takie podsumowania czàst-
kowe rozmaitych fragmentów –
ogromnych i niezwykle wa˝nych
dokonaƒ Êlàskich chórzystów i mu-
zyków amatorów – stanowiç b´dà
temat refleksji, zaplanowanych na
co najmniej kilka jeszcze miesi´cy.

By∏oby dobrze, gdyby te reflek-
sje poprzedzi∏y i wzbudzi∏y odpo-
wiednià reakcj´ tak zwanych czyn-
ników, którym to eufemizmem
okreÊlam urz´dników tudzie˝ …
polityków, odpowiadajàcych w na-
szym województwie i w Êlàskich
miastach za kultur´ i inne sprawy
publiczne. Jak dotàd bardziej zaj´ci
sobà, zdajà si´ nie dostrzegaç takie-
go „g∏upstwa”, jak sto lat obecnoÊci
w Êlàskim ˝yciu publicznym, w Êlà-
skiej kulturze, przestarza∏ych, wi´c
niemodnych chórów, czy – nie daj
Bo˝e – d´tych orkiestr.

– Czas na off, na underground, na
parakultur´ – powiadajà owi spe-
cjaliÊci od kultury, wspierani przez
dzielnie im basujàcych dziennika-
rzy, poza tym na muzyk´ ca∏kowi-
cie niewra˝liwych, wr´cz g∏uchych.

Tymczasem zbli˝a si´ obchód
stulecia Êlàskiego ruchu Êpiewaczo
muzycznego, zorganizowanej przed
stu laty si∏y, z którà w przesz∏oÊci
co màdrzejsi decydenci starali si´
˝yç w przyjaêni, liczyli si´ z nià
w ka˝dym razie, czasami – nieste-
ty! – podejmujàc nawet skuteczne
próby wciàgni´cia w swoje sprawy
i interesy, podlane paƒstwowotwór-
czym sosem. Tak by∏o tu˝ przed
wybuchem II wojny Êwiatowej, gdy
w gr´ wchodzi∏a niemal dwudzie-
stotysi´czna rzesza Êpiewaków-
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chórzystów. Teraz jest w Êlàskim
ruchu Êpiewaczo muzycznym zde-
cydowanie mniejsza liczba uczest-
ników, ale te cztery, czy pi´ç tysi´-
cy Êpiewajàcych i grajàcych osób to
tak˝e nie ma∏o! A trzeba przy tym
wziàç pod uwag´ terytorialnie
znacznie w stosunku do mi´dzy-
wojnia okrojony zasi´g oddzia∏y-
wania Êlàskich chórów i orkiestr,
odmiennoÊç warunków ˝ycia i wy-
raêne wyhamowanie potrzeb kultu-
ralnych, w wielu wypadkach ogra-
niczajàcych si´ do biernej kon-
sumpcji oferowanej przez media
masowej tandety.

Obchód stulecia Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr poprze-
dzi zwo∏any na jedenasty dzieƒ
kwietnia doroczny zjazd delegatów.
B´dzie to spotkanie o charakterze
sprawozdawczo-wyborczym. Pod-
j´te na nim zostanà wa˝ne decyzje,
takie jak wybór nowego Zarzàdu
G∏ównego. Wybrany na czterolet-
nià kadencj´ zastàpi on dotychcza-
sowy Komitet Za∏o˝ycielski Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.
Podj´te zostanà tak˝e procedury
zmierzajàce do wyrejestrowania,
a tym samym zakoƒczenia dzia∏al-
noÊci dotychczasowego Oddzia∏u
Âlàskiego Polskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr. Lecz – co najwa˝-
niejsze – dokonane zostanie podsu-
mowanie tej dzia∏alnoÊci w ubie-
g∏ym roku 2009, przedstawiony zo-
stanie bilans zamkni´cia i otwarcia
zarazem, obejmujàcy okres przygo-
towaƒ do jubileuszu stulecia.

Bilans ten jest ju˝ gotowy. 
Rzeczowy, zwi´z∏y, suchy, bez-

nami´tny… Jakich jeszcze okreÊleƒ
mo˝na wobec dokumentu spisane-
go na kilkunastu kartkach papieru
w formacie A4?

Ciekawe rzeczy ten bilans zawie-
ra. Sporo w nim statystyki. Okaza∏o
si´, ˝e Âlàski Zwiàzek skupia obec-
nie 152 chóry i 51 orkiestr, razem
201 zespo∏ów. W ka˝dym z nich
gra i Êpiewa przeci´tnie 40 osób.
Prosty rachunek wskazuje jaki to
potencja∏ ludzki. A jeÊli do tego do-
liczy si´ rodziny i sympatyków?

W ciàgu minionego roku zespo∏y
te 2515 razy wystàpi∏y przed pu-
blicznoÊcià w tym 98 razy poza gra-
nicami kraju. Ze Êrodków publicz-
nych samorzàdowych oraz sponso-
rów wydano na ten cel 158 tysi´cy
z∏otych. Jeden zatem wyst´p chóru
lub orkiestry kosztowa∏… nieca∏e

63 z∏ote! Na dzia∏alnoÊç chórów
i orkiestr w jubileuszowym roku
stulecia z powodu kryzysu zadys-
ponowano kwot´ o dwie trzecie
ni˝szà. Tyle mia∏a do zaoferowania
∏askawoÊç urz´dników, którzy poza
tym bywajà bardzo hojni.

Dysponujàc takimi Êrodkami sfi-
nansowano nie tylko wskazanà
liczb´ wyst´pów, lecz tak˝e 6 nu-
merów w∏asnego czasopisma
„Âpiewak Âlàski”, 3 numery „Âlà-
skich Zeszytów Nutowych” z chó-
ralnymi i orkiestrowymi utworami
Êlàskich kompozytorów, 4 zeszyty
czasopisma „˚ycie Muzyczne” –
kwartalnika o zasi´gu ogólnopol-
skim wraz z wydaniem specjalnym
na stulecie Êlàskiego ruchu mu-
zycznego.

Zespo∏y zrzeszone w Âlàskim
Zwiàzku Chórów i Orkiestr pod
wzgl´dem wykonawczego poziomu
artystycznego z naturalnych przy-
czyn doÊç zró˝nicowane, w wielu
przypadkach osiàga∏y sukcesy nie
mniejsze ni˝ chóry, czy orkiestry
zawodowe. ˚eby o tym wiedzieç,
trzeba bywaç na imprezach z udzia-
∏em Êlàskich Êpiewaków i muzy-
ków. Niestety, rzadko pojawia si´
na nich ktoÊ bardziej znaczàcy,
a ju˝ szczytem braku zainteresowa-
nia by∏o zlekcewa˝enie przez tak
zwane czynniki Zlotu chórów i or-
kiestr, który odby∏ si´ 19 wrzeÊnia
ubieg∏ego roku na Zadolu, z okazji
stulecia pierwszej takiej imprezy,
zorganizowanej w roku 1909. 

Niech wi´c b´dà wyrzutem su-
mienia dla nieobecnych, dla nieza-
interesowanych i dla lekcewa˝à-
cych odnotowane w bilansie osià-
gni´cia minionego roku, takie jak: 

– sukces M∏odzie˝owego Chóru
Szkolnego „Bel Canto” Gimna-
zjum i I LO w Rybniku – III miej-
sce wyÊpiewane na Mi´dzynarodo-
wym Konkursie Chórów w nie-
mieckim mieÊcie Marktoberdorf; 

– jak I miejsce zaj´te przez Or-
kiestr´ D´tà „Jas-Mos” na Kon-
kursie Wielkich Orkiestr D´tych
w Ostrawie; 

– jak przyj´cie wyst´pów Towa-
rzystwa Âpiewaczego „Modus Vi-
vendi” na Ukrainie; 

– jak „Z∏oty Kamerton” i Nagro-
da Zwiàzku Kompozytorów Pol-
skich dla Dziewcz´cego Chóru
„Tarantella” z Gimnazjum nr 21
w Zabrzu na XXIX Ogólnopol-
skim Konkursie Chórów Dzieci

i M∏odzie˝y w Bydgoszczy; 
– tam˝e zdobyty Srebrny Ka-

merton przez Chór „Gauddeo”
z Gimnazjum w Âwierklanach

– oraz Puchar Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dla
M∏odzie˝owego Chóru „Voce Se-
greto” z ˚or…

Przyk∏ady mo˝na mno˝yç,
a przecie˝ czas ograniczony na to
nie pozwala. 

Wi´c wspomnijmy jeszcze tylko
o kilku zacnych jubileuszach Êlà-
skich chórów, z których a˝ 9 obcho-
dzi∏o swoje 90 lecie i tym samym
dostàpi∏o zaszczytu wpisania do
Konfraterni Najstarszych Chórów
i Orkiestr, w którym to elitarnym
klubie pi´ç lat temu swoje miejsce
znalaz∏a mys∏owicka „Harmonia”
i giera∏towicki „Skowronek”.

Te i inne zespo∏y w najbli˝szym
czasie b´dà wykonawcami koncer-
tów z muzykà pasyjnà. Na Âlàsku
jest to tradycja ˝ywa, od dawna pie-
l´gnowana. W 1937 roku na ∏amach
„Âpiewaka Âlàskiego” przedstawi∏
jà obszernie Tadeusz Prejzner.

„Nie zapominajmy o dawnych
pasjach, pe∏nych rzewnoÊci i przej-
mujàcego wyrazu, wys∏uchajmy je
przy nadchodzàcych Êwi´tach,
bierzmy udzia∏ w ich wykonaniu!” –
apelowa∏, a przedtem wskaza∏ na
niezwykle interesujàce zabytki Êlà-
skiej twórczoÊci pasyjnej, dziÊ ju˝
pewnie zaginione, choç jeszcze
przed wojnà przechowywane
w zbiorach Stefana Mariana Stoiƒ-
skiego – wybitnego kompozytora,
dyrygenta, publicysty i prezesa
Zwiàzku Âlàskich Âpiewaków. Do
cenniejszych tego rodzaju zabytków
nale˝a∏a „Passya Pana Naszego Je-
zusa Chrystusa, wed∏ug czterech
Ewangelistów zebrana, a na g∏osy
i Noty do Âpiewania podana, Którà
dla KoÊcio∏a Skoczowskiego przepi-
sa∏ Jan Antoni Hetschko. Anno
1796”. By∏y w tym zbiorze tak˝e
„Polskie pasje” (Polnische Passion)
Êpiewane na poczàtku XIX wieku
w „kwietnà” tzn. palmowà niedziel´
w koÊcio∏ach bytomskich.

One tak˝e mieszczà si´ w bilansie
Êlàskiego Êpiewactwa, w bilansie
Êlàskiej historii i kultury.

Po której stronie? 
WÊród zysków, czy raczej poÊród

strat je zapisaç: te, przestarza∏e, nie-
modne g∏upstwa, w dobie off kultu-
ry?
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Wiosenny sen
prezesa
(felieton wyg∏oszony 31 marca
2010 roku o godz. 22.15 w magazy-
nie muzycznym Radia Katowice
„Res Musica” pod redakcjà Henry-
ka Cierpio∏a)

To, o czym teraz opowiem, ma po-
smak niezwyk∏oÊci, a nawet niesa-
mowitoÊci.

Sà po temu powody. 
Jest ju˝ koniec marca. Jutro za-

cznie si´ kwiecieƒ, z nim okres bez-
poÊrednio przedÊwiàteczny. Trwa
doroczna krzàtanina. Równie˝
w sprawach muzycznych widaç o˝y-
wienie. Chóry çwiczà, albo przypo-
minajà sobie s∏ynne frazy w D-dur
Alleluja haendlowskiego „Mesja-
sza”; nie mo˝na podczas Rezurekcji,
albo te˝ przy innej sposobnoÊci ze-
psuç wykonania dzie∏a, kompono-
wanego w niezwyk∏ym uniesieniu –
na co wskazujà opowieÊci o twórcy,
który odnoÊnie tego fragmentu –
czyniàc u˝ytek ze s∏ów Êw. Paw∏a –
mawia∏: „Nie wiem zaprawd´, ˝ali
piszàc ˝y∏em w ciele w∏asnym. Bóg
to wie jeno!”

Teraz, na prze∏omie marca i kwiet-
nia Êlàskie chóry publicznie Êpiewajà
pasyjne pieÊni, wykonujà utwory tre-
Êciowo zwiàzane z okresem Wielkie-
go Postu. Sposobià si´ te˝, a obok
nich tak˝e orkiestry, do jubileuszu
stulecia ruchu, jednoczàcego amato-
rów chóralnego Êpiewu i zespo∏owe-
go muzykowania w Âlàskim Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr. 

To ju˝ nied∏ugo, 18 kwietnia. 
Tego dnia, a w∏aÊciwie popo∏u-

dnia, Êpiewem i graniem przed gma-
chem Biblioteki Âlàskiej wybrane
zespo∏y przypomnà mieszkaƒcom
sàsiadujàcego z nià Osiedla Pade-
rewskiego, Katowiczanom i ca∏emu
Âlàskowi o szcz´Êliwym pomyÊle
bytomskiego aptekarza, Micha∏a
Wolskiego, który przed stu laty,
tworzàc Zwiàzek Âlàskich Kó∏ Âpie-
waczych, doprowadzi∏ do zjednocze-
nia licznych, wtedy jeszcze w roz-
proszeniu dzia∏ajàcych zespo∏ów. 

G∏oÊno si´ zrobi∏o wokó∏ tego stu-
lecia.

Mówi si´ o nim w radiu, stacje te-
lewizyjne – zarówno publiczne, jak
i komercyjne – przeÊcigajà si´ w pre-
zentowaniu Êlàskich chórów i or-
kiestr. Dziennikarze lokalnej i ogól-

nopolskiej prasy ustawiajà si´ w ko-
lejce po wywiady i informacje o ze-
spo∏ach. Potem – opatrywane kolo-
rowymi zdj´ciami – umieszczane sà
te wywiady i artyku∏y nawet na
pierwszych stronach. 

