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Kulminacja

W maju liczne okolice nawiedzi∏a
wielka woda. Dwukrotnie zalewa∏a
Êlàskie, ma∏opolskie i podkarpackie
miejscowoÊci, skàd sp∏ywa∏a ku pó∏-
nocy – nios∏a groz´ i spustoszenie
w kolejnych cz´Êciach kraju.

Potem przysz∏y upa∏y. Zrobi∏o si´
goràco, parno, duszno.

Zw∏aszcza pierwsza po∏owa
czerwca wiàza∏a si´ z uczuciem dys-
komfortu powodowanego przez wy-
mienione zjawiska.

Krótkotrwa∏à fal´ czerwcowych
upa∏ów znieÊç trudno, coraz trud-
niej. Goràco: dos∏ownie i w przeno-
Êni. Prawd´ mówiàc, ju˝ od poczàt-
ku maja nie ma jak oddychaç. 6

– 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 3–4  (388/389) przygotowa∏ do
druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik oraz Rajmund Hanke, ks. prof. Antoni Reginek,

Krzysztof K. Kaganiec. Redakcja techniczna – Grzegorz Swoboda. Korekta: Jadwiga Mandera-Wojtynek. Adres redakcji: 
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 17/4, tel./faks 32259-90-39 e-mail: slaskschio@gmail.com. 

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 elektronicznej (dnajow@gmail.com) lub pocztà (dyskietka z tekstem, zdj´ciami i wydruk).

Numer 3–4 (388/389) wydano dzi´ki Êrodkom otrzymanym z funduszy 
Samorzàdu Województwa Âlàskiego, Urz´du Miasta Katowice, 

Zabrze-Makoszowy w maju 2010



W tym przypadku powodem dusz-
noÊci jest wezbrana fala kulminacyj-
na obchodów stulecia Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Nie da-
je wytchnienia. Anga˝uje si∏y fi-
zyczne i intelektualne. Czas poch∏a-
nia. Grozi utoni´ciem.

Potrzebny jest wysi∏ek. Konieczne
przezwyci´˝enie m´czàcego znie-
ch´cenia: ˝eby tylko si´ nie przela∏o!

W biurze Zwiàzku przy Plebiscy-
towej ukrop, kipiel. Prezes Warze-
cha dwoi si´ i troi, ˝eby ze wszyst-
kim zdà˝yç, ˝eby wszystkiemu po-
do∏aç. Innych te˝ fala wciàga, wir
ogarnia, poch∏ania. Jeszcze jeden te-
lefon, jeszcze jedno spotkanie, pi-
smo do wa˝nego urz´du… Napisaç,
wys∏aç, przygotowaç – wniosek
o dofinansowanie… Certyfikaty
Laurów i Medali Stulecia – zapro-
jektowaç, wydrukowaç, podpisaç,
zalaminowaç… Scenariusz… Tak,
scenariusz uroczystoÊci musi byç
precyzyjnie u∏o˝ony, wi´c szybko
do komputera… Ten akurat si´ ze-
psu∏, odmówi∏ dzia∏ania, trzeba ko-
goÊ wezwaç – niech coÊ z nim zro-
bi!… Sala w Gieceku nie zamówio-
na… Umow´ spisaç, wpierw za-
dzwoniç, z Turalikiem skonsulto-
waç, do Rybnika pojechaç… Tele-
fon dzwoni, domofon dzwoni, ko-
mórka dzwoni… Halo… Wójcik coÊ
mówi, Kaganiec uzgadnia… Chóry
na sympozjum… co b´dà Êpiewa-
∏y?… „Hejna∏” nie mo˝e. Mo˝e Ar-
chikatedralny… Jaka kolejnoÊç wy-
st´pów?... Afisze, druki, pamiàtki…
Laury nie odlane, odlewnia tonie
w powodziowej fali, nie da si´ pra-
cowaç… Ca∏y Âlàsk gra i Êpiewa…
KtoÊ si´ denerwuje… Dwudziestego
ósmego w Czeskim Cieszynie posie-
dzenie Kapitu∏y… Pami´taç o ze-
zwoleniu na przemarsz zespo∏ów…

Nie ma oddechu.
MyÊli si´ kot∏ujà, czas p∏ynie, wo-

da p∏ynie, upa∏, duszno, goràco…
Kulminacja.

Plenarne zebranie
Zarzàdu G∏ównego
Ostatnie plenarne zebranie Zarzà-

du G∏ównego ÂZChiO odby∏o si´ 12
maja. Jego tematyk´ zdominowa∏y
sprawy zwiàzane z zaplanowanymi
na maj i czerwiec obchodami stule-
cia. Omawiane by∏y tak˝e inne za-
gadnienia. Najpierw jednak Jadwi-
ga Zaremba i Andrzej Wójcik –
kwietniowi i majowi solenizanci

przyj´li urodzinowe i imieninowe
˝yczenia. OdÊpiewano przy tym
chóralne Sto lat. Podzi´kowano tak-
˝e Krystianowi Dziubie, Les∏awo-
wi Podolskiemu, Kazimierzowi
Bednorzowi i Benedyktowi Obe-
rdzie, za czas poÊwiecony na prac´
w biurze Zwiàzku.

Zgodnie z przyj´tym zwyczajem
uczestniczàcy w posiedzeniu przed-
stawiciele okr´gów z∏o˝yli nast´p-
nie krótkie sprawozdania z dzia∏al-
noÊci w minionym okresie. Zwraca-
no m.in. uwag´ na udany przebieg
imprez pod has∏em „Ca∏y Âlàsk gra
i Êpiewa”; w samym tylko Wodzis∏a-
wiu – relacjonowa∏ K. Dziuba – wy-
stàpi∏o 18 zespo∏ów, w tym 7 chó-
rów z Republiki Czeskiej.

W dalszym ciàgu zebrania prezes
Roman Warzecha przed∏o˝y∏ spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci Prezydium
ZG. Koncentrowano si´ m.in. na po-
zyskiwaniu Êrodków niezb´dnych
dla realizacji nakreÊlonych wcze-
Êniej celów. Niestety, z planowanej
kwoty 270 tys. z∏otych otrzymali-
Êmy tylko 40 tys. Poszczególne mia-
sta zamiast spodziewanych 160 tys.
przeznaczy∏y na nasze zadania zale-
dwie 23 tys. z∏otych. W tej sytuacji
okaza∏o si´ konieczne zrezygnowa-
nie z organizacji m.in. Festiwalu
Polskiej PieÊni Chóralnej.

Zebranie zaakceptowa∏o list´ in-
stytucji, samorzàdów i osób, którym
podczas jubileuszowych uroczysto-
Êci i innych wa˝nych okazji wr´czo-
ne zostanà Laury i Medale stulecia.
Podj´to tak˝e uchwa∏´ w sprawie
powo∏ania okr´gów Âlàskiego
Zwiàzku Chórów Orkiestr. Omó-
wiono równie˝ i podj´to potrzebne
decyzje w sprawach zwiàzanych
z Mi´dzynarodowà Nagrodà im.
Stanis∏awa Moniuszki, organizacjà
XVIII Âwi´ta Âlàskiej PieÊni Chó-
ralnej „Trojok Âlàski”, III Festiwalu
PieÊni Eucharystycznej „O Salutaris
Hostia”, Pielgrzymki do MB Piekar-
skiej w dniu 19 wrzeÊnia, Jubile-
uszowego Koncertu Galowego
w dniu 10 paêdziernika, nowà szatà
edytorskà „Âpiewaka Âlàskiego”
dalszego wydawania „Âlàskich Ze-
szytów Nutowych”.

W osobnym punkcie zebrania od-
niesiono si´ do treÊci pisma skiero-
wanego do prezesa Zwiàzku przez
przewodniczàcego Kapitu∏y Odzna-
ki Honorowej, druha Zdzis∏awa
Czenczka. Przyj´to do wiadomoÊci
przedstawionà argumentacj´, uza-

sadniajàcà rezygnacj´ z dalszego
pe∏nienia tej funkcji. Postanowiono
zwróciç si´ do druha Czenczka z po-
dzi´kowaniem za dotychczasowà
prac´. W wyniku jednomyÊlnego
g∏osowania powo∏ano nowà Kapitu-
∏´ w sk∏adzie: Jadwiga Mandera-
Wojtynek – przewodniczàca, Jacek
Turalik, Benedykt Oberda –
cz∏onkowie.

Jeszcze 
o Jubileuszu

Trwajà przygotowania wielkiego
koncertu galowego stulecia Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Wia-
domo ju˝, ˝e wezmà w nim udzia∏
Chóry „Bel Canto” z Rybnika, mi-
ko∏owska „Harmonia”, Chór Poli-
techniki Âlàskiej, Chór „Resonans
con tutti” z Zabrza, orkiestra d´ta
„SoÊnica”. Prowadzone sà rozmowy
w sprawie uczestnictwa innych ze-
spo∏ów i szczegó∏ów programo-
wych.

W czasie koncertu, który odb´dzie
si´ 10 paêdziernika, wykonane zo-
stanà m.in. utwory Józefa Âwidra –
kompozytora bardzo bliskiego pol-
skim Êpiewakom, cenionego przez
chóry. Jubileuszowy obchód stulecia
b´dzie zatem okazjà podzi´kowania
kompozytorowi za ofiarowany na-
szemu Êrodowisku dar muzyki oraz
do z∏o˝enia wybitnemu Êlàskiemu
twórcy ˝yczeƒ z okazji osiemdzie-
siàtych urodzin. Przypomnijmy, ˝e
Józef Âwider urodzi∏ si´ 19 sierpnia
1930 roku w Czechowicach.