To coÊ niesamowitego! – ten ruch
wokó∏ sprawy i Êrodowiska, o któ-
rych do niedawna by∏o u nas zupe∏-
nie g∏ucho. 

Ma∏o tego: równie˝ w∏adze samo-
rzàdowe z niezwyk∏à troskà odnoszà
si´ do poczynaƒ chórów i orkiestr:
wspierajà je nie tylko groszem, ale
i ˝yczliwym zainteresowaniem. To
naprawd´ budujàce! 

Wiele wskazuje te˝ na to, i˝ dzia-
∏alnoÊcià chórów i orkiestr oraz ideà
zespo∏owego Êpiewania i muzyko-
wania przej´∏y si´ równie˝ w∏adze
oÊwiatowe: deklarujà pe∏ne otwarcie
dla muzyki w szkole, dzi´ki czemu
zrealizowane zostanà postulaty nie
tylko Êrodowisk muzycznych, ale
równie˝ psychologów i pedagogów,
przekonanych o wybitnie korzyst-
nym wp∏ywie aktywnego muzyko-
wania zespo∏owego na procesy wy-
chowawcze i edukacyjne. 

W Êlad za tym idà doniesienia
o koncertach i wyst´pach organizo-
wanych w wielu miejscowoÊciach
przez chóry i zespo∏y instrumental-
ne, które prezentujà ambitne i dobrze
przygotowane programy, co oczywi-
Êcie przyciàga rzesze s∏uchaczy.

˚eby nie byç go∏os∏ownym, po-
dam kilka przyk∏adów.

Ca∏kiem niedawno zaciekawi∏y
s∏uchaczy katowickiego radia „Pie-
Êni ludowe zza Olzy” w opracowaniu
Tadeusza Prejznera. Wykona∏ je,
z towarzyszeniem zespo∏u instru-
mentalnego, chór Szko∏y Powszech-
nej nr 21. Fakt ten odnotowany zo-
sta∏ w dziale „Radio a chóry” , cie-
szàcego si´ coraz wi´kszà poczytno-
Êcià, lecz wcià˝ nie we wszystkich
kioskach dost´pnego czasopisma
„Âpiewak Âlàski”.

Cieszy nas ten radiowy sukces ka-
towickiej m∏odzie˝y szkolnej. A nie
jest to sukces odosobniony!

Od blisko pó∏ roku dochodzà te˝
do nas wieÊci z W∏och, mówiàce
o pierwszych powa˝nych sukcesach
Êpiewaka, Tadeusza Franciszka Be-
vala – Âlàzaka z Siemianowic, by∏e-
go chórzysty tamtejszego zespo∏u
m´skiego „Chopin”. Co powa˝niej-
sze dzienniki i ilustrowane czasopi-
sma krajowe odnotowujà skrz´tnie
ka˝dà wiadomoÊç o post´pach pracy

m∏odego, polskiego artysty. Rów-
nie˝ prasa w∏oska, z pismem facho-
wym „Giornale degli artisti” na cze-
le, podnosi wrodzone walory g∏oso-
we Êlàskiego Êpiewaka, które przy
dalszych sumiennych studiach
uprawniajà do niecodziennych na-
dziei.

Zainteresowanie mieszkaƒców re-
gionu podtrzymywane przez miej-
scowà pras´ wzbudzi∏ tak˝e sukces
katowickiego Chóru M´skiego
„Echo” – jednego z czo∏owych ze-
spo∏ów Êlàskich, który z wielkim po-
wodzeniem wystàpi∏ w wype∏nionej
wielkiej Sali „Tivoli” w Kopenha-
dze, nazajutrz zaÊ przed mikrofona-
mi tamtejszego radia.

Czy mo˝na si´ dziwiç, ze Êpiewac-
two Êlàskie stawia si´ w Polsce jako
wzór? Chyba nie, jeÊli si´ pami´ta
o takich wydarzeniach jak choçby
ostatni koncert oratoryjny w Âwi´to-
ch∏owicach: „Wzruszenie nap∏ywa
do serca, gdy widzi si´ liczne szeregi
Êpiewaków ustawione na estradzie,
przeplatane orkiestrà, pe∏nà sal´ s∏u-
chaczy, powa˝ny nastrój, odczucie
wa˝noÊci chwili” – napisa∏ w kore-
spondencji prasowej Êwiadek wyda-
rzenia, jakim by∏o Êwi´toch∏owickie
wykonanie „Requiem” Verdiego.
Dzie∏o zaprezentowa∏y trzy po∏àczo-
ne chóry: im. Moniuszki i Huty Flo-
rian ze Âwi´toch∏owic oraz chór im.
Paderewskiego ze Zgody. „Âpiewa-
kami sà tu ludzie ci´˝kiej pracy, któ-
rzy musieli odbyç dziesiàtki prób dla
dok∏adnego opanowania dzie∏a” –
pokreÊli∏ sprawozdawca i doda∏: „Do
tego dochodzi orkiestra symfoniczna
Huty Pokój wzmocniona kilkoma
muzykami. Dyrygent — te˝ miejsco-
wy. Energiczny, pracowity i muzy-
kalny p. Kandziora, organista. Wy-
konawcom Requiem Verdiego nale-
˝y si´ szczere podzi´kowanie. Chóry
karne, doskonale przygotowane….”

Równie wielkie wra˝enie na s∏u-
chaczach i recenzentach wywar∏y
w ostatnim czasie efekty pracy To-
warzystwa Âpiewaczego „S∏owi-
czek” w Rudzie Âlàskiej. Kieruje tà
pracà Teodor Hoffman. Zespó∏ ten
znany jest dobrze naszym s∏ucha-
czom: w ubieg∏ych latach nie tylko
w samej Rudzie Âl., ale w Katowi-
cach przed mikrofonem Polskiego
Radia, z powodzeniem prezentowa∏
oratorium Henryka Opieƒskiego
„Syn marnotrawny” oraz oratorium
Stanis∏awa Kazury „Lot”. 20 marca
us∏yszeliÊmy dwa krótsze oratoryjne
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dzie∏a tego˝ kompozytora: „Morze”
i „S∏oƒce”. Zaznaczyç nale˝y, ˝e oba
utwory nale˝à do najwybitniejszych
dzie∏ polskiej literatury oratoryjnej.
„˚e dzie∏a te wywo∏ujà u s∏uchaczy
wra˝enia mocne, jest rzeczà zrozu-
mia∏à…” pisa∏ sprawozdawca.

Wróçmy na radiowe poletko:
Oto w audycji dla szkó∏, poÊwi´co-

nej pieÊniom Moniuszki i Noskow-
skiego, Êwietnie spisa∏y si´ dwa do-
brze postawione katowickie chóry
szkolne, mianowicie chór Gimna-
zjum ˚eƒskiego i Szko∏y Po-
wszechnej nr 2 im. Marii Konop-
nickiej. Ponadto z Katowic na
wszystkie rozg∏oÊnie Êpiewa∏ Chór
Stowarzyszenia Pracowników
Miasta Katowice pieÊni góralskie
i Êlàskie. Ten sam chór wzià∏ rów-
nie˝ udzia∏ w audycji „Na swojskà
nut´” wype∏nionej produkcjami or-
kiestry Polskiego Radia i pieÊniami
ludowymi w opracowaniu Galla,
Lachmana i Wiechowicza, ponadto
odÊpiewa∏ w ramach poranka mu-
zycznego dla m∏odzie˝y szkolnej,
obejmujàcego pieÊni ludowe obce,
kilka nieznanych melodii ró˝nych
narodów w uk∏adzie i t∏umaczeniu…

DoÊç, basta! Wprawdzie jutro za-
cznie si´ kwiecieƒ, zwyczajowy zaÊ
prima aprilis dopuszcza rozmaite po-
mys∏y, ale … 

W Wielkim Tygodniu ˝artowaç
nie bardzo wypada.

Czas wróciç do rzeczywistoÊci. Do
Êwiata, który – jak sàdzà niektórzy –
jest ju˝ antyÊwiatem, przeciwstaw-
nym do tamtego, gdzie szkolne dzie-
ci Êpiewajà chóralne pieÊni, gdzie lu-
dzie ci´˝kiej pracy oddajà si´ z zami-
∏owaniem muzyce oratoryjnej…

W antyÊwiecie subkultur to jest
niemo˝liwe!

To czego przed chwila Paƒstwo
wys∏uchali to by∏ tylko…wiosenny
sen. Opowiedziany sen Romana
Warzechy – prezesa Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Albo
mój sen, a mo˝e jeszcze kogoÊ inne-
go… Senne obrazy wzbudzi∏a lektu-
ra dawnych wydaƒ „Âpiewaka Âlà-
skiego” i innych czasopism. 

Nie by∏o w nich k∏amstwa prima-
aprilisowych ˝artów. Samà jeno
prawd´ przedstawia∏y. Co wyjaÊniw-
szy, z nadziejà, i˝ coÊ ciekawego mi
si´ przyÊni, udaj´ si´ na spoczynek.
Przez sen s∏uchaç b´d´… wielko-
postnego... chóralnego Êpiewu…
wypatrywaç Êwiata… trwania…
spe∏nienia… Dobranoc.

Hej, kol´da!
Tak zwykliÊmy zwo∏ywaç si´ na

wspólne Êpiewanie kol´d – nie tylko
po wigilijnej wieczerzy, ale a˝ do
Wielkiego Postu. 

Kol´dy…
Ca∏a historia Polski jest w nich

wyÊpiewana…
Ostatnio praprawnuk so∏tysa Ka-

towic – wsi, Jacek Schreiber, poda-
rowa∏ mi zbiór Êpiewanych od pra-
dziejów na Âlàsku kol´d. Wydane
w Drukarni Karola Miarki w Miko-
∏owie, nie majà zapisów nutowych.
Szkoda! Któ˝ bowiem jeszcze je pa-
mi´ta?

Kol´dowanie zwykliÊmy zaczy-
naç od zawo∏ania „Bracia, patrzcie
jeno…!”, a koƒczymy kol´dà napi-
sanà w XVIII wieku przez Francisz-
ka Karpiƒskiego „Bóg si´ rodzi…!”.
Ka˝dy, kto zajmowa∏ si´ literaturà
polskà wie, ˝e to jeden z najpi´k-
niejszych na Êwiecie przyk∏adów na
oksymoron, czyli zestawianie prze-
ciwstawnych treÊci, ale czy pami´ta-
my, ˝e ta kol´da zosta∏a napisana po
I rozbiorze Polski, a wi´c jeszcze
przed skomponowaniem Mazurka
Dàbrowskiego?! ˚e sta∏a si´ niejako
hymnem… ˚e kol´d´ wydali dru-
kiem po raz pierwszy ojcowie bazy-
lianie, a wi´c wierni KoÊcio∏a Grec-
kokatolickiego!

Bóg si´ rodzi, moc truchleje!
Ile˝ z∏ych mocy zawis∏o nad po-

rozbiorowà Polskà, i póêniej…
Warto teraz, w wolnym kraju, od-

czytaç zakamuflowane w niej aluzje,
odczytaç jeszcze raz t´ kol´d´, która
od poczàtku sta∏a si´ symbolem wol-
noÊci, Êpiewana od dwu stuleci ze
∏zami w oczach; w dobie rozbiorów
i w czasie hitlerowskiej okupacji
w barakach Auschwitz, i w stanie
wojennym – sama pami´tam bry-
nowskà pasterk´ w t´ mroênà noc
1981 roku; na ulicy sun´∏y czo∏gi,
a w koÊciele setki ludzi z podniesio-
nà g∏owà Êpiewa∏o „Bóg si´ rodzi,
MOC TRUCHLEJE!”…

Odczytywanie kol´d… Piekielnie
trudna sprawa, jeÊli si´ weêmie pod
uwag´ fakt, ˝e majà setki lat, ˝e w´-
drowa∏y najcz´Êciej z dworów pod
ch∏opskie strzechy, zmieniajàc cza-
sem nawet rytm, melodyk´, ˝e zapi-
sana jest w nich, jak rzek∏am na po-

czàtku, historia Polski, historia naro-
du, historia wielu przecie˝ regionów
naszego kraju!

Inaczej komponowano kol´dy na
Mazowszu, z Warszawà w∏àcznie,
inaczej na Podhalu, inaczej na daw-
nych Kresach (choçby i Karpiƒski),
inaczej na historycznie poj´tym Âlà-
sku… 

Dlaczego?
Bo ka˝dy region ma swojà histo-

ri´, ba – co czytelne dla filologa, in-
ny sposób artyku∏owania s∏ów, inny
akcent, a wi´c i innà rytmik´ mowy!

Przyk∏adem autentycznie ludowe
kantyczki podhalaƒskie; s∏ychaç
w nich niepowtarzalny, równie˝ s∏y-
szalny na Górnym Âlàsku, akcent
inicjalny! Ma∏o – inaczej powinny
brzmieç kantyczki, inaczej kol´dy
∏aciƒskie, majàce swój rodowód da-
leko, bo nawet w renesansie, inaczej
kol´dy dworskie, nawet, jeÊli zesz∏y
w lud, bo sà „oprawione” muzykà
dworskà, na przyk∏ad polonezem!

Pewnie ta wiedza, przede wszyst-
kim filologiczna, pozwoli∏a mi oce-
niaç, równie˝ od strony s∏owa, kon-
cert kol´d jaki odby∏ si´ 3 stycznia
w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Cia∏a
i Krwi Chrystusa w Katowicach-
Piotrowicach. 