Wakacyjne 
˝yczenia

Przed nami krótkie wakacje.
– Niech nie dokuczajà nam

komary i inna owadzia gawiedê
niech da nam odpoczàç!

– MyÊli niech si´ nasze uspo-
kojà, a gwa∏towne zjawiska at-
mosferyczne niech nas dalekim
∏ukiem omijajà!

– Âpiew ptaków z naszym
Êpiewem niech wspó∏brzmi
w pi´knym kontrapunkcie!

– ˚yczmy sobie wzajem uda-
nego wypoczynku a nast´pnie
szcz´Êliwego powrotu do do-
mów i do aktywnej oraz sku-
tecznej dzia∏alnoÊci organiza-
cyjnej i artystycznej.
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W ubieg∏ym roku Êrodowisko-
wy Chór Mieszany „Cecylia”

obchodzi∏ jubileusz 60-lecia istnie-
nia, a jego dyrygent, Kornelia Paw-
liczek-B∏oƒska 25-lecie pracy. Re-
mont domu kultury nie sprzyja∏
Êwi´towaniu. UroczystoÊci
wi´c przeniesiono na niedzie-
l´ 21 marca 2010 r.

Chór mieszany „Cecylia”
dzia∏a przy Domu Kultury
w Krzanowicach oraz wspó∏-
pracuje z tamtejszym ko∏em
terenowym Towarzystwa
Spo∏eczno-Kul tura lnego
Niemców Województwa Âlà-
skiego. Krzanowice to mia-
steczko w powiecie racibor-
skim graniczàce z 3 miejsco-
woÊciami Republiki Czeskiej
(Chuchelna, Strachowice
i Rohov). Ze wzgl´du na po-
∏o˝enie geograficzne charak-
terystyczna jest w tym regio-
nie polsko-niemiecko-czeska
trójkulturowoÊç.

Tradycja Êpiewu chóralne-
go w Krzanowicach datowana
jest od bardzo dawna.

Pierwsze wzmianki o tym,
˝e w Krzanowicach istnia∏
chór pochodzà z XVIII wieku.

W 1875 r. Konstantin Steu-
er zostaje przez biskupa o∏o-
munieckiego mianowany or-
ganistà i chórmistrzem. Przed
1900 rokiem funkcj´ t´ prze-
jà∏ zi´ç Konstantina Steuera,
nauczyciel Jerzy Hoffmann.
Podczas swojej dzia∏alnoÊci
powi´kszy∏ chór koÊcielny
i nada∏ mu nazw´ „Cäcilien-
Chor” – „Chór-Cecylia”.

1931 – nauczyciel Johann
Jaschik objà∏ funkcj´ organi-
sty i chórmistrza;

1938  – dyrygentem i orga-
nistà zosta∏ Karol Jureczka;

Okres wojny spowodowa∏
kilkuletnià przerw´ w dzia∏al-
noÊci chóru.

1946 – Karol Jureczka wraz
z cz∏onkami wznowi∏ dzia∏al-
noÊç chóru (do 1978, roku
Êmierci dyrygenta);

1947 – odby∏ si´ pierwszy pu-
bliczny wyst´p;

1949 – chór zostaje cz∏onkiem
Zjednoczenia Polskich Zespo∏ów
Chóralnych i Instrumentalnych –
Okr´g Racibórz;

od 1984 do nadal funkcj´ dyry-
genta pe∏ni Kornelia Pawliczek-
B∏oƒska;

Obecnie chór liczy 27 cz∏onków,
w tym 18 kobiet i 9 m´˝czyzn. Naj-
starszym, zarówno wiekiem, jak

i sta˝em chórzystà jest Eryk
Wolnik, liczàcy 80 lat –
w tym 62 lata dzia∏alnoÊci
w chórze. Z kolei najm∏odszà
chórzystkà jest 14-letnia
Agnieszka Kusy, która
w chórze Êpiewa od dwóch
lat. Tradycj´ rodzinnà konty-
nuuje po babci El˝biecie
Rycka, która do tej pory prze-
wodniczy w modlitwach
i Êpiewach przy porannych
mszach Êw. w krzanowickim
koÊciele. Aktualna Êrednia
wieku chórzystów wynosi 45
lat. Rocznie chór wyst´puje
oko∏o 20 razy.

Jubileuszowy koncert sk∏a-
da∏ si´ z dwóch cz´Êci.
W pierwszej, oficjalnej cz´Êci
by∏y odznaczenia i wyró˝nie-
nia dla chórzystów i zapro-
szonych goÊci, szczególnie
zwiàzanych z chórem.

Zaproszeni honorowi go-
Êcie to: Henryk Siedlaczek –
pose∏ na Sejm RP, Manfred
Abrahamczyk – burmistrz
gminy Krzanowice, Brygida
Abrahamczyk – radna po-
wiatowa i przewodniczàca
Ko∏a DFK w Krzanowicach
oraz prezes Okr´gu Racibor-
skiego ÂZChiO – Piotr Libe-
ra.

W tej cz´Êci chór wykona∏
trzy pieÊni: „Has∏o” Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych – Przyjaêƒ
o bracia niech wià˝e nas, pe∏-
nà zadumy pieÊƒ koÊcielnà
Ich bete an die Macht der
Liebe Dymitra Bortniansky-
ego oraz pieÊƒ St. Moniuszki
Po rannej rosie. Szczególnie
starsi chórzyÊci darzà senty-
mentem pieÊni St. Moniuszki,
gdy˝ od 1957 r do 1993 roku
Chór nosi∏ nazw´ „Zespó∏
wokalno-instrumentalny im.
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Wiosenny jubileuszowy koncert chóru „Cecylia”
w Krzanowicach

Chór „Cecylia” w Krzanowicach

Teresa Mandrysz i Eryk Wolnik – by∏y i obecny
prezesi Chóru „Cecylia”

Najstarsi sta˝em chórzyÊci krzanowickiej
„Cecylii”; od lewej: J. S∏awik, L. Wollnik, R.
Joszko, M. Wolnik, E. Wolnik



Coroczne spotkania Chórów i Orkiestr na dobre wpi-
sa∏y si´ w tradycj´ GórnoÊlàskiego Parku Etnograficz-
nego. W roku bie˝àcym odbywa∏y si´ dla upami´tnienia
i upowszechniania wiedzy o powstaniach Êlàskich w ra-
mach 100-lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.
Impreza odby∏a si´ zgodnie z utrwalonym ju˝ zwycza-
jem w dniu pierwszym maja.

Popularny Skansen, to miejsce szczególne: znajduje
si´ tu m.in. ma∏y koÊció∏ek drewniany Êw. Józefa robot-
nika, w którym zosta∏a odprawiona Msza Êw. ze Êpie-
wem chóru mieszanego „Gwiazda”, obchodzàcego
w tym roku swoje stulecie. Po nabo˝eƒstwie na g∏ównej
estradzie popisywa∏y si´ bioràce udzia∏ w imprezie, chó-
ry i orkiestry.

Rozpocz´∏a orkiestra d´ta Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej „Stra˝ak” z Wojkowic, pod dyrekcjà Józefa Mar-
czyƒskiego, która jest zawsze przyjmowana z wielkim
aplauzem. Nast´pnie prezentowa∏y si´ kolejno chóry:
– Chór mieszany „Gwiazda”, dzia∏ajàcy przy Starocho-

rzowskim Domu Kultury pod dyrekcjà Danuty Do-
maƒskiej-Garczarczyk;

– Dzieci´cy Zespó∏ Wokalny „Âlàzaczek” z Pa∏acu
M∏odzie˝y w Katowicach, prowadzony przez Bo˝en´
Czy˝;

– Chór mieszany „Dzwon” z Orzesza;
– Chór mieszany „Lutnia” z Chorzowa, którym dyrygu-

je ¸ukasz Szmigiel;
– Chór m´ski „Piast” z ˚yglina;

St. Moniuszki”. W 1993 r. chór po-
wróci∏ do nazwy „Cecylia”.

Teraz nastàpi∏ wa˝ny moment
wr´czenia Honorowych Odznaczeƒ
Âpiewaczych. Aktu wr´czenia i de-
koracji dokonali Prezes P. Libera
oraz Burmistrz M. Abrahamczyk.

Bràzowà Odznak´ Honorowà
(jeszcze) Polskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr otrzyma∏y: Karina
Raida i Barbara Szafarczyk; srebr-
ne odznaki: Agnieszka B∏oƒska,
Artur Goriwoda i Marcin Obru-

snik, a z∏ote: Urszula Gajdeczka,
Marta Gieron, Gertruda Jurecz-
ka, Teresa Mandrysz, Gerard Nie-
borowski, Maria Pietrzak, Maria
Ploschka i Gerda Sonnek. Obecnie
Chór „Cecylia” jest posiadaczem 39
honorowych odznaczeƒ Êpiewa-
czych – 8 bràzowych, 10 srebrnych
oraz 21 z∏otych.

Kulminacjom momentem uroczy-
stoÊci by∏o nadanie chórowi przez
Zarzàd Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO
Z∏otej Odznaki Honorowej III stop-

nia za „dzia∏alnoÊç spo-
∏ecznà, organizacyjnà
i artystycznà w amator-
skim ruchu muzycz-
nym”. Odznak´ ode-
brali Eryk Wolnik by-
∏y prezes chóru (do 10
marca br.) oraz Teresa
Mandrysz aktualnie
piastujàca funkcj´ pre-
zesa.

Dyplomami pamiàt-
kowymi „za d∏ugolet-
nià prac´ w chórze”
wyró˝niono: Eryka
Wolnika (62 lata
w chórze), Mari´ Wol-
nik (61 lat), Leona
Wollnika (56 lat), Rit´
Joszko (55 lat ) oraz
Józefa S∏awika (48 lat
w chórze).

Specjalnym dyplo-
mem „Za wybitne za-
s∏ugi dla spo∏ecznego
ruchu muzycznego
w kszta∏towaniu kultu-
ry, piel´gnowaniu tra-
dycji trójkulturowoÊci
w naszym Regionie
i trwa∏ych wartoÊci

etycznych p∏ynàcych z upowszech-
niania pi´kna pieÊni oraz muzyko-
wania na Âlàsku” z ràk prezesa Pio-
tra Libery otrzyma∏a dyrygent Kor-
nelia Pawliczek-B∏oƒska.

Dyplomami zosta∏y równie˝ wy-
ró˝nione osoby, które mimo tego, ˝e
nie sà zwiàzane bezpoÊrednio z chó-
rem, to wspierajà jego dzia∏alnoÊç,
sà tzw. ludzie dobrej woli. Otrzyma-
li je: Henryk Siedlaczek – pose∏ na
Sejm RP, Manfred Abrahamczyk
– burmistrz Gminy Krzanowice,
Brygida Abrahamczyk – przewod-
niczàca DFK w Krzanowicach, Ma-
rian Wasiczek – dyrektor Miejskie-
go OÊrodka Kultury, ks. prob. Wil-
helm Schiwon oraz Pawe∏ Kowol –
dyrygent i przyjaciel chóru.

Dyrektor Marian Wasiczek i dyry-
gent Kornelia Pawliczek-B∏oƒska
z∏o˝yli szczególne podzi´kowania
za wspó∏prac´ burmistrzowi Man-
fredowi Abrahamczykowi, dyrygen-
towi okr´gu Paw∏owi Kowolowi
oraz prezesowi Okr´gu Raciborskie-
go ÂZChiO Piotrowi Liberze.

Wr´czenie odznaczeƒ i dyplomów
przeplatane by∏y pieÊniami w wyko-
naniu jubilata, m.in. Durch Feld,
Zahucaly hory (s∏owacka pieÊƒ lu-
dowa), Spazieren wollt ich reiten,
Sz∏a dzieweczka oraz Marsz nastro-
jowy Romana Masarczyka.

W drugiej cz´Êci koncertu wystà-
pili – w repertuarze rozrywkowym,
soliÊci, w wi´kszoÊci cz∏onkowie
chóru: Anna Neblik, Patryk Szafar-
czyk, Agnieszka B∏oƒska, Paulina
Kozio∏, Carmen Walden, Dominika
S∏awik, Teresa Mandrysz oraz ze-
spó∏ muzyczny dzia∏ajàcy przy Do-
mu Kultury w Krzanowicach.

Kornelia Pawliczek-B∏oƒska
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Odznaczeni cz∏onkowie chóru „Cecylia”

Dyr. K. Pawliczek-B∏oƒska i prezes P. Libera

XVIII GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów i Orkiestr



– Zespó∏ wokalno-muzyczny „Groszki” z ˚yglina;
– Zespó∏ folklorystyczny „Brynica” z Tarnowskich

Gór, który prezentowa∏ si´ w pi´knych strojach ludo-
wych;

– Chór m´ski „Âlàsk” przy Centrum Kultury Âlàskiej
w Âwi´toch∏owicach-Lipinach;

Na zakoƒczenie wystàpi∏ zespó∏ „Komedianci z wczo-
rajszej ulicy” wykonujàcy stare przyÊpiewki Êlàskie.

Prezentacje zorganizowane by∏y przez Âlàski Zwiàzek
Chórów i Orkiestr w Katowicach przy wspó∏udziale
Okr´gu Chorzowsko-Âwi´toch∏owickiego i Dyrekcji
Parku Etnograficznego pod patronatem Urz´du Miej-
skiego Chorzowa.

S∏owo wst´pne wyg∏osi∏ i chóry zapowiada∏ Jerzy Ku-
czera. Prezentacje wzbudzi∏y du˝e zainteresowanie pu-
blicznoÊci, która swojà obecnoÊcià, ˝ywà reakcjà i bra-
wami dzi´kowa∏a wyst´pujàcym zespo∏om.

Genowefa Stachowiak
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Ca∏y Âlàsk gra i Êpiewa

Orzeski „Dzwon” po udanym wyst´pie

Katowice – ¸aziska Górne – Pie-
kary Âlàskie-Szarlej – Rybnik-Nie-
dobczyce – Tarnowskie Góry – Wo-
dzis∏aw: Nie ma ˝adnej przesady
w stwierdzeniu, ˝e 3 maja br. ca∏y
Âlàsk rzeczywiÊcie gra∏ i Êpiewa∏.
Akcjà zorganizowanà dla upami´t-
nienia stulecia zorganizowanego ru-
chu muzycznego obj´te zosta∏y wy-
mienione miejscowoÊci. Poszcze-
gólne koncerty zorganizowa∏y okr´-
gi zwiàzkowe, wspierane przez od-
powiednie samorzàdy. By∏o to
przedsi´wzi´cie pod ka˝dym
wzgl´dem udane i z pewnoÊcià
zwracajàce uwag´ lokalnych spo-
∏ecznoÊci na godnà uwagi aktyw-
noÊç Êlàskich chórów i orkiestr.
Koncerty, które rozpocz´∏y si´ we
wszystkich wyznaczonych miej-
scach o tej samej porze, cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem publicz-
noÊci. Ze wzgl´du na iloÊç uczestni-
ków by∏y imprezami wielogodzin-
nymi, atrakcyjnymi pod wzgl´dem
artystycznym.

W Rybniku-Niedobczycach, gdzie
Êlàskie granie i Êpiewanie powiàzano
z obchodem 90-lecia Okr´gu, popi-
sywa∏o si´ 155 Êpiewaków (m.in.
chóry „S∏owiczek” z Popielowa, im.
Mickiewicza z Niedobczyc, „Bel
Canto” z Popielowa, „Seraf” z Ryb-
nika) , koncertowa∏y te˝ Miejska Or-
kiestra D´ta „Rybnik”, Orkiestra
KWK „Jankowice”, Orkiestra „Pla-
nia” z Raciborza.

Bogaty i urozmaicony by∏ pro-
gram imprezy zorganizowanej przez

okr´g wodzis∏awski. Tutaj koncert
z udzia∏em osiemnastu zespo∏ów,
w tym siedmiu z Republiki Czeskiej
– ∏àcznie 527 osób – rozpocz´to wy-
konaniem Hejna∏u GórnoÊlàskiego
J. Leszczyƒskiego. Ten oparty na
motywach Trojoka utwór na zespó∏
instrumentów d´tych poprzedzi∏
muzykowanie zakoƒczone po pi´ciu
godzinach.

Tylko z pozoru skromniejszy wy-
miar mia∏a impreza, jaka w ramach
tego samego przedsi´wzi´cia odby∏a
si´ w Miejskim Domu Kultury Bo-
gucice-Zawodzie w Katowicach.
Wzi´∏o w niej udzia∏ 5 chórów (chó-

ry mieszane „Ogniwo”, „Zawo-
dzie”, im. A. Kendzi, kameralny
i mieszany Towarzystwa Âpiewa-
czego „Modus Vivendi”), M∏odzie-
˝owa Orkiestra D´ta „Bogucice Za-
wodzie” oraz Zespó∏ Akordeoni-
stów „Katowice-Kleofas”. Podobnie
jak w innych miejscowoÊciach, tak-
˝e tu uda∏o si´ wykonawcom wy-
tworzyç przyjemnà, rodzinnà atmos-
fer´ muzykowania i przyjacielskie-
go spotkania. Postara∏ si´ o to rów-
nie˝ gospodarz obiektu a zarazem
wiceprezes Zwiàzku – Jacek Tura-
lik, który zapowiada∏ poszczególne
wyst´py. Te bardzo si´ podoba∏y

Komentarz do wyst´pu chóru „Modus Vivendi”



s∏uchaczom, a Êwiadectwem tego
by∏a ich ˝ywa i szczera reakcja,
wieƒczona brawami.

W szarlejskiej Êwiàtyni pod we-
zwaniem Trójcy Âwi´tej popisywa∏y
si´ z powodzeniem cztery piekarskie
chóry: im. Dàbrówki, im. Êw. Cecy-
lii, „Halka” oraz Âlàski Chór Górni-
czy „Polonia-Harmonia”. Wystàpi∏a
tak˝e Górnicza Orkiestra D´ta „Pie-
kary-Julian”.

Âlàskie granie i Êpiewanie na tar-
nogórskim Rynku, podobnie jak we

wszystkich pozosta∏ych miejscowo-
Êciach, mia∏o przebieg zgodny
z oczekiwaniami. Program arty-
styczny zapewni∏o tu ponad trzystu
Êpiewaków wraz z Orkiestrà D´tà
Nitroerg.