Kol´dowanie obydwu chórów
sk∏ada∏o si´ z trzech cz´Êci; gospoda-
rze – chór „Modus Vivendi”, mie-
szany, 50-osobowy, o pe∏nym, sytym
brzmieniu si´gnà∏ po repertuar pol-
ski, ∏aciƒski i… zaprezentowa∏ po
polsku „reprezentacyjnà” ukraiƒskà
kol´d´ „Nad wertepom zirka jasna!”,
co prze∏o˝ono na „Nad Betlejem
gwiazda jasna”. GoÊcie – zaproszeni
do kol´dowania cieszynianie (z Cze-
skiego Cieszyna), Êpiewajàcy w pol-
skim mieszanym chórze „Collegium
Canticorum”, w sk∏adzie 30-osobo-
wym, zaÊpiewali kol´dy „ogólnopol-
skie”, czeskie, ∏aciƒskie, niemieckie,
angielskie i t´ samà kol´d´ ukraiƒ-
skà, ale po ukraiƒsku, i przecudow-
ne, beskidzkie i zaolziaƒskie! S∏y-
sza∏am je pierwszy raz…! Chór ten
dysponuje Êwietnymi Êpiewakami,
wyró˝ni´ jednak soprany.

A na „deser” oba chóry zaÊpiewa-
∏y razem, koƒczàc ∏aciƒskà „Adeste
fideles”.
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Oba chóry prowadzi Anna Sza-
wiƒska – absolwentka Wydzia∏u Ar-
tystycznego w Cieszynie, Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Katowicach a obec-
nie studentka podyplomowego Stu-
dium Chórmistrzowskiego Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pani Anna – sama obdarzona czy-
stym i bardzo Êwie˝ym, m∏odzieƒ-
czym sopranem, poprowadzi∏a oba
chóry perfekcyjnie. Ka˝dy przy tym,
co nale˝y do rzadkoÊci, inaczej.
I ka˝dy brzmi inaczej! Czy to tylko
barwa g∏osów? Ale˝ nie! To w∏aÊnie
sprawa dok∏adnego odczytywania
kol´d i ich regionalnej akcentuacji!
Dlatego w∏aÊnie ten koncert zas∏u-
guje na najwy˝sze pochwa∏y. 

Us∏ysza∏am jeszcze jedno: re˝yse-
ri´ S¸OWA!

Bo kol´dy, o czym, niestety cz´sto
zapominamy, to nie tylko muzyczna
poetyka Narodzin Boga, to ma∏e
cacka epickie; to opowieÊç o Naro-

dzinach, i o wieÊci, podawanej przez
prostych ludzi z ust do ust, i o cu-
dach, i o zirce (gwiazdce) nad werte-
pom (˝∏obkiem), i o gorejàcym nie-
bie, i o zimnie tej nocy, ulokowanej,
szczególnie w polskich kol´dach,
w europejskich realiach!

Có˝ dodaç?
Oba chóry z pierwszymi miejsca-

mi po konkursach – „Modus Vivedi”
zdoby∏ laury na ubieg∏orocznym
Konkursie PieÊni Maryjnych w Pie-
karach Âlàskich, czeskocieszyƒski
polski chór mieszany „Collegium
Canticorum” uczestniczy∏ w dniach
10–12 grudnia minionego roku
w mi´dzynarodowym konkursie ko-
l´d. Zdoby∏ „w abcugach” pierwsze
miejsce, tak jak i dyrygent chóru –
Anna Szawiƒska!

Powiem, po koncercie kol´d, bra-
wo!

Oczekuj´ te˝, ˝e póênà wiosnà
uda mi si´ oba chóry zaprezentowaç

w Kijowie, w prokatedrze Êwi´tego
Aleksandra, gdzie koncertujà najlep-
si tego Êwiata.

Gdyby˝ jeszcze uda∏o si´ kiedyÊ
zabraç oba chóry zimà, do Do∏bysza
na Ukrainie; tam, po Pasterce, zbie-
rajà si´ pod ustawionà przy koÊciele
choinà Polacy, i do Êwitu Êpiewajà
kol´dy tak, jak je zapami´tali od
dziadów i pradziadów i nucili w sta-
linowskich czasach z∏owrogiego ter-
roru, cicho, cichutko, pod groêbà
Sybiru…, a teraz mogà zaÊpiewaç
pe∏nym g∏osem! 

Mo˝e w∏aÊnie w czas tego znako-
mitego kol´dowania w Katowicach,
do∏byscy Polacy wo∏ali do nas
Êpiewnym akcentem, w rozgwie˝-
d˝ony wieczór: „Bracia, patrzcie je-
no…” tak, ˝ebyÊmy ich us∏yszeli nie
tylko na Âlàsku, ale ˝eby us∏yszeli
ich rodacy na ca∏ym Êwiecie?!

Hej, kol´do, ile˝ w tobie si∏y!
Stanis∏awa Warmbrand

Jubileusz w Grodêcu! 
Przyznaj´, ˝e nie∏atwo jest pisaç t´

relacj´, i to z kilku powodów;
Po pierwsze z powodu historii

miejsca, po drugie z powodu naj-
nowszej historii miejsca. 

Historia miejsca to niewiele póê-
niej ni˝ poczàtki paƒstwa polskiego;
przewija si´ zakon sióstr norberta-
nek ze Zwierzyƒca pod Krakowem,
które wieÊ Grodziec odkupi∏y od
ksi´cia raciborsko-opolskiego, po-
tem Grodziec sta∏ si´ polskà enkla-
wà w obr´bie w∏oÊci biskupa kra-
kowskiego… Pierwszy zapis
o Grodêcu to rok 1254, ale wieÊ ist-
nia∏a ju˝ znacznie wczeÊniej. 

KoÊció∏ pw. Êw. Katarzyny zbudo-
wany zosta∏, wed∏ug zapisków Jana
D∏ugosza, w latach 70. XV wieku.
Dwukrotnie sp∏onàwszy – w roku
1620 i 1638, odbudowany zosta∏, na
miejscu koÊcio∏a drewnianego, w la-
tach 1726–1729; konsekrowany
w roku 1744.

Widaç potrzeby by∏y coraz wi´k-
sze; przybywa∏o wiernych, wi´c ko-
Êció∏ ten dwukrotnie poszerzano,
zw∏aszcza w latach 1931–1932. Au-
torem projektu rozbudowy by∏ Hen-
ryk Oderfeld. Ponowne poÊwi´cenie
koÊcio∏a odby∏o si´ 10 sierpnia 1947
roku.

Co sprawi∏o, ˝e koÊció∏ a˝ dwu-
krotnie poszerzano?

A tu, prosz´ paƒstwa, wkracza in-
dustrializacja i uprzemys∏owienie
a wi´c i szybki przyrost ludnoÊci –
zapewne przybywajàcej za pracà –
do niegdyÊ norbertaƒskiej wioski.

Odnotujmy: 
– Cementownia istnia∏a w latach

1857–1979, 
– Kopalnia W´gla Kamiennego

„Grodziec” w latach 1899–1998, 
– browar w latach 1800–1948.
Przy tej notce regu∏à jest czas

przesz∏y dokonany…
W roku 1975 Grodziec w∏àczony

zosta∏ do B´dzina. Po roku 1989
droga do powrotu do samodzielnego
bytu by∏a wolna, ale z czym…?

Ludzie, w poszukiwaniu pracy za-
cz´li wyje˝d˝aç; w tej chwili Gro-
dziec liczy sobie niewiele ponad
10.000 mieszkaƒców.

Z czasu bardzo przesz∏ego, bo
si´gajàcego lat 100 – wywodzà si´,
i trwajà Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich
i Stra˝ Po˝arna!

Czy mo˝na mówiç o przysz∏oÊci?
Ale˝ tak – to miejsce z ogromnym

potencja∏em turystycznym, z histo-
rià, jak ju˝ powiedzia∏am, si´gajàcà
niewiele ponad poczàtki paƒstwa
polskiego. Emil Bystrowski – prze-
wodniczàcy b´dziƒskiej Rady Po-
wiatu przewiduje, i s∏usznie!, ˝e ta
ziemia ju˝ w nied∏ugim czasie przy-

ciàgnie turystów z ca∏ego Êwiata;
jest co zobaczyç, jest czego si´ na-
uczyç z historii odkrywanej dopiero
na nowo S∏owiaƒszczyzny.

Czujmy si´ wszyscy zaproszeni
w goÊcinne progi Grodêca!

Co jeszcze, w wielkim skrócie,
warto pokazaç?

Skoro ju˝ zaszliÊmy do koÊcio∏a
Êwi´tej Katarzyny, to powiem tym
z paƒstwa, którzy znajà koÊció∏ pa-
rafialny w Trembowli na Ukrainie
i bliêniaczy koÊció∏ dominikaƒski
w Poznaniu, ˝e najnowsza, z lat
trzydziestych minionego wieku do-
budowa koÊcio∏a Êwi´tej Katarzyny
w Grodêcu, to ∏udzàco podobny
„trzeci bliêniak” koÊcio∏ów w Trem-
bowli i Poznaniu, projektowanych
przez Adolfa Szyszko-Bohusza.
A to ci historia!!! Grodziecki koÊció∏
jest wszak˝e wÊród swoich bliênia-
ków wyjàtkiem; stanowi bowiem
niespotykane „zderzenie” póênego
baroku z XX-wiecznym funkcjona-
lizmem. Pychotka architektoniczna! 

W Ênie˝ny dzieƒ 22 listopada do-
piero co minionego roku, o godzinie
16.30 mia∏am zaszczyt uczestni-
czyç, w koÊciele Êw. Katarzyny,
w jubileuszowym koncercie Chóru
Parafialnego „Katarzyna” w Grodê-
cu.

Ile lat liczy sobie chór?
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Ano, bez ma∏a 85, choç jeÊliby
cofnàç histori´…

Zacz´∏o si´ od organistowania.
Broszurka, zawierajàca histori´

Grodêca, koÊcio∏a, chóru, wydana
na jubileusz 80-lecia zespo∏u, wy-
mienia ich oÊmiu; Jan Fikus, Franci-
szek Supiƒski (tu podane sà daty
1862-1918) i dalej, ju˝ opatrzeni la-
tami pracy, Jan Gwóêdê, Stachurski
(bez imienia i daty), Feliks Roman
Kostulski, Stanis∏aw Zajkowski,
Edward Ponczek i Stanis∏aw So-
chacki - od roku 1989 do nadal!

Historia chóru to jednoczeÊnie hi-
storia organistowska; od roku 1924,
a wi´c od Jana Gwoêdzia i Feliksa
Romana Kostulskiego.

Jak to w Grodêcu bywa, gdyby
cofnàç histori´…

Cytuj´ za owà broszurkà: „Wia-
domo jest te˝, ˝e w 1779 roku wybu-
dowano tzw. „szkó∏k´ organistow-
skà” – dom mieszkalny, w którym
mieszka∏ równie˝ organista. Ponad-
to jeden z pierwszych organistów
Jan Fikus „mia∏ p∏acone za us∏ug´
przez proboszcza, oraz ˝e jeszcze
wczeÊniej kierownik szko∏y pe∏ni∏
jakoby równoczeÊnie funkcj´ orga-
nisty”. Zatem, co udowadnia histo-
ria, ogieƒ muzyczny w narodzie p∏o-
nà∏, skoro istnia∏a szkó∏ka organi-
stowska!

Czy wczeÊniej, ni˝ mówià oficjal-
ne zapisy historii chóru, istnia∏ chór?

Znów cytuj´ êród∏o: „ Bardziej
realne i potwierdzone informacje
o poczàtkach zaistnienia chóru pa-
rafialnego w Grodêcu mo˝na przy-
jàç na lata 1917–1924. Jest to zara-
zem ten okres czasu, kiedy organi-

stà w parafii by∏ Jan Gwóêdê
(1917–1924) a proboszczami para-
fii byli kolejno: ksiàdz Lucjan To-
masik do 1919, a nast´pnie ksiàdz
Witold Grzeliƒski. W tym okresie
pieÊni religijne w koÊciele Êpiewa∏y
dzieci i m∏odzie˝ szkolna z istniejà-
cych na terenie Grodêca trzech
szkó∏ podstawowych.”

O roku ów, jako rzek∏ Mickie-
wicz… Dla Grodzieckiego chóru
owym rokiem wielkiego prze∏omu
jest rok 1924 zaznaczony rozpocz´-
ciem organistowania przez Romana
Kostulskiego.

„W poczàtkowym okresie dzia∏al-
noÊci Pana organisty Kostulskiego
chórek m∏odzie˝owy utworzony
przez jego poprzednika pana Gwoê-
dzia Êpiewa∏ w niedziel´ i w Êwi´ta
na mszy porannej tzw. „dziewiàto-
wej” a chór starszy mieszany nowo
powsta∏y Êpiewa∏ na mszy tzw. „su-
mie”. Czterog∏osowy chór koÊciel-
ny za czasów organisty Kostulskie-
go rekrutowa∏ si´ w wi´kszoÊci
z poÊród (pisownia oryginalna.
S.W.) istniejàcego amatorskiego
chóru „lira” przy Kop. „Grodziec”
oraz muzyków trzech orkiestr d´-
tych tj. orkiestry d´tej przy cemen-
towni, orkiestry d´tej przy kopalni,
oraz orkiestry wiejskiej, póêniej
miejskiej, która przekszta∏ci∏a si´
w orkiestr´ d´tà Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej. Lekcje chóru odbywa∏y
si´ 2 razy w tygodniu w lokalu ple-
banii.” 

Przyznaj´, ze cytowanie broszurki
jest pasjonujàce – ile mi∏oÊci do mu-
zyki, ba, ile osób obdarzonych do-
brym g∏osem i s∏uchem ˝y∏o i ˝yje

w niewielkim Grodêcu; trzy chóry
i trzy orkiestry, w dodatku Êpiewajà-
ce! Fenomen to, czy pok∏osie nie-
gdysiejszej szkó∏ki organistowskiej.
A mo˝e jedno i drugie…?

Wojn´ Chór Parafialny „Katarzy-
na” przetrwa∏ prawie milczàco. Pisz´
prawie, bo wprawdzie hitlerowskie
zakazy i godzina policyjna to by∏a,
w razie „niesubordynacji” groêba
obozu koncentracyjnego (prosz´ pa-
mi´taç, ˝e i ze Âlàska i z Zag∏´bia do
Auschwitz niedaleko, a po drodze
by∏ podobóz KL Auschwitz w Ja-
worznie), ale… na niedzielnej mszy
chór zjawia∏ si´ w komplecie. „Or-
ganista w koÊciele na krótko przed
mszà, na skrzypcach przypomina∏
chórzystom melodie kol´d, pieÊni
wielkanocnych itp.”

A po wojnie…?
Chór zasili∏y 4 dru˝yny harcer-

skie. Ksiàdz proboszcz Julian Surma
„poszed∏ z harcerzami na uk∏ad”;
„przyjdêcie do chóru, a nie b´dzie-
cie musieli p∏aciç za lokale”…

Mija∏y lata, rzàdy, zmieni∏ si´
ustrój, a chór… trwa.

Gdzie Êpiewa∏?
W Panewnikach, Tychach, Ja-

b∏onkowie, Nitrze – nad grobem
Êwi´tych Cyryla i Metodego, Wied-
niu, Sosnowcu, Cz´stochowie, Ja-
worzu, Lwowie, PrzemyÊlu, Dàbro-
wie Górniczej, Ryczowie, Myszko-
wie, Bodzentynie, Nowej S∏upi, Su-
chedniowie, Zagórzu, Go∏onogu,
Katowicach-We∏nowcu, na Syberce,
w Zajàczkach ko∏o Krzepic,
w Ogrodzieƒcu, Czeladzi, Wojkowi-
cach, ¸agiewnikach k/Krakowa, Li-
twie–Kasiedores, Wilno przy o∏tarzu
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Katowice ju˝ po raz drugi by∏y
miejscem Mi´dzynarodowego

Festiwalu Orkiestr Akademickich,
organizowanego przez Akademi´
Muzycznà im. Karola Szymanow-
skiego.

W tym roku po raz pierwszy w tak
licznej reprezentacji przyby∏a muzy-
ka, dos∏ownie, ze Lwowa. Podkre-
Êlam, tak licznie, bowiem od lat, tak-
˝e za sprawà ni˝ej podpisanej, przy-
je˝d˝ali i przyje˝d˝aç b´dà muzycy
i Êpiewacy z ca∏ej Ukrainy.

Tegoroczny przyjazd ca∏ej orkie-
stry poprzedzony zosta∏ ubieg∏o-
rocznà wizytà w Katowicach pro-
rektora lwowskiej uczelni muzycz-
nej, profesora Wiktora Kaminskiego

i jego ma∏˝onki, profesor Luby Ky-
janowskiej. W programie by∏o spo-
tkanie z rektorem katowickiej AM –
profesorem Tomaszem Miczkà oraz
zwiedzanie najnowoczeÊniejszej sali
koncertowej w Europie, jakà dyspo-
nuje katowicka uczelnia. To zaowo-
cowa∏o; do Lwowa posz∏o zaprosze-
nie do udzia∏u w tegorocznym festi-
walu i… s∏owo cia∏em si´ sta∏o.

W festiwalu w tym roku udzia∏
wzi´∏y orkiestry: katowicka Akade-
micka Orkiestra Symfoniczna im.
Karola Szymanowskiego, która
w dniu inauguracji, 16 marca, wyko-
na∏a, pod batutà Pera Borina kon-
cert, na który sk∏ada∏y si´ nast´pujà-
ce utwory:

Fryderyk Chopin – Andante Spi-
nato i Wielki Polonez Es-dur op.
22; przy fortepianie Hubert Salwa-
rowski; Franz Schubert – VIII Sym-
fonia h-moll „Niedokoƒczona”,
Allegro moderato, Andante con
moto; Piotr Czajkowski – Symfonia
V, Andante, Allegro con anima,
Andante cantabile con alcuna Li-
genza, Valse: Allegro moderato,
Final: andante maestoso – Allegro
vivo.

17 marca odby∏ si´ koncert 70-
osobowej Studenckiej Orkiestry
Symfonicznej Lwowskiej Narodo-
wej Akademii Muzycznej im. M.
¸ysenki, pod batutà Zinaidy Ostafij-
czuk. 

Matki Boskiej Ostrobramskiej, Lo-
reto k. Warszawy a w Grodêcu, co
niedziel´ do mszy. S∏uchaczami 
byli i sà rodacy, Austriacy, Ukraiƒ-
cy, S∏owacy, Litwini …

Najwy˝szy rangà s∏uchacz chóru
to Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II w cza-
sie wizyty w Sosnowcu i arcybiskup
Pary˝a, kardyna∏ Jean Lustiger
w czasie Mszy Êw. w B´dzinie.

Co na dziÊ?
Chór trzyma si´ raênie i ma to

okreÊlenie swojà specjalnà wymo-
w´. 

GoÊç specjalny uroczystoÊci, Ja-
cek Turalik, wiceprezes Zarzàdu
jeszcze wtedy Âlàskiego Zarzàdu
Oddzia∏u PZChiO wr´czy∏ odznaki:

Z∏ote odznaki otrzymali:
Stanis∏aw Sochacki (w chórze 20

lat), Natalia Czajer (w chórze 63 la-
ta), Helena Bosak (w chórze 63 la-
ta), Wanda HadryÊ (w chórze 63 la-
ta), Helena Prochacka (w chórze 63
lata), W∏odzimierz Rojek (w chórze
63 lata), Jan Smó∏ka (w chórze 60
lat), Krystyna Rojek (w chórze 57
lat), Irena Niedba∏ (w chórze 56 lat),
Wanda ¸ukasik (w chórze 20lat),
Zofia Katolik (w chórze 20 lat), Mi-
ros∏awa Gdesz (w chórze 23 lata),
Witold Guba∏a (w chórze 61 lat).

Srebrne odznaki:
Adam Rojek (w chórze 19 lat),

Helena Bilczyƒska (w chórze 18
lat), Zdzis∏awa Cytarzyƒska (w chó-
rze 18 lat), Janina Kwinta (w chórze
18 lat), Krystyna DuÊ (w chórze 18
lat), Janina Wieczorek (w chórze 17
lat), W∏adys∏awa Zagórna (w chórze

14 lat), Ma∏gorzata Kiewlicz
(w chórze 16 lat), Kazimierz S∏o-
wiƒski (w chórze 14 lat), Ryszard
Zazdros (w chórze 14 lat), Dorota
DuÊ (w chórze 13 lat), Jolanta Niko-
dem – prezes chóru (w chórze 13
lat), Krzysztof DuÊ (w chórze 12
lat), Marek DuÊ (w chórze 10 lat)
by∏y prezes chóru.

Bràzowe odznaki: Barbara Mu-
sio∏ek (w chórze 11 lat), Ewa Cio-
palska (w chórze 10 lat), El˝bieta
Gwóêdê (w chórze 10 lat), Marek
Lupa (w chórze 10 lat), Barbara
Zimna (w chórze 9 lat), Janusz Zim-
ny (w chórze 9 lat), W∏odzimierz
Adamski (w chórze 9 lat), Adam
DuÊ (w chórze 8 lat), Wechciƒski
Tadeusz (w chórze lat 5).

Trzeba jeszcze wymieniç Êpiewa-
jàcych: Teres´ Babiuch, Edmund´
K∏osiƒskà (ze sta˝em 2-letnim), Te-
res´ Cerazy (rok w chórze) oraz naj-
nowszych chórzystów – Helen´ Ro-
jek i Halin´ Soko∏owskà.

Ani chórzystów, ani chórzystek
nie pyta∏am, ile liczà sobie wiosen,
ale…

Najstarszà chórzystkà (czy tylko
w Grodêcu!?) jest pani Anzelma
Gdesz, lat 94.

Jest to jeden z nielicznych przy-
padków, kiedy nie nale˝y Êpiewaç
sto lat, bo jak˝e to ˝yczyç komuÊ lat
zaledwie 6...?!

Zapewne Jan Zimny, kronikarz
chóru, skwapliwie i z szacunkiem
odnotuje ten niebywa∏y fakt.

Jubileuszowy koncert chóru, jaki
odby∏ si´ w koÊciele Êw. Katarzyny,

wzbogaci∏a studentka Akademii
Muzycznej w Krakowie; by∏a chó-
rzystka i córka cz∏onkini chóru, Ka-
rolina Wieczorek.

Chór to g∏osy dojrza∏e, bo taka jest
Êrednia wieku. Za prezesem zespo∏u
– Jolantà Nikodem, powtórz´; cze-
kamy na m∏odych! Wszak „pod bo-
kiem” dwie znakomite uczelnie mu-
zyczne: krakowska i katowicka. Ta-
lentów w mieÊcie nie brak, wi´c do
chóru, m∏odzi przyjaciele, do chóru!
Byç mo˝e b´dzie to poczàtek karie-
ry na wielkich scenach muzycznych
Êwiata?!

˚e chór to znaczàca pozycja na
mapie kulturalnej miasta, przypomi-
naç nie wypada. Dali temu wyraz
przewodniczàcy Rady Powiatu B´-
dziƒskiego Emil Bystrowski, staro-
sta powiatu b´dziƒskiego – Adam
Lazar, przewodniczàcy Rady Miasta
B´dzina – Waldemar Szyd∏o, prezy-
dent B´dzina – Rados∏aw Baran,
przyznajàc i wr´czajàc jubilatom
odznaczenia i listy gratulacyjne.

Je˝eli dodaç, ˝e nowo mianowany
proboszcz Êw. Katarzyny, to ksiàdz
Piotr PilÊniak; pomys∏odawca, twór-
ca i wieloletni dyrektor Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek,
to trzeba powiedzieç, ˝e Grodziec
nie tylko historià, ale i muzykà stoi!

Dodam jeszcze, ˝e chór (pobie˝na
choçby lektura spisu odznaczonych
udowadnia, ˝e Êpiewajà ca∏e rodziny
i to wielopokoleniowo), tak jak „od
zawsze” co niedziel´, o godzinie
9.30 Êpiewa w koÊciele do mszy. 

Stanis∏awa Warmbrand

Muzyka i… polityka



6

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (386/387) 2010 25

By∏am, mimo z∏amanej r´ki, dzi´-
ki uprzejmoÊci muzykalnego kolegi,
który by∏ ∏askaw odtransportowaç
mnie samochodem.

Moje wra˝enia? 
Zapisa∏am je dla Paƒstwa na gorà-

co. 
Koncert lwowskiej m∏odzie˝y

akademickiej (od I do V roku stu-
diów) zainaugurowa∏o Te Deum
obecnego na sali profesora Kamiƒ-
skiego. Wykonane perfekcyjnie i ze
Êwie˝oÊcià godnà tylko tak m∏odej
orkiestry dzie∏o, w melodyce mi´k-
kie, z dalekà nutà Podhala, mo˝e hu-
culskich Karpat?, z zauwa˝alnym
szumem górskiej rzeki (panta rei?),
z sygnaturkà wiejskiej kapliczki,
a mo˝e dzwonkiem obwieszczajà-
cym poczàtek mszy w ma∏ym ko-
Êció∏ku? Czysta, przejrzysta budowa
utworu, prowadzàca do nastroju
podnios∏ego Te Deum w∏aÊnie.

Potem by∏ J.S. Bach – A. Gedike
– Passacaglia c-moll, zagrane czy-
sto, po „lwowsku”, bez zb´dnego
zad´cia, póêniej Piotr Czajkowski –
Kaprys w∏oski, w którym czu∏o si´
„to coÊ” czyli bardzo s∏owiaƒskie
brzmienie bardzo s∏owiaƒskiej or-
kiestry. Jako ˝e mamy Rok Chopi-
nowski, zatem Rondo à la krako-
wiak Fryderyka Chopina, wykonane
przez wyk∏adowc´ katowickiej
uczelni – Zbigniewa Raubo i lwo-
wian specjalnie na jubileusz, by∏o
cackiem. Powo∏am si´ na Artura
Rubinsteina, który opowiedzia∏ „na
stare lata” jak nale˝y graç Chopina.
Otó˝, jak opowiada∏ mistrz, w m∏o-
doÊci gra∏ naszego romantyka szyb-
ko. Och, co za szybkoÊç! wo∏a∏y
rozentuzjazmowane panie i mdla∏y,
a panowie na stojàco bili gromkie
brawa. Ale, poucza∏ mistrz, Chopi-
na w gruncie rzeczy nale˝y graç ina-
czej – z dzieci´cà „∏atwoÊcià”. I tak
w∏aÊnie zabrzmia∏ Chopin w wyko-
naniu Zbigniewa Raubo i lwowskiej
m∏odzie˝y – niezmiernie Êwie˝o,
lekko i elegancko. I to jest sztuka
przez wielkie S! Muzycznà uczt´,
jak pyszny deser, zakoƒczy∏ III
Koncert fortepianowy Myros∏awa
Skoryka – wspó∏czesnego, ukraiƒ-
skiego kompozytora i jednoczeÊnie
profesora lwowskiej uczelni mu-
zycznej. Dodam, ˝e profesor Sko-
ryk wywodzi si´ ze s∏awnej lwow-
skiej rodziny muzycznej – Kruszel-
nickich.

Powiem tak; ów deser by∏ pe∏no-
wymiarowy, pot´˝ny i ogromnie

zró˝nicowany, budowany na kano-
nach wspó∏czesnej „zgrzytliwej”
muzyki, by przejÊç, od takiego w∏a-
Ênie wst´pu do… nastroju rodem
z romantyzmu, z burzà elementów
i momentów w której odczyta∏am
nie∏atwe dzieje Ukrainy, do krzyku,
szlochu (czas g∏odu?!) i bardzo moc-
nego brzmienia (mo˝e manifestu -
jesteÊmy Europejczykami?!), wresz-
cie a˝ dzwoniàca w uszach pauza
i… powrót do nowoczesnoÊci, do
dêwi´ków, jakie niesie spokój i po-
kój nowoczesnej Europy. Przy forte-
pianie – mistrz nad mistrzami: Piotr
Dowhaƒ, równie˝ wyk∏adowca
lwowskiej uczelni.