W internetowej relacji o udziale
w trzeciomajowym muzykowaniu
Âlàskiego Chóru Górniczego „Polo-
nia-Harmonia” napisano: „Jako
cz∏onkowie Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr ˝yczymy sobie
wzajemnie kolejnych pokoleƒ Âlà-

zaków, których pasjà b´dzie muzy-
ka, a Êpiew chóralny w szczególno-
Êci”. To bardzo celne ˝yczenie pod-
sumowuje intencje wszystkich
uczestników i organizatorów przed-
si´wzi´cia o nazwie „Ca∏y Âlàsk gra
i Êpiewa”. Dodajmy, ˝e tegoroczne
doÊwiadczenie ka˝e zastanowiç si´
nad powtarzaniem tak˝e w przysz∏o-
Êci inicjatywy podj´tej i zrealizowa-
nej w roku stulecia Êlàskiego ruchu
muzycznego.

andwoj

G∏ówny obchód jubileuszu stule-
cia Êlàskiej organizacji Êpiewaczo-
muzycznej odby∏ si´ w sobot´, 22
maja, w Bibliotece Âlàskiej przy
Placu Zjednoczonej Europy. Pier-
wotnie impreza ta mia∏a odbyç si´
18 kwietnia, w tym dniu bowiem
mija∏o dok∏adne sto lat od chwili
utworzenia w Bytomiu Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych. Przesu-
ni´cie planowanego terminu nastà-
pi∏o wskutek ˝a∏oby narodowej po
tragicznym wypadku lotniczym pod
Smoleƒskiem.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ o go-
dzinie 10.00 w Sali Parnassos wyko-
naniem przez zespó∏ instrumentów
d´tych Orkiestry D´tej KWK „So-
Ênica” Hejna∏u ZÂChiO Józefa
Szweda oraz Hejna∏u GórnoÊlàskie-
go Jaros∏awa Leszczyƒskiego. Oba
hejna∏y towarzyszy∏y wprowadzeniu
na estrad´ sztandaru zwiàzkowego.

WczeÊniej, przy jednej z bocznych
Êcian sali ustawiono sztandary chó-
rów b´dàcych rówieÊnikami Zwiàz-
ku. Wspólny Êpiew chóralny hymnu
Gaude Mater poprzedzi∏ nast´pnie
dokonane przez prezesa Romana
Warzech´ powitanie goÊci i uczest-
ników uroczystoÊci. Prezes wyg∏osi∏
równie˝ krótkà, bardzo osobistà re-
fleksj´ osnutà na tle w∏asnych do-
Êwiadczeƒ Êpiewaczych.

W pierwszej cz´Êci jubileuszowe-
go spotkania nastàpi∏o wr´czenie
Laurów i Medali Stulecia oraz
zwiàzkowych odznak honorowych.
Aktu dekoracji dokona∏ prezes Za-
rzàdu G∏ównego, Roman Warzecha,
w asyÊcie sekretarza Zwiàzku, An-
drzeja Wójcika.

Laur Stulecia w imieniu samorzà-
du miasta Katowice odebra∏ prezy-
dent Piotr Uszok. To samo wyró˝-
nienie nadane Bibliotece Âlàskiej

przekazano dyrektorowi tej zas∏u˝o-
nej placówki, prof. dr. hab. Janowi
Malickiemu. Laurem Stulecia, prze-
kazanym na r´ce prezesa Warzechy,
uhonorowany zosta∏ tak˝e Zarzàd
G∏ówny Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr oraz redakcja cza-
sopisma „Âpiewak Âlàski”. Otrzy-
mali go równie˝ zas∏u˝eni dzia∏acze
Zwiàzku: Eleonora S∏adkowska,
Jadwiga Mandera Wojtynek, Raj-
mund Hanke i Walerian Pyka.
WÊród osób uhonorowanych Lau-
rem Stulecia znalaz∏ si´ tak˝e twór-
ca statuetki, wybitny artysta rzeê-
biarz, prof. Zygmunt Brachmaƒ-
ski, który od wielu lat wspó∏pracuje
ze Êlàskim zwiàzkiem Êpiewaczo-
muzycznym.

Medale Stulecia podczas uroczy-
stoÊci w Bibliotece Âlàskiej otrzy-
mali: Regionalny OÊrodek Kultury
reprezentowany przez dyr. Adama
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Od publicznoÊci dyryguje Anna Szawiƒska Na estradzie zespó∏ Stanis∏awa Wodniczka

Nasze stulecie

Uroczysty obchód w Bibliotece Âlàskiej



Radosza, Rozg∏oÊnia Polskiego Ra-
dia w Katowicach reprezentowana
przez red. Jacka Filusa, nadto spo-
Êród dzia∏aczy Zwiàzku – Ryszard
Buczek, Krzysztof Karol Kaga-
niec, ks. Antoni Reginek, Jacek
Turalik, Andrzej Wójcik.

Po zakoƒczonej cz´Êci oficjalnej,
sekretarz Zwiàzku, A. Wójcik, krót-
kà refleksjà o Êlàskiej tradycji Êpie-
wu chóralnego, o zachowanych pa-
miàtkach i êród∏ach wiedzy o po-
czàtkowej fazie rozwojowej ruchu
Êpiewaczego wprowadzi∏ s∏uchaczy
w merytorycznà cz´Êç jubileuszo-
wego spotkania. Wype∏ni∏a jà sesja
popularnonaukowa pod tytu∏em
„Sto lat Êlàskiego zwiàzku Êpiewa-
czego i muzycznego”. O jej popro-
wadzenie poproszono dyrektora Bi-
blioteki Âlàskiej, prof. dr. hab. Jana
Malickiego.

Przygotowano trzy referaty (teksty
dwóch wystàpieƒ publikujemy
w dziale Materia∏y i dokumenty ni-
niejszego wydania „Âpiewaka Âlà-
skiego”), po∏àczone z prezentacjami
multimedialnymi oraz udzia∏em chó-
rów, które wype∏ni∏y sal´ audytoryj-
nà. Wkomponowany w treÊç wystà-
pieƒ Êpiew Chóru Archikatedral-
nego oraz Tow. „Modus Vivendi”
(pieÊni religijne, ludowe, patriotycz-
ne) niewàtpliwie uatrakcyjni∏ prze-
kaz informacji udost´pnianych przez
autorów referatów. Byli nimi: ks.
prof. dr hab. A. Reginek – Misja
chórów w ˝yciu KoÊcio∏a – Êwiadec-
two wiary i regionalnej to˝samoÊci,
prof. dr hab. Krystyna Turek –
O tradycji folklorystycznej i udziale

pieÊni ludowej w kszta∏towaniu re-
gionalnej to˝samoÊci Êlàskiego ru-
chu muzycznego, mgr Andrzej
Wójcik – Poczàtek i rozwój Êlàskie-
go zwiàzku Êpiewaczego w Êwietle
odkurzonych dokumentów.

Po cz´Êci merytorycznej na scho-
dach przed gmachem Biblioteki Âlà-
skiej odby∏ si´ krótki koncert Orkie-
stry D´tej KWK „SoÊnica’ pod dy-
rekcjà Lecha Podolskiego, po∏àczone
chóry pod kier. Krzysztofa K. Ka-
gaƒca wykona∏y te˝ kilka opracowaƒ
pieÊni ludowych poprzedzonych
Hymnem Zjednoczonej Europy
i Hymnem Województwa Âlàskiego.

Przebieg jubileuszowej uroczysto-
Êci transmitowany by∏ na ∏àczach in-

ternetowych Biblioteki Âlàskiej.
W hallu Êlàskiej ksià˝nicy zorgani-
zowano wystaw´ pamiàtek ruchu
Êpiewaczo-muzycznego. Z okazji ju-
bileuszu ukaza∏o si´ specjalne wy-
danie „Raptularza Silesianki” –
przygotowanej pod redakcjà Ma∏go-
rzaty Witowskiej jednodniówki
z ciekawymi tekstami i zdj´ciami,
przywo∏ujàcymi m.in. atmosfer´ ja-
ka towarzyszy∏a w 1910 roku utwo-
rzeniu Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpie-
waczych. W dniu uroczystoÊci udo-
st´pniony zosta∏ równie˝ czytelni-
kom nowy numer odÊwie˝onego
pod wzgl´dem edytorskim „Âpiewa-
ka Âlàskiego”.

wojand
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Laureaci Laurów i odznaczeni

Koncert na schodach



W ramach obchodów Jubileuszu
90-lecia Okr´gu Katowickiego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr –
dnia 22 maja w KoÊciele Mariackim
w Katowicach odby∏ si´ koncert pie-
Êni maryjnych.

Przed koncertem ks. proboszcz dr
Andrzej Suchoƒ w bardzo ciep∏ych
s∏owach przywita∏ chóry z dyrygen-
tami, organizatora koncertu oraz
zgromadzonych s∏uchaczy. Podkre-
Êli∏ bardzo dobrà wspó∏prac´ z Za-
rzàdem Okr´gu, a zw∏aszcza z jego
prezesem, który od szeregu lat za-
pewnia opraw´ muzycznà wszyst-
kich Êwiàt i imprez organizowanych
przez parafi´.

W imieniu organizatorów koncer-
tu wystàpi∏ nast´pnie prezes Okr´-
gu Katowickiego, Zdzis∏aw Czen-
czek, który przedstawi∏ chóry i ich
dyrygentów. Podzi´kowa∏ ks. pro-
boszczowi za umo˝liwienie wyst´-
pu chórom uczestniczàcym w kon-
cercie. PodkreÊli∏, i˝ chóry bardzo
ch´tnie wyst´pujà w Êwiàtyni ma-
riackiej, gdy˝ panuje tu bardzo mi-
∏a atmosfera i odczuwana jest ˝ycz-
liwoÊç jej gospodarza. Poinformo-
wa∏ chórzystów, ˝e Papie˝ Bene-
dykt XVI przyzna∏ ks. dr Andrzejo-
wi Suchoniowi tytu∏ pra∏ata. Doku-
ment ten zosta∏ wr´czony 5 kwiet-
nia w KoÊciele Mariackim przez 

ks. abp. Damiana Zimonia. Przyby-
li na koncert s∏uchacze i chórzyÊci
przyj´li t´ wiadomoÊç d∏ugotrwa∏y-
mi brawami.