Gromkie brawa na zakoƒczenie
lwowskiego wieczoru w Katowi-
cach wywo∏a∏y na estrad´ tak˝e
obecnego na koncercie, kompozyto-
ra – Myros∏awa Skoryka.

Kiedy Katowice fetowa∏y wielkà
muzyk´ w wykonaniu lwow-

skiej orkiestry, tak m∏odej a tak
Êwietnej, profesor Kamiƒski zosta∏
powiadomiony telefonicznie o tym,
co dzieje si´ w tym samym czasie
w… Odessie. Oddam g∏os gazecie
„LwiwÊka poczta”, która dok∏adnie
zrelacjonowa∏a odeski skandal: 

„Sensacyjna nowina: w Odessie
muzycy bojà si´... poezji Tarasa
Szewczenki! 

17 marca mia∏o odbyç si´ w sali
Filharmonii Odeskiej wykonanie
kantaty kameralnej Wiktora Kamiƒ-
skiego do s∏ów Szewczenki „Czyh-
ryne, Czyhryne” (Czyhryn – mia-
steczko w Ukrainie wschodniej)
przez bandurzyst´ Olega Sozaƒskie-
go i Odeskiej orkiestry kameralnej.
Niestety, nie odby∏o si´, bowiem
cz∏onkowie orkiestry odmówili wy-
konania akompaniamentu do kanta-
ty, twierdzàc, ˝e „nie chcà si´ pchaç
w polityk´”. Je˝eli po 20 latach nie-
podleg∏oÊci Ukrainy jeszcze ktoÊ
szuka w poezji Szewczenki aluzji
politycznych, i nie rozumie, ˝e to ju˝
dawno nie ˝adna polityka, lecz lite-
ratura pi´kna i historia, to trudna
sprawa. Ale patrzcie, patrzcie – mu-
zycy odescy okazali si´ w swej gor-
liwoÊci spo∏ecznej, jak to si´ mówi,
„bardziej papiescy od papie˝a”, po-
niewa˝ nawet w wydaniu Szewczen-
ki z 1947 roku tego wiersza nie usu-
n´∏a cenzura stalinowska, kantata
zaÊ by∏a wykonywana jeszcze
w póênych czasach radzieckich; za
Gorbaczowa (1989), kilka razy – za

prezydentury Kuczmy (2003, 2004),
nie budzàc ˝adnych podejrzeƒ poli-
tycznych. Co si´ a˝ tak kardynalnie
zmieni∏o w ÊwiadomoÊci „porzàd-
nych obywateli” w ostatnich dniach
(bo przecie˝ to, ˝e utwór pod takim
tytu∏em zostanie w∏àczony do pro-
gramu koncertu, by∏o wiadomo
o wiele wczeÊniej) i dlaczego raptem
Szewczenko okaza∏ si´ w swoim
kraju persona non grata?

No có˝, nie wyciàgamy pochop-
nych wniosków, ale je˝eli komuÊ tak
bardzo trudno przetrawiç mi∏oÊç po-
ety do swego kraju, to niech sobie
przypomni dawnà maksym´ ∏aciƒ-
skà: Jupiter iratus, ergo nefas.”

Jeszcze coÊ wydarzy∏o si´ tego
dnia i w dniach nast´pnych; w Kijo-
wie, Tarnopolu, Iwanofrankiwsku
i we Lwowie m∏odzie˝ wszystkich,
tak˝e muzycznych, uczelni wysz∏a
t∏umnie na ulice, protestujàc przeciw
powo∏aniu na stanowisko ministra
oÊwiaty Ukrainy Tabacznykowa.
Jest tajemnicà poliszynela, ˝e kan-
dydatury na stanowiska ministrów
obrony, spraw zagranicznych
i oÊwiaty w∏aÊnie, zosta∏y uzgodnio-
ne natychmiast po prezydenckich
wyborach, z Moskwà… Akcja „an-
tytabaczna” zosta∏a wywo∏ana
twierdzeniem nowego „oÊwiatow-
ca”, ˝e Ukraina zawdzi´cza jednoÊç
terytorialnà wy∏àcznie szefowi dy-
plomacji ZSRR Wiaczes∏awowi
Mo∏otowowi i uk∏adowi Ribbentrop
– Mo∏otow. Ten˝e minister domaga∏
si´ równie˝ zrównania praw j´zyka
rosyjskiego na Ukrainie.

No có˝, zacz´∏o si´…

Wróçmy jednak do muzyki –
my, katowiczanie, w gruncie

rzeczy jesteÊmy szcz´Êliwi pokojem
i spokojem.

Czwartek, 18 marca up∏ynà∏
w Akademii pod znakiem Âlàska, ty-
le ˝e Dolnego. Koncertowa∏a Orkie-
stra Symfoniczna Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipiƒskiego we
Wroc∏awiu.

Program, pod batutà Wojciecha
Rodka, to: 

Zygmunt Noskowski – Step; Fry-
deryk Chopin – Fantazja na tematy
polskie (przy fortepianie Magdalena
Lisak); Felix Mendelssohn – III
Symfonia a-moll „Szkocka”, An-
dante con motto – Allegro un poco
agitato, Vivace non troppo, Adagio,
Allegro vivacissimo – Allegro ma-
estoso assai.



6 Sobota, 20 marca, by∏a dniem
ostatnim festiwalu. Koncertowa∏a
Orkiestra Symfoniczna Uniwersyte-
tu Mozarteum w Salzburgu, pod ba-
tutà Denisa Russella Daviesa.

W programie: Stanis∏aw Skrowa-
czewski – Passacaglia Immagina-
ria; Fryderyk Chopin – Wariacje na
temat „La ci darem la mano” (przy
fortepianie Beata Biliƒska); Dymitr

Szostakowicz – Symfonia VI, Lar-
go, Allegro, Presto.

M∏odzie˝ z tak znakomitych
uczelni muzycznych w Katowicach
– czy˝ nie brzmi to wielce obiecujà-
co – dla muzycznych, ju˝ doros∏ych,
kontaktów muzycznych naszego
miasta?

A ˝e na Âlàsku jest co zwiedzaç,
wi´c ciekawa by∏abym wra˝eƒ z pe-

regrynacji do zabytkowej kopalni
srebra w Tarnowskich Górach.
A mo˝e zainspiruje ten fakcik kogoÊ
z m∏odych goÊci do napisania „Êlà-
skiego” utworu?

Kto wie, co si´ zdarzyç mo˝e…
Niech tylko brutalna rosyjska po-

lityka nie pcha si´ do sztuki, do mu-
zyki. A, fe!

Stanis∏awa Warmbrand

Taki napis widnieje przy wejÊciu
na zakopiaƒski Cmentarz na

P´ckowym Brzyzku.
W minionym dwudziestoleciu po-

woli przywracamy pami´ç, po latach
milczenia…

Dzieƒ 10 kwietnia mia∏ byç dniem
PAMI¢CI o tych, o których musieli-
Êmy milczeç przez dziesiàciolecia,
choç chyba nas wszystkich obowià-
zywa∏a katyƒska przysi´ga: Bo˝e,
je˝eli ja zapomn´ o nich, Ty zapo-
mnij o mnie…

Tragiczny los sprawi∏, ˝e piel-
grzymka na najwy˝szym szczeblu
do katyƒskiej nekropolii, 10 kwiet-
nia, sta∏a si´ dniem narodowej tra-
gedii.

Teraz Smoleƒsk – miasto, le˝àce
niegdyÊ w granicach Rzeczypospoli-
tej, zagarni´te przez Moskali w roku
1514, oskrzydlajà dwa tragiczne la-
sy; katyƒski las – miejsce kaêni ty-
si´cy polskich oficerów pomordo-
wanych na rozkaz Stalina przez
NKWD i miejsce kaêni tysi´cy oby-
wateli ZSRR, pomordowanych
przez NKWD na rozkaz Stalina,
a po przeciwnej stronie miasta ba-
gienny las, miejsce najnowszej pol-
skiej tragedii.

Dzieƒ 17 kwietnia, na d∏ugo przed
smoleƒskà katastrofà, chóry wyzna-
czy∏y sobie Dniem Pami´ci o tych,
co przez lata poÊwi´cali na Âlàsku
czas i talent na wspólne Êpiewanie,
muzykowanie.

Nikt nie przypuszcza∏, ˝e b´dzie
to Dzieƒ ˚a∏oby Narodowej.

17 kwietnia, w czas ˝a∏obny,
w po∏udnie, na katowickim cmenta-
rzu przy ulicy Francuskiej delegacja
Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr wraz
z kapelanem Zwiàzku ksi´dzem pro-
fesorem Antonim Reginkiem i kato-
wickim chórem „Modus Vivendi”,
na dêwi´k wyjàcych syren stan´∏a,

aby w milczeniu uczciç pami´ç tych,
co zgin´li pod Smoleƒskiem.

Tak si´ z∏o˝y∏o – zupe∏nie zresztà
przypadkowo, ˝e minuta ciszy za-
trzyma∏a nas w okolicy grobu dokto-
ra Konrada Jarczyka; katowickiego
lekarza, którego Niemcy, po odkry-
ciu masowych grobów w katyƒskim
lesie, w∏àczyli do delegacji Mi´dzy-
narodowego Czerwonego Krzy˝a.
Tak wi´c Polak, doktor Jarczyk by∏
pierwszym polskim Êwiadkiem ka-
tyƒskiego mordu. Rzecz jasna na-
tychmiast po powrocie poszed∏ mel-
dunek do polskiego podziemia a da-
lej do Londynu… 

Los sprawi∏, ˝e przyszliÊmy na
groby zmar∏ych wielkich twórców
i dzia∏aczy Êlàskiej chóralistyki, by
op∏akiwaç jednoczeÊnie ofiary kata-
strofy lotniczej.

Po modlitwie za ofiary Katynia
i Smoleƒska udaliÊmy si´ z kwiata-
mi, zniczami, modlitwà i pieÊnià do
grobów Micha∏a Wolskiego, Stefana
Stoiƒskiego, Wojciecha Korfantego,

Józefa Lig´zy, Barbary Zielonki –
Rusin, W∏odzimierza Stahla, Kazi-
miery Boles∏awskiej, po drodze nie-
jako odkrywajàc zupe∏nie zapomnia-
ny grób wybitnego re˝ysera Opery
Âlàskiej – Fotygo-Folaƒskiego.

OdwiedziliÊmy tak˝e groby na
cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza;
Stanis∏awa Ligonia, Zdzis∏awa Pyzi-
ka, Emanuela Imieli, Wilhelma Hela.

Delegacja Zwiàzku, wraz z chó-
rem „Ogniwo” odwiedzi∏a tak˝e
cmentarz w Katowicach – Boguci-
cach, by zadumaç si´ w modlitwie
nad grobami Franciszka Rylinga,
Emila Czy˝a, Paw∏a Kotuchy, Stani-
s∏awa Jareckiego.

Przed nami jeszcze ustalenie gro-
bów wybitnych dzia∏aczy na cmen-
tarzu przy ulicy Gliwickiej i na wie-
lu, wielu Êlàskich cmentarzach…

B´dziemy wdzi´czni za ka˝dy list
w tej sprawie, ka˝dy Êlad. Czas oca-
liç od zapomnienia tych, co pieÊnià
i muzykà zapisywali histori´ Âlàska. 

Stanis∏awa Warmbrand
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Zaplanowane na dzieƒ 17 kwietnia odwiedziny miejsc wiecznego spo-
czynku Êpiewaczek, Êpiewaków, dyrygentów i dzia∏aczy spo∏ecznego ru-
chu muzycznego odby∏y si´ w wielu miejscowoÊciach – wsz´dzie tam
gdzie dzia∏ajà chóry i orkiestry, zw∏aszcza te o ugruntowanej tradycji
i znaczàcym dorobku historycznym. 

Tak by∏o na przyk∏ad w Pszczynie; Êpiewacy tamtejszej „Lutni”
w przeddzieƒ stulecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych (Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr) zatrzymali si´ w zadumie m.in. nad grobem
ks. Paw∏a PoÊpiecha (1878– 1922) – pierwszego wiceprezesa Êpiewacze-
go zwiàzku, pos∏a do parlamentu pruskiego a nast´pnie do sejmu pol-
skiego w Warszawie, wielkiego patrioty, wybitnego mówcy i obroƒcy
ludu.

Mamy nadziej´, ˝e odwiedziny cmentarzy, wspólny Êpiew, zapalanie
zniczy i sk∏adanie wiàzanek kwiatów dla czczenia pami´ci zmar∏ych
uczestników Êlàskiego ruchu muzycznego stanie si´ trwa∏ym zwyczajem
naszego Êrodowiska, obejmujàcym dni poprzedzajàce wa˝ne rocznice
poszczególnych zespo∏ów i samego Zwiàzku. Przyk∏ad zosta∏ dany; rok
stulecia Êlàskiej organizacji Êpiewaczej by∏ po temu okazjà. Teraz o nim
nie zapomnijmy!

Redakcja

Narody tracàc pami´ç, tracà ˝ycie…



W dzieƒ Bo˝ego Narodzenia ra-
doÊç wszelkiego stworzenia!

Ta radoÊç skupia nas dzisiaj, Êlà-
skich Êpiewaków i muzyków przed
˝∏obkiem Jezusowym w s∏awnej pa-
newnickiej betlejce. PrzybyliÊmy tu,
by kol´dowaç ma∏emu, by podzi´-
kowaç za otrzymane ∏aski i prosiç
o b∏ogos∏awieƒstwo na rok nowy,
dwa tysiàce dziesiàty.

RadoÊç nasza wielka. Podobna do
tej, jakiej doÊwiadczyli owi m´drcy,
którzy dary Jemu nieÊli i pokonaw-
szy rozliczne przeszkody z daleka
przyszli do Betlejem, zobaczyli ma-
leƒkà Wielkà Mi∏oÊç – dzieciàtko
nowonarodzone, nadziej´ Êwiata
stworzonego i wszystkich ludzi,
i ho∏d Mu oddali.