W koncercie udzia∏ wzi´∏y:
– Chór Mieszany „DEI PATRIS”

Katowice pod dyr. Piotra Gajosa;
– Chór Mieszany „OGNIWO”

Katowice pod dyr. Krzysztofa Mar-
tyniaka;

– Chór Mieszany Towarzystwa
Âpiewaczego „MODUS VIVENDI„

Katowice-Piotrowice pod dyr. Anny
Szawiƒskiej;

Zespo∏y te zaprezentowa∏y znane
oraz nowe pieÊni maryjne w cieka-
wych aran˝acjach i zwróci∏y na sie-
bie uwag´ wysokim poziomem wy-
konaƒ.

Koncert, w którym wzi´∏o udzia∏
81 Êpiewaków prowadzi∏ dyrektor
artystyczny Okr´gu Katowickiego
ÂZChiO, Krzysztof. K. Kaganiec.

Zdzis∏aw Czenczek

10 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3-4 (388/389) 2010

Koncert pieÊni maryjnych

Chóry przywita∏ proboszcz parafii
mariackiej, ks. pra∏. dr Andrzej Su-
choƒ

W imieniu organizatorów koncertu
wystàpi∏ prezes Okr´gu Katowic-
kiego ÂZChiO, Zdzis∏aw Czenczek



19 maja 2010 roku, podczas spot-
kania w Bielskim Centrum Kultury
w Bielsku-Bia∏ej studenci i peda-
godzy Instytutu Muzyki Wydzia∏u
Artystycznego Uniwersytetu Âlà-
skiego przedstawili – w formie
przekrojowego koncertu – bogate
spektrum dzia∏aƒ muzycznych,
majàcych miejsce w toku realizo-
wania programu nauczania na kie-
runku Edukacja artystyczna w za-
kresie sztuki muzycznej.

Koncert rozpoczà∏ wyst´p Orkie-
stry D´tej Instytutu Muzyki przy-
gotowanej przez prof. Stanis∏awa
Âmietan´. Poszczególnymi utwo-
rami dyrygowali studenci – Moni-
ka Czaja, Lidia Niemczyk, Wiole-
ta Stronczek, Katarzyna Strzelec,
Krzysztof Fulneczek i Mateusz
Hetna∏. Program obejmowa∏ za-
równo dzie∏a barokowe (A. Vival-
di), jak i wspó∏czesne aran˝acje
muzyki filmowej (m.in. motywy
przewodnie z filmów „Ró˝owa

pantera”, czy „Piraci z Karaibów”). 
Z kolei Orkiestra Smyczkowa

Instytutu Muzyki (opieka arty-
styczna prof. Hilarego Drozda)
pod batutà Agnieszki Sochanek
zagra∏a utwory A. Vivaldiego, M.
Ponce’a i N. Serradella. Solistkami
by∏y studentki: Agata Rydarowicz
– skrzypce, Agata Socha – wio-
lonczela, Dorota Musialik –
skrzypce.

Grono pedagogów reprezento-
wa∏ duet: ad. Hubert MiÊka – te-
nor i ad. Janusz Polaƒski – forte-
pian, którzy zaprezentowali utwory
F. Chopina, M. Kar∏owicza i J.
Sztwiertni oraz duet gitarowy: dr
hab. Tomasz Spaliƒski i goÊcinnie
wyst´pujàcy Rafa∏ Jarczewski.

Precyzjà wykonania i muzykal-
noÊcià móg∏ si´ poszczyciç Chór
Reprezentacyjny Wydzia∏u Arty-
stycznego „Harmonia”, który jak
zwykle oczarowa∏ publicznoÊç.
Wystàpi∏ pod kierownictwem dr

Izabelli Zieleckiej-Panek, a wy-
kona∏ utwory inspirowane muzykà
ludowà (m.in. B. MartinÛ, R.
Twardowski, D. Supleuski, V. Bre-
doviã).

Cz´Êç muzyczna bielskiego spo-
tkania zosta∏a uwieƒczona wyst´-
pem reprezentantów najm∏odszej
specjalizacji realizowanej w Insty-
tucie Muzyki – muzyka rozrywko-
wa (pod opiekà artystycznà
i z czynnà pomocà mgr. K. Pyki
i mgr. M. ˚upaƒskiego). W kla-
sycznym, rozrywkowym repertu-
arze zaprezentowali bardzo sponta-
nicznie i efektownie w∏asne pomy-
s∏y i aran˝acje znanych utworów
muzyki popularnej.

Koncert po∏àczony by∏ z wysta-
wà malarstwa i rysunku, ukazujàcà
25-letni dorobek artystyczny prof.
dr hab. Jagody Adamus z Instytu-
tu Sztuki Wydzia∏u Artystycznego
Uniwersytetu Âlàskiego.

Magdalena Szyndler
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Muzyczna paleta sztuk pi´knych

Pami´tamy druha Dzieƒdziela
Do pi´kniejszych i pod ka˝-

dym wzgl´dem udanych imprez
Êpiewaczych ostatniego czasu
zaliczyç nale˝y IX Zjazd Âpie-
waczy im. Mieczys∏awa Dzieƒ-
dziela. Impreza zorganizowana
staraniem Miejskiego OÊrodka
Kultury i Towarzystwa Âpiewa-
czego „Dzwon” w Orzeszu, od-
by∏a si´ w sobot´, 5 czerwca
w Orzeszu-JaÊkowicach. Mia∏a
uroczysty przebieg i charakter
podnios∏y, a jednoczeÊnie na
wzór Êpiewaczy – serdecznie cie-
p∏y. Rozpocz´∏a si´ Mszà Êw.
w miejscowym koÊciele. Nie-
zwyk∏e wra˝enie wywo∏a∏ Êpiew
wszystkich chórów uczestniczà-
cych w Zjeêdzie, zw∏aszcza zaÊ
Regionalnego Zespo∏u „JaÊkowi-
czanie”, który podczas nabo˝eƒ-
stwa wystàpi∏ w strojach ludo-
wych i z towarzyszeniem akor-
deonu. Nast´pnie, w Miejskim
OÊrodku Kultury odby∏o si´ chó-
ralne spotkanie ze Êpiewami i wspominaniem patrona
Zjazdu. Byli obecni przedstawiciele miejscowego Sa-
morzàdu oraz Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr (Roman Warzecha – prezes, An-
drzej Wójcik – sekretarz). Zjazd by∏ te˝ okazjà do uho-
norowania najd∏u˝ej i najaktywniej Êpiewajàcych chó-

rzystów Medalami Stulecia
jak równie˝ zwiàzkowymi
odznakami honorowymi;
Z∏otà Odznak´ z Laurem
otrzyma∏a m.in. Maria Gaw-
lik – od 1984 kierujàca ze-
spo∏em „JaÊkowiczanie”.

W zjeêdzie uczestniczy∏y
ponadto: Chór Mieszany
„Wanda” z ¸azisk Dolnych
(dyr. Maria S∏owik-Tu-
dzierz), Chór Mieszany „S∏o-
wiczek” Kostuchna (dyr. El˝-
bieta Kudala), Chór Mieszany
„Echo” ¸aziska Górne (dyr.
Donata Dubis) oraz orzeski
„Dzwon” (od listopada 2009
zespó∏ prowadzà dwie dyry-
gentki: Natalia ¸ukaszewicz
i Martyna Jarek)

Przypomnijmy: Mieczy-
s∏aw Dzieƒdziel – zmar∏y
w 1994 absolwent Wy˝szej
Szko∏y Muzycznej w Katowi-
cach, artysta muzyk wielolet-

ni koncertmistrz grupy kontrabasów Filharmonii Âlà-
skiej, chórmistrz i dyrygent, prowadzi∏ m.in. chóry
„Dzwon” w Orzeszu, ,,S∏owiczek” w Kostuchnie
i ,,Harmonia” w Miko∏owie, laureat Muzycznej Odzna-
ki Królestwa Belgii.

wojand



Do najwa˝niejszych wydarzeƒ
muzycznego czerwca zaliczyç
mo˝na w naszym ruchu Êpiewaczo-
muzycznym zorganizowane ju˝ po
raz XVIII Âwi´to Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”. Zaplano-
wane na niedziel´ w szóstym dniu te-
go miesiàca, rozpocz´∏o si´ o godzi-
nie dziesiàtej w GórnoÊlàskim Cen-
trum Kultury wprowadzeniem sztan-
darów przy dêwi´kowym akompa-
niamencie Hejna∏u Âlàskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr oraz Hejna∏u
GórnoÊlàskiego – kompozycji Jaro-
s∏awa Leszczyƒskiego na motywach
Êlàskiego taƒca, trojoka. Po wspól-
nym odÊpiewaniu Gaude Mater, 
ks. prof. Antoni Reginek jako kape-
lan Zwiàzku i przewodniczàcy kapi-
tu∏y Mi´dzynarodowej Nagrody im.
Stanis∏awa Moniuszki dokona∏ aktu

wr´czenia statuetek kompozytora te-
gorocznym laureatom. Zostali nimi:

● Chór Mieszany „Gwiazda”
w Chorzowie;

● Parafialny Chór im. Êw. Cecylii
w Rudzie Âlàskiej-Koch∏owicach

● dr Leszek Kalina – prezes
Zrzeszenia Âpiewaczo Muzycznego
w Republice Czeskiej;

● Krystyna Kubaƒda – dyrygent-
ka chóru „Cantica” w Bystrej

● Maria Helis – pianistka chóru
„Harfa” w Czeskim Cieszynie.

W tej cz´Êci uroczystoÊci wr´czo-
no tak˝e Laury i Medale Stulecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.
Wyró˝nione nimi zosta∏y w∏adze sa-
morzàdowe województwa Êlàskiego
reprezentowane przez Marsza∏ka
Bogus∏awa Âmigielskiego (w za-
st´pstwie Laur odebra∏a dr ¸ucja

Ginko) oraz Zrzeszenie Âpiewaczo-
Muzyczne w Republice Czeskiej za-
stàpione przez prezesa dr. Leszka
Kalin´ – Laury; Unia Chórów Cze-
skich reprezentowana przez dr Ev´
Burianovà, Oddzia∏ Bielski PZChiO
reprezentowany przez prezesa, Pio-
tra Jakubca oraz dr ¸ucja Ginko –
doradca Marsza∏ka Województwa
Âlàskiego ds. kultury, która ponadto
odebra∏a certyfikat godnoÊci cz∏onka
honorowego Êlàskiego zwiàzku Êpie-
waczo-muzycznego – „Medale”.

Po krótkim koncercie Towarzy-
stwa Âpiewaczego „Modus Vivendi”
pod dyrekcjà Anny Szawiƒskiej, zna-
komitego Chóru Nauczycielek
z Ostrawy, Polskiego Chóru Miesza-
nego „Collegium Canticorum”
z Czeskiego Cieszyna (znów dyrygo-
wa∏a A. Szawiƒska) i Chóru Miesza-
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XVIII Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej 
„Trojok Âlàski”

Uroczysta Msza Êw. w katowickiej archikatedrze

Laureaci Mi´dzynarodowej Nagrody im. St. Moniuszki Laur Stulecia dla ks. abp. dr. Damiana Zimonia
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nego „Cantica” z Bystrej uczestnicy
Êwi´ta przeszli do archikatedry na
uroczystà Msz´ Âwi´tà, celebrowanà
przez metropolit´ katowickiego,  ks.
abp. dr. Damiana Zimonia.

„W dzisiejszym wielkim polskim
dzi´kczynieniu mamy tak˝e nasze
Êlàskie dzi´kczynienie. Âlàski Zwià-
zek Chórów i Orkiestr obchodzi swo-
je stulecie” – powiedzia∏ ksiàdz arcy-
biskup zwracajàc si´ do wiernych
i licznie zebranych Êpiewaków.
Zwróci∏ uwag´, ˝e od starodawnej
pieÊni Gaude Mater Polonia rozpo-
cz´∏y si´ w Warszawie uroczystoÊci
wyniesienia do chwa∏y o∏tarzy ks. Je-
rzego Popie∏uszki. Abp Zimoƒ pod-
kreÊli∏, ˝e chwalenie Boga pieÊnià to
wielka Êlàska tradycja. Przypomnia∏
równie˝, ˝e w minionym stuleciu Êlà-
skie chóry funkcjonowa∏y czasem
w bardzo trudnych warunkach, a nie-
które by∏y celowo likwidowane.

Po skoƒczonej liturgii ks. abp dr
Damian Zimoƒ uhonorowany zosta∏
Laurem Stulecia, który przekaza∏a

celebransowi delegacja z prezesem
zwiàzku, Romanem Warzechà na
czele.

Homili´ w czasie Mszy Êw. wy-
g∏osi∏ ks. prof. dr hab. Antoni Regi-
nek – kapelan Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr (por. dzia∏ Doku-
menty). Opraw´ muzycznà zapewni∏
chór archikatedralny pod dyrekcjà
Krzysztofa K. Kagaƒca.

Kolejnym elementem Êwiàtecznej
niedzieli by∏ krótki obchód pod po-
mnikiem Moniuszki na Placu Miar-
ki. Tym razem powód by∏ szczegól-
ny: w tym roku up∏yn´∏o 80 lat od
dnia 8 czerwca 1930 roku, kiedy to
pomnik ufundowany przez Êlàskich
Êpiewaków zosta∏ ods∏oni´ty. Tego-
roczna uroczystoÊç mia∏a jednak
znacznie skromniejszy wymiar, ani-
˝eli ta sprzed osiemdziesi´ciu lat,
przypomniana w okolicznoÊciowym
wystàpieniu, które wyg∏osi∏ An-
drzej Wójcik – sekretarz Zarzàdu
G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr (por. dzia∏ Z kart hi-

storii). Dwa utwory kompozytora –
Przylecieli Soko∏owie i PieÊƒ wie-
czornà odÊpiewa∏ chór Towarzy-
stwa „Modus Vivendi” i „Collegium
Canticorum” z Czeskiego Cieszy-
napod dyr. A. Szawiƒskiej.

Po po∏udniu w kilku katowickich
Êwiàtyniach oraz w Miejskim Domu
Kultury Bogucice Zawodzie odby∏y
si´ koncerty chórów uczestniczà-
cych w tegorocznym Êwi´cie. Zwra-
ca∏ uwag´ wysoki poziom wyko-
nawczy chórów czeskich. Oprócz
ju˝ wymienionych wspomnieç wy-
pada o ˝eƒskim zespole Êpiewaczym
„Duha” z Ostrawy, który pi´knie za-
prezentowa∏ si´ w koÊciele Wniebo-
wzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny
przy ul. Granicznej w Katowicach.
Do udanych nale˝y zaliczyç tak˝e
wyst´py kilkunastu pozosta∏ych ze-
spo∏ów, w tym m.in. Chóru „Reso-
nans con tutti” z Zabrza, Chóru Poli-
techniki Ostrawskiej, Chóru Miesza-
nego „Skowronek” z Giera∏towic.

andwoj

Ods∏oni´cie repliki pomnika sprzed 80 laty

Histori´ pomnika przypomnia∏ A. Wójcik

Delegacja chórzystów z∏o˝y∏a kwiaty
Krótki wyst´p „Madus Vivendi” i „Collegium Canticorum”
z Czeskiego Cieszyna pod pomnikiem St. Moniuszki
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Racibórz i Rybnik w ramach pro-
jektu „Promocja kultury Ziemi raci-
borsko-rybnickiej” wspó∏finanso-
wanego przez Uni´ Europejskà
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego Êwi´towa∏y swoje
„Dni”. 9 czerwca 2010 r. odby∏a si´
raciborska cz´Êç uroczystoÊci 100-
lecia Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych po-
∏àczona z XVII edycjà „Trojoka
Âlàskiego”.

UroczystoÊç rozpocz´to barw-
nym korowodem, który przeszed∏
ulicami Kowalskà, Chopina, D∏ugà
do Rynku w Raciborzu. Korowód
prowadzi∏a Orkiestra D´ta RAFA-
KO, potem ma˝oretki, zespo∏y ta-
neczne oraz chóry. Na raciborskim
rynku odby∏y si´ g∏ówne uroczysto-
Êci.

Pierwszym utworem by∏ „Hymn
Raciborza” autorstwa Paw∏a Kowo-
la w wykonaniu Orkiestry D´tej
RAFAKO i po∏àczonych chórów.
Po hymnie prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr w Katowicach, Roman
Warzecha, wr´czy∏ 3 okoliczno-
Êciowe Medale 100-lecia Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych. Otrzymali je:
Pawe∏ Kowol – muzyk, dyrygent
i kompozytor, Miros∏aw Lenk –
prezydent Raciborza oraz Manfred
Abrahamczyk – burmistrz Krzano-
wic. Maestro Piotr Libera oraz Za-
rzàd Okr´gu Raciborskiego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Or-

kiestr otrzymali „Laur 100-lecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych” oraz dyplomy. Nagle, nie-
spodziewanie orkiestra zagra∏a „Sto
lat”, a chóry i publicznoÊç sponta-
nicznie do niej do∏àczy∏y.

Po cz´Êci oficjalnej pojawili si´
na scenie tancerze z ró˝nych stron
Êwiata. Oprócz dwóch grup ma˝o-
retek „T´cza” (aktualnych mistrzyƒ
Polski) dzia∏ajàcych przy Stowa-
rzyszeniu Kultury Ziemi Racibor-
skiej „èród∏o” pod kierunkiem Al-
dony Krupa-Gawron oraz Zespo∏u
PieÊni i Taƒca „Strzecha” im. Joli
Rymszy pod kierunkiem Jakuba

Rusina, wystàpi∏y zespo∏y taneczne
z Ukrainy – „Galicka Wiesie∏ka”,
„Gencsapati” z W´gier i „Colibri”
z Meksyku. Jednym s∏owem by∏o
barwnie, weso∏o i… Êwiatowo.

„Trojok Âlàski” to przede wszyst-
kim Êwi´to pieÊni. W dalszej cz´Êci
zaprezentowa∏y si´ indywidualnie
chóry okr´gu raciborskiego oraz
Orkiestra D´ta RAFAKO pod dy-
rekcjà Waldemara Bytomskiego.
Nast´pnie wystàpili: Chór Parafial-
ny Êw. Êw. Macieja i Mateusza
w Brzeziu – dyr. Aleksandra Gra-
mot, Chór Mieszany „Ma∏gorzata”
z Lysek – dyr. Zygfryd Kupczyk,
Chór Mieszany „Senior” przy Miej-
skim OÊrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Kuêni Raciborskiej – dyr.
Joanna Galas, Chór Mieszany „Ce-
cylia” dzia∏ajàcy przy Domu Kultu-
ry i DFK w Krzanowicach – dyr.
Kornelia Pawliczek-B∏oƒska, Chór
Mieszany „Cantate” przy DFK
Paw∏ów – dyr. Gabriela Grytner.
Dyrygent Wac∏aw Mickiewicz
przyjecha∏ do Raciborza z przedsta-
wicielami chórów Okr´gu Rybnic-
kiego Â.Z.ChiO, którzy zaprezento-
wali pieÊni patriotyczne.