RadoÊç nasza tym wi´ksza, i˝
spe∏ni∏o si´ postanowienie powzi´te
19 kwietnia minionego roku przez
walne zgromadzenie sprawozdaw-
czo-wyborcze delegatów Oddzia∏u
Âlàskiego PZChiO o koniecznoÊci
utworzenia samodzielnego, Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Po
d∏ugim okresie staraƒ, po pokonaniu
licznych przeszkód i przejawów bra-
ku zrozumienia, w piàtek 18 grud-
nia, na kilka dni przed Wigilià Bo˝e-
go Narodzenia, Dzieciàtko dar nam
przynios∏o: tego dnia Âlàski Zwià-
zek Chórów i Orkiestr zosta∏ zareje-
strowany w Krajowym Rejestrze Sà-
dowym. ZnaleêliÊmy si´ tego dnia
w sytuacji podobnej do tej, jakà
prze˝ywali nasi czcigodni poprzed-
nicy, którzy 18 kwietnia 1910 roku
za∏o˝yli Zwiàzek Âlàskich Kó∏ Âpie-
waczych… 

Pami´tamy o nich i wspominamy
wymieniajàc imiona i nazwiska Mi-
cha∏a Wolskiego, Kazimierza Cza-
pli, Józefa Grzegorzka, ks. Paw∏a
PoÊpiecha, Janiny ˚niƒskiej i tych,
którzy w kolejnych dziesi´ciole-
ciach odgrywali istotnà rol´ w na-
szym Zwiàzku: Jana Fojcika, Stefa-

na Mariana Stoiƒskiego, Tomasza
Kowalczyka… Nie sposób wszyst-
kich wymieniç.

Pami´tamy i o Leonie Ponieckim
i trzystu uczestnikach pierwszego
Êpiewaczego zjazdu na Zadolu, któ-
rego stulecie obchodziliÊmy 19
wrzeÊnia minionego roku; 

W planach na jubileuszowy rok
stulecia Zwiàzku uwzgl´dniamy tak-
˝e o˝ywienie zapomnianych sk∏adni-
ków naszej tradycji. Ju˝ uda∏o si´
przywrócenie praktyce wykonawczej
„Hymnu GórnoÊlàskiego” – wyko-
rzystujàcej motywy Êlàskiego Trojo-
ka kompozycji Jaros∏awa Leszczyƒ-
skiego. Po 70 latach zapomnienia, 11
listopada ubieg∏ego roku, w Âwi´to
Odrodzenia Polski w wykonaniu mu-
zyków Orkiestry D´tej Kopalni Mar-
cel zabrzmia∏a ona podczas XI Tur-
nieju Chórów imienia Mariana ¸una-
rzewskiego w Radlinie. Dà˝yç b´-
dziemy by sta∏o si´ obyczajem rozpo-
czynanie wa˝niejszych uroczystoÊci
od tego w∏aÊnie utworu.

Nasze zamierzenia na rok jubile-
uszowy imponujà rozmachem. Ich
realizacja zale˝y jednak od paru
czynników. Chodzi nie tylko o Êrod-
ki finansowe, ale o wsparcie i udzia∏
ka˝dego z nas w przygotowaniu ju-
bileuszowego Êwi´towania. Moment
jest szczególny i jako taki wymaga
wielkiej odpowiedzialnoÊci, zara-
zem entuzjazmu i radoÊci uczestni-
czenia w wydarzeniu, o którym za
sto lat nasi nast´pcy b´dà mówiç
i pisaç, tak jak my to czynimy,
wspominajàc dzie∏o naszych po-
przedników. 

Zwracamy przy tej sposobnoÊci
uwag´ na najwa˝niejsze daty w na-
szym kalendarzu jubileuszowym ro-
ku dwa tysiàce dziesiàtego: 

– 18 kwietnia pami´ç przypadajà-
cego w tym dniu stulecia naszego
ruchu uczcimy specjalnà sesjà popu-
larnonaukowà i wspólnym muzyko-
waniem w Bibliotece Âlàskiej;

– 3 maja pod has∏em „Ca∏y Âlàsk
gra i Êpiewa” zespo∏y nasze o tej sa-
mej porze i z podobnym programem
koncertowaç b´dà w ró˝nych miej-
scowoÊciach naszego regionu;

– 6 czerwca spotkamy si´ w Kato-
wicach na Âwiecie Âlàskiej PieÊni
Chóralnej, „Trojok Âlàski”;

– 9 paêdziernika uroczystym kon-
certem galowym zakoƒczymy ob-
chody stulecia.

Podobnych imprez, spotkaƒ i kon-
certów odb´dzie si´ na terenie Âlàska
ponad trzysta! Przed nami wi´c pra-
ca ogromna, wyczerpujàca i – miej-
my nadziej´ – satysfakcjonujàca. 

Podczas dzisiejszej Adoracji pro-
simy Bo˝e Dzieci´ o zdrowie, a tak-
˝e o si∏y duchowe i fizyczne – po-
trzebne ka˝demu w codziennym by-
towaniu i w wype∏nianiu Êpiewa-
czo-muzycznej misji, która z Jego
∏aski zosta∏a nam powierzona. Nie
zapominajmy przy tym o m∏odzie-
˝y: zróbmy wszystko, aby nasze
dzieci i wnuki w∏àczy∏y si´ w prze-
˝ywanie radoÊci muzykowania; by
gotowe by∏y do przyj´cia i wzboga-
cania skarbu muzycznej tradycji, ja-
ki im we w∏aÊciwym czasie przeka-
˝emy; by traktowa∏y go jako najcen-
niejsze dziedzictwo i wiano – dar
mi∏oÊci wyra˝ajàcej si´ w chóral-
nym Êpiewie, w graniu na instru-
mentach – w tworzeniu harmonij-
nych podstaw ˝ycia zbiorowego
w Êwiecie, w Europie, w Polsce, na
Âlàsku.

Przes∏anie niniejsze – odczytane
przed ˚∏obkiem Jezusowym w Pa-
newnikach dnia 16 stycznia dwa ty-
siàce dziesiàtego roku przy okazji
dorocznej Adoracji Êlàskich chórów
i orkiestr oraz inauguracji obchodów
stulecia zorganizowanego ruchu
muzycznego na Âlàsku – w imieniu
Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr podpisa-
li i do wiadomoÊci wszystkich prze-
kazali:
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Do Êpiewaczek i Êpiewaków, do muzyków 
zrzeszonych w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr – przes∏anie 

z okazji Adoracji ˚∏óbka Jezusowego w Panewnikach 
dnia 16 stycznia 2010 r.

Andrzej Wójcik 
– sekretarz 

Ks. Antoni Reginek 
– kapelan

Krzysztof K. Kaganiec 
– dyrektor artystyczny 

Roman Warzecha 
– prezes



Przekszta∏cenie Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO w Katowicach na autonomiczny
Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr dziÊ
zostanie ostatecznie usankcjonowane
wyborem w∏adz na pierwszà kadencj´.
Zanim Delegaci na dzisiejsze Zjazdy
wyartyku∏ujà zapewnienie o gotowoÊci
do dalszej wspó∏pracy ze starym Zwiàz-
kiem dla dobra kultury narodowej i ogól-
noludzkiej, chcia∏bym ze swej strony
serdecznie podzi´kowaç za wsparcie
Âlàzaków na jakie zawsze mog∏em li-
czyç w okresie pe∏nienia funkcji Prezesa
PZChiO. W sposób szczególny zaÊ dzi´kuj´ Zarzàdo-
wi Oddzia∏u Âlàskiego min. za opiek´ finansowà nad
czasopismem „˚ycie Muzyczne” (bez niej wydawanie
tego tytu∏u przez ostatnich kilka lat by∏oby niemo˝li-
we).

˚yczenia zaÊ powtórz´ za tekstem jaki umieÊci∏em
w „Raptularzu Silesianki”, który w Bibliotece Âlàskiej
w Katowicach towarzyszy∏ b´dzie inauguracji obcho-
dów 100-lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych:

„Kiedy by∏em urz´dujàcym prezesem Oddzia∏u Âlà-
skiego PZChiO delektowa∏em si´ zw∏aszcza „z∏otym
wiekiem” Êpiewactwa Êlàskiego, bo by∏o w nim

wszystko, przede wszystkim zaÊ mà-
droÊç historii. By∏a w nim duma z pol-
skoÊci Âlàska i jego kultury, t´sknota za
tym, ˝eby zaÊpiewaç z rodakami w Po-
znaniu jako kolebce polskiego Êpiewac-
twa, w Warszawie – stolicy otwartej ser-
decznoÊcià, i na Wawelu, (…) Âlàsk
ch´tnie integrowa∏ si´ z Pomorzem i in-
nymi regionami, a w sposób szczególny
z Zaolziem. Imponowa∏a mi pot´ga Êpie-
wactwa Êlàskiego, aspiracje, które przy-
nosi∏y osiàgni´cia porównywalne z naj-
lepszymi w Polsce. Na ich drodze nie za-

brak∏o chórów narodów s∏owiaƒskich. Ten˝e „z∏oty
wiek” w prosty sposób t∏umaczy∏, ˝e (…) ˝aden trud
urzeczywistniany ze szlachetnych pobudek nie idzie
na marne.” I dlatego dziÊ te moje doznania i marzenia
o pomyÊlnoÊci ca∏ego polskiego spo∏ecznego ruchu
muzycznego dedykuj´ Âlàskiemu Zwiàzkowi Chórów
i Orkiestr. ˚ycz´ mu na nast´pnych sto lat sukcesów
w∏aÊnie na miar´ „z∏otego wieku” Êpiewactwa Êlàskie-
go, aby relacje integracyjne z Polskà, Europà, jedno-
czàce ludzi dobrej woli, by∏y wyraziste i jak najko-
rzystniejsze.

Rajmund Hanke
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Do uczestników Walnych Zjazdów Delegatów 
Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

oraz Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Orkiestra D´ta 
KWK „Halemba” 

w Rudzie Âlàskiej
Kopalnia „Halemba” zacz´∏a wy-

dobywanie w´gla w 1957 r., a data
urodzin orkiestry d´tej przy tej ko-
palni, to 3 wrzeÊnia 1960 r. W tym
dniu odby∏a si´ pierwsza próba or-
kiestry. Jej za∏o˝ycielami byli: Ry-
szard Banik, Kazimierz åwielong,
Gerard Rzepka i Jerzy KoÊcielny.

Orkiestra wyst´powa∏a:
– w latach 1960–1970 w sk∏adzie 36

osób grajàcych,
– w latach 1970-1990 w sk∏adzie

55-osobowym,
– w latach 1991 i 1992 w sk∏adzie

38-osobowym.

Finansowa∏a jà za∏oga kopalni,
cz´Êciowo zwiàzki zawodowe. Poza
górnikami w sk∏ad orkiestry wcho-
dzili hutnicy i pracownicy elektrow-
ni. Próby odbywa∏y si´ w Domu
Górnika. Posiada∏a w∏asnà sal´ çwi-
czeƒ, pokój kapelmistrza, Êwietlic´
oraz trzy pokoje, s∏u˝àce cz∏onkom
orkiestry do przechowywania mun-
durów i instrumentów. Orkiestra nie
dysponowa∏a w∏asnà salà koncerto-
wà. Prowadzi∏a w∏asnà bibliotek´
nutowà zasobnà w ponad 600 pozy-
cji od klasyki do szlagierowych
i wspó∏czesnych utworów.

Rodowe tradycje muzykowania
kontynuowali: 
– Szcygio∏ Jan i jego dwaj synowie:

Micha∏ i Piotr,

– Gemander Norbert i jego dwaj sy-
nowie: Jan i Piotr,

– Ko∏odziej Jan i jego syn Zygmunt,
– Guziel Jan i jego syn Miros∏aw,
– Kaszta Józef i jego syn Grzegorz.

Z grona muzyków orkiestry do
Paƒstwowej Filharmonii Górniczej
awansowa∏ Grzegorz Kaszta.

Dyrygentami orkiestry byli:
– Herbert Hahn, od 3 wrzeÊnia 1960

do 31 lipca 1983,
– Jan Niesterok, od 1 wrzeÊnia 1983

do 1 paêdziernika 1986,
– Teodor Zajàc, od 15 paêdziernika

1986 do 30 sierpnia 1991,
– Norbert Gemander, od 3 wrzeÊnia

1991 r.

Bilans koncertów:
– w latach 1960–1970 – 968 koncer-

tów,
– w latach 1971–1980 – 1061,
– w latach 1981–1991 – 1331.

Koncerty wykonywane by∏y: dla
za∏ogi kopalni, w oÊrodkach wcza-
sowych, w szpitalach dla chorych
górników, w oÊrodkach rehabilitacji,
na Âwi´to „Trybuny Robotniczej”,

Górnicze orkiestry d´te (do 1992 roku) – cz. II
Kontynuujemy druk cyklu materia∏ów rozpocz´ty na ∏amach naszego

dwumiesi´cznika nr 5/2009, które pozyska∏em w 1992 roku za poÊrednic-
twem Paƒstwowej Agencji W´gla Kamiennego w Katowicach. By∏y to od-
powiedzi na rozes∏anà przeze mnie ankiet´. Poni˝ej tekst opracowany
przez kapelmistrza Norberta Gemandra, podpisany przez in˝. Marcina Ka-
sperka, z-c´ dyrektora KWK „Halemba”, który by∏ wielkim entuzjastà or-
kiestry górniczej. W roku bie˝àcym przypada Jubileusz 50-lecia Orkiestry
KWK „Halemba”, który witamy z radoÊcià. (raj)



6

na terenie Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku, dla po-
wstaƒców Êlàskich, z okazji Dni Ru-
dy Âlàskiej, Dni Zwyci´stwa, Dnia
Dziecka. Orkiestra uczestniczy∏a
w konkursach krajowych – 26 razy,
zagranicznych – 6 razy. W Danii
(zasilona zawodowymi muzykami)
da∏a 2-godzinny koncert na prze-
mian z orkiestrà duƒskiej stoczni,
w Odense 2-godzinny koncert z za-
wodowà orkiestrà Big-Bendu, w
Czechos∏owacji na rozpocz´cie mi´-
dzynarodowego konkursu orkiestr
d´tych oraz w by∏ej NRD. W musz-
trze paradnej 1 raz zdoby∏a 3 miej-
sce, raz 2 miejsce.

Z orkiestrà wspó∏pracowali
kompozytorzy: Józef Szwed, E.
Czerny, St. Latek i Józef Âwider.

Sta∏y wysoki poziom artystyczny
orkiestra dokumentowa∏a najwy˝-
szymi lokatami w konkursach
pod drekcjà H. Hahna:
1965 r. – Ogólnopolski Przeglàd Za-

k∏adowych Orkiestr D´tych
(OPZOD), przeglàd Êrodowisko-
wy (w grupie ma∏ych orkiestr) -1
miejsce
– OPZOD o srebrnà Batut´ – fina∏

1 miejsce

1969 r. – Konkurs Górniczych Or-
kiestr D´tych Bytomskiego Zjed-
noczenia Przemys∏u W´glowego
o srebrnà Batut´ (KGOD BZPW)
– Êrodowiskowy 1 miejsce
– KGOD BZPW – fina∏ 1 miejsce

1970 r. – w grupie orkiestr Êrednich:
– KGOD o Z∏otà Batut´ – Êrodo-

wiskowy 1 miejsce oraz fina∏ 1
miejsce

1971 r. – KGOD o Z∏otà Batut´ –
Êrodowiskowy 1 miejsce oraz fi-
na∏ 1 miejsce

1972 r. – KGOD o Z∏otà Batut´ –
Êrodowiskowy 1 miejsce oraz fi-
na∏ 1 miejsce

1973 r. – KGOD o Z∏otà Batut´ –
Êrodowiskowy 1 miejsce oraz fi-
na∏ 1 miejsce. Z∏ota Batuta przy-
znana zosta∏a na w∏asnoÊç

1974, 1975, 1976 – KGOD o Z∏otà
Batut´ eliminacje Êrodowiskowe
ka˝dorazowo 1 miejsce, tak samo
w konfrontacjach fina∏owych 1
miejsce

1979 r. – KGOD o Z∏otà Batut´ –
Êrodowiskowy 1 miejsce, fina∏ 2
miejsce
pod dyrekcjà J. Niesteroka

1983 r. – Konkurs Orkiestr D´tych
z okazji Dni Rudy Âl. o Puchar
Prezydenta Miasta – 1 miejsce

1984 i 1985 – Konkurs j.w. – dwu-
krotnie 2 miejsce

1985 r. – KGOD – Êrodowiskowy 3
miejsce
pod dyrekcjà T. Zajàca:

1986 r. – Przeglàd Górniczych Or-
kiestr D´tych (PGOD) w regionie
– 1 miejsce
– KGOD fina∏ – 4 miejsce oraz 1

wyró˝nienie
1987 r. – PGOD – Êrodowiskowy 1

miejsce
– KGOD – fina∏ 3 miejsce
– Konkurs Zak∏adowych Orkiestr

D´tych – fina∏ 1 miejsce
1988 r. – PGOD Êrodowiskowy – 1

miejsce
– KGOD – fina∏ 2 miejsce

1989 r. – PGOD Êrodowiskowy – 2
miejsce oraz KGOD fina∏ 4 miej-
sce, ponadto musztra paradna – 3
miejsce

1990 r. – KGOD – 2 miejsce oraz
musztra paradna – 2 miejsce.

Norbert Gemander
Marcin Kasperek
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Spis treÊci dwumiesi´cznika „Âpiewak Âlàski” 
za rok XLVIII/2009

„Âpiewak Âlàski” nr 1(380)2009 
Wydanie piekarskie. 

– zrealizowano ze Êrodków Samorzàdu
Miasta Piekary Âlàskie

„Âpiewak Âlàski” nr 2(381)2009 
– zrealizowano ze Êrodków Samorzàdu

Województwa Âlàskiego

„Âpiewak Âlàski” nr 3(382)2009
Pami´tnik XVII GórnoÊlàskich Pre-
zentacji Chórów i Orkiestr w cho-
rzowskim Skansenie

– zrealizowano ze Êrodków Samorzà-
dów Miast: Katowice i Chorzów

„Âpiewak Âlàski” nr 4(383)2009
– zrealizowano ze Êrodków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Samorzàdu Województwa Âlà-
skiego

„Âpiewak Âlàski” nr 5(384)2009
– zrealizowano ze Êrodków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Samorzàdu Województwa Âlàskiego
oraz Samorzàdu Miasta Katowice

„Âpiewak Âlàski” nr 6(385)2009
– zrealizowano ze Êrodków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Samorzàdu Województwa Âlà-
skiego

„Âpiewak Âlàski” nr 7(386)2009
Wydanie specjalne ewangelickie

– zrealizowano ze Êrodków Synodu Ko-
Êcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego
Diecezji Katowickiej.

I. Teksty z podaniem autora

A
(andwoj) 
– U naszych na Zaolziu – nr 3
– O nas w Cieszynie – nr 5   

B
BAINCZYK RUFIN
– „WÊród nocnej ciszy” (relacja z Ado-

racji Chórów i Orkiestr Górnego Âlà-
ska przy ˚∏óbku Jezusowym w Panew-
nikach) – nr 2

BA¡BU¸A ZDZIS¸AW
– Artystyczna biografia Alojzego Bary –

nr 5
BEREK ZOFIA 
– PieÊƒ drogà do d∏ugowiecznoÊci – nr 2
BIELA STEFANIA – Zarzàd Chóru
„Lutnia” w Kosz´cinie

– Wspomnienie Êp. Bo˝eny Wilk – nr 3
BLIWERT-HODERNY JOANNA
– Chór „Jubilate Deo” z Mys∏owic – nr

7
BOCEK-ORZYSZEK EWA 
– Przygoda z prelekcjami – nr 4
– Praca magisterska o chórze ewangelic-

kim – nr 5
– Chorzowski Chór „Cantate” – nr 7
– Chór z Cz´stochowy – nr 7
– Chór z Miko∏owa – nr 7
BOCHENEK JOANNA
– Dzieweczka ze Âlàska w Europie –

nr 1
– Barbórka w Piekarach Âlàskich – nr 2
BU¡KA BEATA 
– Rozwa˝ania jubileuszowe – nr 6

C

CHOWANIEC FELIKS 
– Orkiestra D´ta przy Kopalni „Brzesz-

cze” – nr 5
CZAPELKA JÓZEF
– Aktywny okr´g (wodzis∏awski) – nr 4
CZENCZEK ZDZIS¸AW
– 10-lecie noworocznego kol´dowania

ekumenicznego – nr 2



6 CZY˚ BO˚ENA
– Zespó∏ Wokalny „Âlàzaczek” – nr 3

D
DYGA JAN MARIA 
– Âpiewajàca nestorka (Maria Ho∏a

z Chorzowa) – nr2
– Âpiewacza przyjaêƒ – nr 2
– Przeglàd pieÊni pasyjnej – nr 3
– Wystrza∏owe „Gorolski Âwi´to” – nr 4
DZIUBA KRYSTIAN 
– CHÓR M¢SKI ‘ECHO’ Biertu∏towy

nie zwalnia tempa – nr 3
– Od lat zawsze w maju, „CzeÊç Maryi,

czeÊç i chwa∏a” – nr 4
– Druh Pawe∏ Kowol – rówieÊnik Okr´-

gu Wodzis∏awskiego – nr 4
– 90 lat min´∏o – nr 6
– Turniej Chórów im. Mariana ¸una-

rzewskiego po raz jedenasty – nr 6

F
FENGER MARIOLA, NIEMIEC KRY-
STYNA 
– Chór z Tychów – nr 7
FIGASZEWSKI ALFRED 
– Chór z Gliwic – nr 7

G
GABRYÂ RYSZARD 
– In memoriam (Êp. Pawe∏ Kotucha) – nr

2
GASZ MARIA
– Ze szkicownika miko∏owskiej „Har-

monii” (s.5 z przeniesieniem na s. 21,
22) – nr 1

– Jubilaci i jubileusze  – nr 1
– Wyjàtkowe Êwi´to w Paniowach – 

nr 3
– U przyjació∏ w Holandii – nr 4
GIEBUROWSKA BO˚ENA 
– „Camerata Silesia” Êpiewa swojemu

miastu – nr 2
– Nowy cykl wieczorów kompozytor-

skich z muzykà chóralnà w Katowi-
cach – nr 4

GNACIK AURELIA 
– „Niezdareczka” z Niezdary – nr 3
GONIWIECHA WIKTOR
– Muzyczne portrety Êw. Edyty Stein –

nr 1
– Edyta Stein – patronka Lubliƒca – nr 2

H
HADASZ KRYSTIAN  
– Najwybitniejsi dyrygenci i cz∏onkowie

Chóru „Chopin” – nr 6
HANKE RAJMUND 
– Stanis∏awa S∏owika wk∏ad do ruchu

Êpiewaczego – nr 1
– Nasi liderzy w oczach pisarzy – nr 3
– Nowak Ma∏gorzata (1935-2009), chó-

rzystka, dzia∏aczka spo∏ecznego ruchu
muzycznego na Górnym Âlàsku – nr 4

– Do uczestników XVIII Krajowego
Zjazdu Delegatów PZChiO w Niepo-
kalanowie – nr 5

– Chopin – Paderewski – Zwiàzek Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych – nr 5

– Józefa Szweda – ˝ycie bogate na-
tchnieniem – nr 6

– List „Do Uczestników 63. Diecezjal-
nego Âwi´ta Chórów Diecezji Kato-
wickiej KoÊcio∏a Ewangelicko-Augs-
burskiego – nr 7

J
JASI¡SKI KRZYSZTOF
– Chór „Âw. Barbara” w Chorzowie –

odc. 1 – nr 1, odc. 2 – nr 2

K
KAJZER SZYMON 
– „Piosenka jest dobra na wszystko” –

nr 1
KLIMAS JÓZEF 
– Orkiestra D´ta KWK „Mys∏owice” –

nr 5
KORYCIORZ STANIS¸AW
– Cantores Familiae – nr 1
KOTUCHA PAWE¸
– Z notatnika instruktora – nr 2
KR¢T ZUZANNA 
– Chór z Krakowa – nr 7
(kn)
– Gwiazdka dla tych co sà blisko, dla

tych co daleko – nr 2

L
LEDWO¡ MAREK
– Piekarska „Âw. Barbara” – nr 1
LERCH KRYSTIAN 
– Chór z Golasowic – nr 7
LICZBERSKA BARBARA 
– Na Kahlenbergu po raz siedemnasty –

nr 5
LUBOSZ BOLES¸AW
– Nasi liderzy w oczach pisarzy. Imiela ,

Pyzik – nr 3

M
MACIEJCZYK ALEKSANDRA
– Katedralny chór „Largo Cantabile”

z Katowic – nr 7
MACIEJCZYK MAREK 
– Chór z ˚or – nr 7
MAGIERA FRANCISZEK 
– Orkiestra górnicza z Radlina – nr 3
MAJCHRZYK ANTONI 
– Górnicza Orkiestra D´ta „Piekary-Ju-

lian w Piekarach Âlàskich – nr 2
MALINA ADAM, Ks.
– Ewangelicka pieÊƒ koÊcielna – nr 7
MA¸Y-CULIC STEFANIA 
– Znów pochyli∏y si´ sztandary (ostatnie

po˝egnanie Êp. Paw∏a Kotuchy) – nr 2
MARCHWICKA EWA 
– Odszed∏ prof. Józef Bok nr 3
MAREK ALEKSANDRA, RASZYK
JAN, ks.
– Chór z Jastrz´bia-Zdroju – nr 7
MARTENUS ZOFIA 
– Chór ze Studzionki – nr 7
MICHALIK JÓZEF 
– U przyjació∏ w Jab∏onkowie – nr 5
MODRZY¡SKI JANUSZ 
– Sztandar przywrócony do ˝ycia (cho-

rzowskiej „Lutni”) – nr 3
– Szukamy fragmentu sztandaru Chóru

im. Ignacego Paderewskiego w Cho-

rzowie (artyku∏ nie podpisany) – nr 4
– Sztandar z Miejskiej Dàbrowy – nr 5
– Sztandary Êlàskich towarzystw Êpie-

waczych – nr 5
MROZIK EDYTA, RESKE HENRYK
ks.
– Chór z Orzesza – nr 7
MYRCIK JAN 
– 90 lat chóru” Lutnia” w Kosz´cinie –

nr 5
N

NARSKA KRYSTYNA
– „Non omnis morietur’ – nr 1
NIEDZIELSKI W¸ODZIMIERZ 
– Zak∏adowa Orkiestra D´ta KWK „Po-

ràbka-Klimontów” w Sosnowcu-Za-
górzu – nr 5

NIEMIEC ALEKSANDRA 
– Chór z Pszczyny – nr 7
NIEMIEC MARIAN, ks. radca   
– Diecezjalne Zjazdy Chórów – Diece-

zjalne Âwi´ta Chórów – nr 7
– Chór im. Maxa Drischnera z Opola –

nr 7
– Zespó∏ wokalno-instrumentalny „Effa-

ta” z Opola – nr 7
NIKIEL KAZIMIERZ 
– Orkiestra D´ta KWK „Saturn” w Cze-

ladzi – nr 5
NIKODEM JOLANTA 
– To ju˝ 85 lat „Katarzyny” z B´dzina-

Grodêca – nr 5
NOWAK BO˚ENA 
– O Zespole Folklorystycznym „Bryni-

ca” – nr 3
– Ingres – uroczysty wjazd biskupa – 

nr 3
– O sosnowieckim festiwalu – nr 3

O
OBSTARCZYK JÓZEF
– Orkiestra D´ta Kopalni „Brzeszcze” –

nr 5
ORZYSZEK HENRYK
– 110-lecie ewangelickiego chóru

z Ustronia – nr 1
– Koncert kol´d – nr 2
– Recitale organowe Jerzego Siechow-

skiego – nr 2
– Benefis Hanki z Ustronia (Anny Glu-

za) – nr 2
– Historia organisty – nr 2
– Jan Tacina – folklorysta i nauczyciel.