Kulminacjà by∏ koncert po∏àczo-
nych chórów, do których do∏àczy∏
Chór Mieszany Êw. Anny przy Pa-
rafii i DFK w Krzy˝anowicach –
dyr. Leonard Fulneczek oraz M∏o-
dzie˝owy Chór Mieszany „Strze-
cha”– dyr. Piotra Libera wraz z Or-
kiestrà D´tà RAFAKO.

UroczystoÊç 100-lecia Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych
i XVII edycji „Trojoka Âlàskiego” w Raciborzu



6 czerwca br. w Êwi´to dzi´kczynienia i dzieƒ be-
atyfikacji b∏ogos∏awionego ksi´dza Jerzego Popie-
∏uszki odby∏a si´ w Rudach Raciborskich pierwsza
pielgrzymka chórów Diecezji Gliwickiej do rudzkiego
Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej.

W pielgrzymce uczestniczy∏o pi´ç chórów: Chór
katedralny z katedry gliwickiej, Chór z Gliwic – So-
Ênicy, Chór z Gliwic-¸ab´d, Chór z parafii Êw. Anny
w Gliwicach, Chór „Cecylia” z parafii Êw. Urbana
z Paniówek pod kierownictwem Androniki Krawiec.

O 15.00 odby∏a si´ próba po∏àczonych chórów gli-
wickich i chóru
„Cecylia” pod dy-
rekcjà Krystyny
Krzy˝anowskiej-
¸obody dyrygenta
chóru katedralnego,
a zarazem adiunkta
Akademii Muzycz-
nej w Katowicach.

O 16.00 rozpo-
cz´∏a si´ uroczysta
Msza Êw. sprawo-
wana przez miej-
scowego probosz-
cza. Na wst´pie po-
∏àczone chóry wy-
kona∏y Gaude Ma-
ter Polonia. W trak-
cie Mszy Êw. chór
„Cecylia” z pozo-
sta∏ymi chórami wy-
kona∏: Alleluja na
B∏oniach P. Pa∏ki

i Ave Verum Mozarta. Po Mszy Êw. chór „Cecylia”
z Paniówek rozpoczà∏ koncert wykonaniem trzech
utworów: Ave Maria kanon, Ave Maria Ch. Gouno-
da i Prowadê nas Matko. Pielgrzymka by∏a okazjà do
modlitwy przed wizerunkiem Matki Boskiej Pokornej
i do podziwiania efektów prac renowacyjnych zabudo-
waƒ opactwa cystersów w Rudach Raciborskich. Cho-
cia˝ chór z Paniówek nie nale˝y do chórów diecezji
gliwickiej to zapewne udzia∏ „Cecylii” w pielgrzymce
do Rud stanie si´ naszà tradycjà w najbli˝szych latach.

Jerzy Skrzydel
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Po∏àczone chóry okr´gu racibor-
skiego wykona∏y: Has∏o Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych – dyr. P Libera,
Modlitw´ z opery „Halka” Stanis∏a-
wa Moniuszki – dyr. K. Pawliczek-
B∏oƒska, Pi´kne miasto jest Raci-
bórz – raciborskà pieÊƒ ludowa
w opracowaniu P. Kowola – dyr. J.
Galas, Weso∏y w´drownik – do
s∏ów J. von Eichendorffa, dyr. A.
Gramot, Przez pola i dàbrowy – do
s∏ów J. von Eichendorffa, dyr. G.
Grytner, Sz∏a dzieweczka – Êlàskà
pieÊƒ ludowa – dyr. P. Libera.
Ostatnim utworem by∏ Fina∏ IX
symfonii L. van Beethovena – Oda
do radoÊci, w opracowaniu i pod
dyrekcjà P. Kowola.

Przy upalnej pogodzie i wdzi´cz-
nej publicznoÊci, koncert poprowa-
dzony przez Agnieszk´ B∏oƒskà,
mo˝na uznaç za bardzo udany.

Kornelia Pawliczek-B∏oƒska
i PiotrLibera

Na pielgrzymkowym szlaku

„Cecylia” Rudy Raciborskie



W sobot´ 12 czerwca w koÊciele
NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chry-
stusa w Katowicach-Piotrowicach
odby∏ si´ III Festiwal PieÊni Eu-
charystycznej. W imprezie wzi´∏o
udzia∏ zaledwie pi´ç zespo∏ów: dwa
chóry kameralne – „Modus Viven-
di” (dyr. Anna Szawiƒska) i „Ferma-
ta” (dyr. Magdalena Pilarczyk)
z Piotrowic oraz trzy chóry miesza-
ne – im. S∏owackiego z Radlina
(dyr. Agnieszka Patalong), „Bel
Canto” Gaszowice (dyr. Jan Budak),
„Kolejarz” Tarnowskie Góry” (dyr.
Izabela Lysik-Ró˝aƒska).

Wyst´py ocenia∏o jury w sk∏adzie:
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek –
przewodniczàcy, Krzysztof K. Ka-
ganiec – dyrektor artystyczny Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
Andrzej Wójcik – wyk∏adowca In-
stytutu Muzyki Uniwersytetu Âlà-
skiego, sekretarz Zwiàzku.

GoÊcinnie wystàpi∏ ewangelicki
chór „Jubilate Deo” z Mys∏owic,
prowadzony przez Joann´ Bliwert-
Hoderny.

Poziom wykonawczy zespo∏ów
by∏ mi∏ym zaskoczeniem. Na szcze-
gólne uznanie zas∏u˝y∏ chór kame-
ralny „Modus Vivendi” pod dyrek-
cjà A. Szawiƒskiej i – zw∏aszcza –
chór im. S∏owackiego z Radlina pro-
wadzony przez A. Patalong. Oba ze-
spo∏y, które w swoich kategoriach
uzyska∏y najwy˝szà ocen´, Êpiewa∏y
bardzo pi´knie, z rzadko spotykanà
nawet wÊród zawodowych zespo∏ów
jakoÊcià emisji, intonacji, artykula-
cji, dykcji, brzmienia i stylu zgodne-
go z duchem wykonywanej muzyki.
Obie dyrygentki, podobnie jak J.
Bliwert-Hoderny, ukoƒczy∏y studia
na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym Uniwersytetu Âlàskiego
w Cieszynie, wzbogacajà równie˝
swoje doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci
w pracy z innymi zespo∏ami, bàdê
na studiach podyplomowych.

OczywiÊcie w niczym nie umniej-
sza to wyników pracy innych dyry-
gentów i sukcesu odniesionego
przez pozosta∏e zespo∏y uczestniczà-
ce w tegorocznym Festiwalu. Drugie
miejsce zajà∏ chór mieszany „Bel
Canto” z Gaszowic. Trzecie miejsce
w kategorii chórów mieszanych
przypad∏o w udziale zespo∏owi „Ko-
lejarz” z Tarnowskich Gór, a chór
mieszany „Fermata” z Piotrowic
uzyska∏ wyró˝nienie. (wojand)

16 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3-4 (388/389) 2010

PieÊni eucharystyczne po raz trzeci

Zdobywca I nagrody wÊród chórów mieszanych ze swojà dyrygentkà
Agnieszkà Patalong

Puchary ju˝ w r´kach dyrygentów nagrodzonych chórów

Âpiewajà kameraliÊci „Modus Vivendi”



Przylecieli soko∏owie pod wiÊnio-
wy sad? Tu przylecieli Êlàscy Êpiewa-
cy, pod ten pomnik osiemdziesi´cio-
letni. Nie: tamten – ods∏oni´ty 8
czerwca 1930 roku – zburzony zosta∏
9 lat póêniej przez hitlerowskich oku-
pantów: monument przed którym dziÊ
stoimy jest replikà, postawionà na
dawnym miejscu 51 lat temu.

Pierwszego pomnika ˝al i „sadu zie-
lonego” i „gniazdeczka ˝al”, o któ-
rych w pieÊni s∏yszeliÊmy – zaÊpiewa-
nej z okazji Trojoka Âlàskiego –
XVIII ju˝ Âwi´ta Âlàskiej PieÊni Chó-
ralnej.

Tu, pod pomnik druha naszego ko-
chanego Stanis∏awa Moniuszki przy-
szliÊmy w Êwiàteczny dzieƒ Trojoka,
by kwiaty z∏o˝yç, powspominaç, za-
Êpiewaç.

PieÊni Moniuszki Êpiewajà Êlàskie
chóry od dawna. Zacz´to si´ nimi in-
teresowaç jeszcze w XIX wieku. Âpie-
wajà równie˝ dziÊ amatorskie chóry
przy lada okazji te pieÊni z piàtego ze-
szytu „Âpiewnika Domowego”. Od
pierwszych zaÊ lat istnienia zorgani-
zowanego Êpiewactwa celem dà˝eƒ
ambitniejszych zespo∏ów by∏o wyko-
nywanie dzie∏ oratoryjno-kantato-
wych mistrza.

We wsi Ubiel ko∏o Miƒska, gdzie 5
maja 1819 roku urodzi∏ si´ twórca
„Âpiewnika”, jest tablica: upami´tnia
kompozytora napisem po polsku i po
bia∏orusku.

Tam, w Ubielu, tablica, w szkole
izba pami´ci. U nas, na Placu Miarki –
pomnik. Cz´sto ko∏o niego przecho-
dzimy. Niektórym tak spowszednia∏,
˝e ju˝ go nie zauwa˝ajà.