W setnà rocznic´ urodzin – nr 3
– Pastor Êpiewa (ks. Stanis∏aw Dorda) –

nr 4
– Lubrich czy Stoiƒski? – nr 6
– Chóry Êpiewa∏y w Chorzowie – nr 7
– Chór w Rudzie Âlàskiej-Wirku – nr 7
– Chór z Zabrza – nr 7
OSADNIK ANNA 
– „Gwiazda” przy Starochorzowskim

Domu Kultury – nr 3
OSSOWSKA ALICJA 
– Radzionkowski chór „Harfa” – nr 6

P
PATO¡ EWA, HERCEL PIOTR
– Chór bazyliki piekarskiej im. Êw. Ce-

cylii – nr 1

30 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (386/387) 2010



6

PATO¡ EWA 
– Z dziejów pieÊni Êpiewanych przez lud

w Sanktuarium M.B. w Piekarach Âl. –
nr 1

POÂPIECH WIES¸AWA 
– Jan Malinowski (1915-2001) – nr 4

R
(raj)
– Orkiestry Êwi´towa∏y w Chorzowie –

nr 4
– Czym Licheƒ bogaty – nr 4
– „Harnasiowe” nutki na Podhalu – nr 4
– „Âlàski Szmaragd 2009” otrzyma∏ Ry-

szard GabryÊ – nr 6
(red.)
– Górnicze orkiestry d´te  (do 1992 ro-

ku) – cz. I – nr 5
– Publikacja „na medal” – nr 6
REGINEK ANTONI , ks.
– „Krzy˝u, bàdê˝e pozdrowiony!” Ho-

milia wyg∏oszona w Âwi´to Podwy˝-
szenia Krzy˝a Âwi´tego na pielgrzym-
ce chórów w Piekarach Âl. dn.
14.09.2008 r. – nr 1

– Homilia wyg∏oszona podczas uroczy-
stej Mszy Âwi´tej z okazji 100-lecia
Chóru „Lutnia” Chorzów, koÊció∏ p.w.
Ducha Âwi´tego, 18.10.2008 r. – nr 1

REGINEK ANTONI ks., WARZECHA
ROMAN, WÓJCIK ANDRZEJ
– Przes∏anie noworoczne wyg∏oszone do

Êpiewaków i muzyków amatorów Gór-
nego Âlàska w czasie XVII Adoracji
˚∏óbka Jezusowego w Âlàskim Asy˝u
w Katowicach-Panewnikach, 17 stycz-
nia 2009 roku – nr 2

RESKE HENRYK, Ks.
– Chór z Czerwionki – nr 7
ROMA¡SKA ADELAJDA 
– Chór „Cantate   Deo” z Rybnika – nr 7
RYSZCZYK VIOLETTA, SZAFRA-
NIEC ALEKSANDRA
– „Echo” z ¸azisk Górnych ma 95 lat  -

nr 2

S
SKIBI¡SKI WOJCIECH 
– Chór na medal (Chorzowski Chór Êw.

Floriana) – nr 6
SKROBACZ TADEUSZ 
– Srebrny jubileusz „Jutrzenki” (w Or-

nontowicach) – nr 3
– Licheƒ – po raz trzeci – nr 5
SKRZYDELSKI BERNARD 
– Chór „Dàbrówka” – nr 1
SOCHA WIES¸AWA 
– Francuscy goÊcie miko∏owskiej „Har-

monii” – nr 3
SPA¸EK KRYSTYNA 
– „Przyjaêƒ o bracia niech wià˝e nas” –

nr 6
STACHOWIAK GENOWEFA 
– Jubileusz 100-lecia „Lutni” w Chorzo-

wie – nr 1
– Pami´tnik XVII GórnoÊlàskich Pre-

zentacji Chórów i Orkiestr w chorzow-
skim Skansenie. Tradycyjne granie
i Êpiewanie chórów i orkiestr w Skan-
senie w dniu 1 maja 2009 r. – nr 3

– Witaj majowa jutrzenko – nr 3
– „Lutnia” w Chorzowie – nr 3
Koncert pieÊni eucharystycznych – nr 6
STOI¡SKI  M. STEFAN 
– Chopin – Paderewski. Dwie wielkie

rocznice [przedruk ze „Âpiewaka(Âlà-
skiego)] 1930 – nr 5

SWOLEK ALEKSANDRA  
– O korzeniach muzycznych i Êlàskich.

Wywiad z Marià Kroczek – nr 3
SZCZYRBA IRMA 
– Jan Tlatlik (26.06.1904 – 18.04. 1983)

– nr 3
– Wspó∏praca chórów jako element inte-

gracji w spo∏ecznym ruchu muzycz-
nym – nr 4

SZEBESTA ALFRED 
– Chór Echo” Syrynia – nr 4
SZULC FRYDERYK, ALOJZY
TKOCZ 
– Orkiestra D´ta KWK „Rymer” w Ryb-

niku – nr 5
SZURMAN TADEUSZ, ks. bp
– KoÊció∏ Ewangelicko-Augsburski (lu-

teraƒski) w Polsce – nr 7
– Dygacza pami´ci rapsod ˝a∏obny – 

nr 7
SZWED EL˚BIETA 
– Jubilat – profesor Leon Markiewicz –

nr 2
– Muzyczne portrety – Marian Block –

nr 2
– II festiwal Orkiestr D´tych im. Józefa

Szweda – nr 4

T
TURALIK JACEK, WÓJCIK AN-
DRZEJ
– Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-

czy Delegatów Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO. WróciliÊmy do korzeni – 
nr 3

U
URBAN JÓZEF
– Chór z Âwi´toch∏owic – nr 7

W
WARMBRAND STANIS¸AWA 
– Na zielonej Ukrainie ! – nr 3
– A mo˝e byÊmy tak, najmilsi, wpadli na

dzieƒ do Lutory˝a…? – nr 4
– WyÊpiewane stulecie – nr 5
WARZECHA ROMAN 
– Znów pochyli∏y si´ sztandary (ostatnie

po˝egnanie Êp. Paw∏a Kotuchy) – nr 2
– Po˝egnaliÊmy Ma∏gorzat´ Nowak – 

nr 4
– Setka za dziesiàtk´!  – nr 6
WÓJCIK ANDRZEJ
– PielgrzymowaliÊmy do Piekarskiej

Matki – nr 1
– ZapaliliÊmy na grobach znicze – nr 1
– Hej Êpiewacy – nagrody w grzywnie!

– nr 2
– Wst´p do tekstu P. Kotuchy „Z notat-

nika instruktora” – nr 2
– „WolnoÊci bije dzwon…” – nr 2
– Pierwsze trudnoÊci – nr 3
– RadoÊniejszym uczuciom dany wyraz

– nr 3
– Âpiewacy w górniczych mundurach –

nr 3
– S∏ysza∏em Êpiew ˝eƒców…– nr 4
– Po XVIII Mi´dzynarodowym Festiwa-

lu Muzyki Wokalnej Viva il Canto.
Ciesz si´ muzykà jest blisko! – nr 4

– Zadole – nr 5
– Âlàska reprezentacja na XVIII Krajo-

wym Zjeêdzie Delegatów PZChiO 12-
13 wrzeÊnia 2009 roku w Niepokala-
nowie – nr 5

– My o Radiu. O nas w Radiu – nr 5
– Katowice mon amour – nr 5
– Szafa – nr 6

Z
ZAWADZKA STANIS¸AWA
– Dlaczego ludzie Êpiewajà w chórze? –

nr 3
ZELER BOGDAN
– Chór z Siemianowic – nr 7
ZEMELKA JADWIGA
– „Halka” radoÊnie rozÊpiewana – nr 1
Zarzàd Orkiestry 
– Orkiestra D´ta KWK „Kazimierz-Ju-

liusz” w Sosnowcu – nr 5

˚
˚MUDA LEOPOLD 
– „Z piekarskich wie˝ rozbrzmiewa

dzwon, Królowej swej czeÊç g∏osi
on…” – nr 1

I. Teksty bez podania autora
– Piekary Âlàskie – centrum ˝ycia kultu-

ralnego Górnego Âlàska – nr 1
– Promocja wydania Dzie∏ wybranych”

Józefa Szweda – nr 1
– VI Zjazd Konfraterni Najstarszych

Chórów i Orkiestr Województwa Âlà-
skiego oraz Zaolzia – nr 1

– 80 lat Chóru Êw. Grzegorza w Mys∏o-
wicach – nr 2

– „Groszki” z ˚yglina – nr 3
– „Âlàsk” z Âwi´toch∏owic  – nr 3
– „Echo” z ¸azisk Górnych” – nr 3
– Chór Mieszany im. Juliusza S∏owac-

kiego – nr 3
– Ze s∏ownika biograficznego. Wiktor

Goniwiecha – nr 3
– Kalendarium koncertowe, Rok 2010,

Jubileusz 100-lecia Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych (oprac. Roman Wa-
rzecha) – nr 6

III. Zdj´cia
– Archiwa poszczególnych zespo∏ów,

Okr´gów i Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO – nr 1, 2, 3

– Prezentacje (Chórów i Orkiestr w cho-
rzowskim Skansenie) w fotoobiekty-
wie Janusza Karasia – nr 3

– Jan Maria Dyga: „Gorolski Âwi´to”
w Jab∏onkowie – nr 4

– Zadole 2009 w fotografii Aleksandry
Rzemiƒskiej – nr 5

– B. Makar, A. Rzemiƒska – nr 5
– Karol Spa∏ek – nr 6
– Cichy Bogus∏aw ks., Tomasz Kaczma-

rek – nr 7.
(oprac.: R.H.)
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Chocia˝ od tamtego dnia 18
kwietnia 1910 roku min´∏o sto lat –
a zdarzy∏y si´ w tym czasie lata do-
bre i z∏e, jasne i ciemne, mijania si´
w poÊpiechu, witania i po˝egnania,
narodziny i Êmierci – to jednak nie
usta∏ ruch, który wtedy si´ zaczà∏.
Okaza∏ si´ zjawiskiem trwa∏ym na
drodze, którà kolejne pokolenie po-
dà˝a – idàce za tymi, co w kwietnio-
wy wieczór poniedzia∏kowy 1910
roku na Górnym Âlàsku, w Bytomiu,
uczynili pierwszy krok.

Wielu t´ drog´ przeby∏o. Przy tym
ka˝dy innym by∏ cz∏owiekiem. Mi-
mo ró˝norodnoÊci i osobnoÊci nie
czuli si´ w swej marszrucie osamot-
nieni, towarzyszy∏a im bowiem g∏´-
boka ÊwiadomoÊç wspólnoty z tymi,
którzy podobnà drog´ wczeÊniej po-
konali. Teraz my przemierzamy ów
szlak, zdà˝amy w przeznaczonym
kierunku, za wzór majàc za∏o˝ycieli
utworzonego przed stu laty Zwiàzku.
Szcz´Êliwy pomys∏ bytomskiego ap-
tekarza, Micha∏a Wolskiego, wspar-
ty przez adwokata Kazimierza Cza-
pl´ i ksi´dza pos∏a Paw∏a PoÊpie-
cha, urzeczywistni∏ si´ w∏aÊnie
w tamten poniedzia∏kowy wieczór.

Od tamtej chwili Zwiàzek Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych trwa w ru-
chu – jest ruchem – i w nim ruch si´
dokonuje i przechodzenie jednego
pokolenia w drugie. W ka˝dym zaÊ
z tych pokoleƒ ludzi coraz to innych
rozpoznajemy i zapami´tujemy. Oto
oni, ca∏a choç niekompletna galeria
postaci: Janina ˚niƒska, Józef
Grzegorzek, Jan Ligoƒ, Jan Foj-
cik, z prezesów – Emanuel Imiela,
Stefan Marian Stoiƒski, Tadeusz
Saloni, Józef Lig´za, W∏odzimierz
Stahl, Zdzis∏aw Pyzik…

DziÊ, w przededniu setnej roczni-
cy Êpiewaczego zwiàzku, staramy
si´ o wszystkich pami´taç. 

Czy to mo˝liwe, by o nikim nie
zapomnieç?

Chcemy im w ka˝dym razie, ka˝-
demu z osobna czeÊç oddaç i jakoÊ
podzi´kowaç za to, co uczynili,
przecierajàc szlak, którym za nimi
podà˝amy – teraz ju˝ w Âlàskim
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, przy-
pominajàcym z nazwy ten dawny,

przez nich utworzony i w mozole
budowany.

Pami´tamy, jesteÊmy, i dla Was
Êpiewamy, druhny i druhowie. Za-
palamy znicz pami´ci i w modlitwie
nad Waszymi mogi∏ami si´ pochyla-
my, Êwiadomi g∏´bokiej z Wami
wspólnoty. 

I dzi´kujemy Wam za to, ˝e kie-
dyÊ Wy ÊpiewaliÊcie i graliÊcie
w naszych chórach i orkiestrach. 

I za to Wam dzi´kujemy, ˝e wska-
zaliÊcie nam drog´, którà my iÊç ma-
my.

CzeÊç PieÊni i Muzyce!
CzeÊç Waszej Pami´ci!

S∏owo dla uczczenia pami´ci zmar∏ych Êpiewaków, 
muzyków i dzia∏aczy

Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
w przededniu setnej rocznicy utworzenia

Delegacja Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO oraz Towarzystwa Âpiewaczego
Modus Vivendi przy grobie Micha∏a Wolskiego – za∏o˝yciela Zwiàzku 
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych. Foto: F. Boles∏awski

W zadumie nad mogi∏à Basi Zielonki-Rusin Foto: E. S∏adkowska,  