Zacz´∏o si´ od pomys∏u, na który
w 1929 roku wpad∏ Stefan Marian
Stoiƒski. Zg∏oszona przezeƒ propozy-
cja przyj´ta zosta∏a entuzjastycznie
przez uczestników XIII Walnego
Zjazdu Delegatów Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych. Jeden z nich, zade-
klarowa∏ na budow´ 1 procent swego
rocznego dochodu. Wnet te˝ przystà-
piono do organizowania specjalnych
koncertów. Uzyskane Êrodki przezna-
czono na pomnik.

Jednà z osób popierajàcych ide´ bu-
dowy pomnika by∏ ks. biskup dr Arka-
diusz Lisiecki, niegdyÊ czynny cz∏o-
nek Wielkopolskiego Zwiàzku Âpie-
waków, od 1926 roku ordynariusz
diecezji katowickiej.

Biskup Lisiecki nie doczeka∏ Êpie-
waczego Êwi´ta, nie by∏o mu dane po-
Êwi´cenie katowickiego pomnika mi-
strza polskiej pieÊni; zmar∏ nagle, trzy
tygodnie mniej wi´cej przed zaplano-
wanymi uroczystoÊciami.

Nie od razu zdecydowano si´ na
ostatecznà lokalizacj´ pomnika. Bra-
no pod uwag´ plac przy koÊciele Ma-
riackim, Park KoÊciuszki, Plac An-
drzeja…

„Z polecenia Magistratu postawio-
no nawet na placu Andrzeja prowizo-
ryczny pomnik z drzewa, celem prak-
tycznego przeprowadzenia prób, ma-
jàcych wykazaç najlepsze i najwi´cej
odpowiadajàce miejsce. Po odbytej
konferencji lokalnej, przeniesiono po-
mnik prowizoryczny na plac Miarki –
gdzie te˝ stanà∏ ku ogólnemu zadowo-
leniu spo∏eczeƒstwa”.

Autorem dzie∏a przedstawiajàcego
kompozytora na cokole zdobnym
w motywy organów i napis „Moniusz-
ce – Êpiewacy Êlàscy” by∏ Wincenty
Chorembalski.

W Êrod´, 4 czerwca 1930 roku o go-
dzinie 12-tej w po∏udnie w cokó∏ po-
mnika wmurowano akt erekcyjny „za-
bezpieczony szklanà, a nast´pnie mo-
si´˝nà puszkà. Pisa∏a o tym miejsco-
wa prasa informujàc przy okazji, i˝:

„Pomnik zbudowany ze sztucznego
granitu, wznoszony jest kosztem
30.100 z∏otych, zebranych […] wysi∏-
kiem Êpiewaków Êlàskich, których
rzadka ofiarnoÊç Êmia∏o mo˝e byç
przyk∏adem, jak nale˝y – bez wi´k-
szego rozg∏osu — stwarzaç pomniko-
we dzie∏a.

Umieszczonà na cokole postaç
kompozytora ods∏oni´to cztery dni
póêniej. 8 czerwca na Placu Miarki
zgromadzi∏o si´ 6 tys. chórzystów ze
142 chórów; wykonano m.in. „PieÊƒ
porannà” Moniuszki i z∏o˝ono u stóp
pomnika 70, a wg innych ocen – 100
wieƒców. 

Przebieg uroczystoÊci relacjonowa-
∏a prasa, transmitowa∏o katowickie ra-
dio. Mamy wi´c pewne wiadomoÊci
o przebiegu dnia, który rozpoczà∏ si´
„uroczystem nabo˝eƒstwem w koÊcie-
le katedralnym w Katowicach, cele-
browanem przez X. Hermana”.

„Podczas mszy pienia religijne wy-
kona∏y Chór Kolejowy z Katowic oraz
chór m´ski im. Chopina z Siemiano-
wic. Po nabo˝eƒstwie, o godz. 10-tej

imponujàcy pochód wyruszy∏ przez
miasto […]. Po przybyciu przed po-
mnik uformowa∏ si´ ogromny chór
mieszany. Sztandary towarzystw Êpie-
waczych i przyby∏ych delegacyj oko-
li∏y pomnik wielobarwnym wieƒcem.
Operatorzy filmowi, fotografowie
i sprawozdawcy dzienników mieli kil-
ka wolnych chwil, poczem o godz. 11
minut 30 rozpocz´∏a si´ uroczystoÊç
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia pomnika.

Chór zaintonowa∏ „Gaude mater
Polonia”, poczem wicewojewoda ˚u-
rawski dokona∏ ods∏oni´cia pomnika,
a ks. infu∏at Kasperlik aktu poÊwi´ce-
nia […] UroczystoÊç zakoƒczono od-
Êpiewaniem „PieÊni Porannej” Mo-
niuszki i „Roty Âlàskiej” Piotra Ma-
szyƒskiego. PieÊni te wykonano z to-
warzyszeniem kilku po∏àczonych or-
kiestr d´tych.

Wypowiedziano przy sposobnoÊci
wiele pi´knych i wa˝kich s∏ów.

Stefan Marian Stoiƒski podkreÊla∏:
„Âpiewacy Êlàscy, stawiajàc pomnik
Moniuszce – stawiajà sobie pomnik,
gdy˝ mówiç on b´dzie zawsze
i wszystko o wielkich zaletach Êpie-
waczego spo∏eczeƒstwa Êlàskiego,
które pierwsze w Polsce, z w∏asnej
inicjatywy, z w∏asnych funduszy zdo-
by∏o si´ na uczczenie najwi´kszego
polskiego pieÊniarza.”

Ksiàdz infu∏at Kasperlik wypowie-
dzia∏ si´ w podobnym tonie:  „Wysta-
wiono ten pomnik na czeÊç i chwa∏´
najwi´kszego kompozytora-pieÊnia-
rza tu na Âlàsku i b´dzie on Êwiadczy∏
zarówno obecnym jak i póêniejszym
pokoleniem, ˝e lud Êlàski by∏ wielce
przywiàzany do muzyki i Êpiewu pol-
skiego; z uznaniem nale˝y powitaç
zbiorowy wysi∏ek Êlàskich Êpiewaków
w kierunku uwiecznienia tej prawdy.”

„Imieniem miasta Katowic obejmuj´
w posiadanie ten wspania∏y pomnik,
b´dzie on dumà miasta. […] Mam
wielkà wdzi´cznoÊç dla tych, którzy go
wystawili […] DokonaliÊcie tego bez
wielkiego rozg∏osu, sp∏acajàc d∏ug
wdzi´cznoÊci dla wieszcza, który swà
pieÊnià podtrzyma∏ Was w walce o naj-
szczytniejsze idea∏y. Niechaj wi´c ka˝-
dy, który t´dy przejdzie, odda nale˝nà
czeÊç jego zas∏udze, zaÊ miasto Kato-
wice otaczaç b´dzie ten pomnik naj-
wi´kszà troskliwoÊcià” – deklarowa∏
wiceprezydent Katowic, dr Szkudlarz.

opr. Andrzej Wójcik
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Pod pomnikiem Moniuszki



Ostatnio kilka razy mia∏em okazj´
odwiedziç Mistrza w Jego pracowni.
Odbywa∏o si´ to w towarzystwie Ro-
mana Warzechy, którego propozycj´
wspólnego z∏o˝enia wizyty twórcy
przyjà∏em z wielkà ochotà i radoÊcià.
Powodem odwiedzin by∏y sprawy
zwiàzane ze stuleciem Zwiàzku Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych; chodzi∏o
o ustalenia tyczàce przygotowywa-
nych na t´ okazj´ Laurów i Medali.
Dzi´ki temu mog∏em osobiÊcie po-
znaç Zygmunta Brachmaƒskiego –
artyst´ rzeêbiarza i medaliera, absol-
wenta krakowskiej Akademii Sztuk
Pi´knych z 1959 roku, o którym spo-
ro wczeÊniej s∏ysza∏em, którego
dzie∏a podziwia∏em – oglàdajàc je
tam, gdzie zgodnie z przeznacze-
niem znalaz∏y swoje miejsce.

Przyjazne wi´zi ∏àczàce artyst´ ze
zwiàzkiem Êlàskich Êpiewaków i d´-

cistów majà swojà histori´. Jej eta-
pami by∏y wykonane przezeƒ prace,
takie jak Medal Jana Fojcika, Me-
dal Micha∏a Wolskiego, Laur 75-
lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpie-
waczych… Wymieniç tu trzeba tak-
˝e medale wr´czane laureatom
Ogólnopolskich Festiwali Polskiej
PieÊni Chóralnej, lub zamawiane
przez poszczególne towarzystwa
Êpiewacze, m.in. przez orzeski chór
mieszany „Dzwon”. Niejeden chó-
rzysta przechowuje te medale jako
cennà pamiàtk´!

Zdaje si´, niezbyt cz´sto i niezbyt
dok∏adnie wyobra˝amy sobie prac´
artysty rzeêbiarza. Tym mniej sku-
teczne bywajà próby wyobra˝enia
sobie jego warsztatu, zwanego pra-
cownià – co jest stosowniejsze nie
tylko przez analogi´ z pracownià
malarza, architekta, kompozytora,

nawet poety, choç ten ostatni nie po-
trzebuje osobnej pracowni, bo pisa-
nie wiersza, jak wiemy z doÊwiad-
czenia, odbywa si´ niemal w ka˝-
dych warunkach, bez wyrafinowa-
nych narz´dzi i materia∏ów zajmujà-
cych przestrzeƒ.

Przestrzeƒ zajmowana przez Zyg-
munta Brachmaƒskiego i twory jego
wyobraêni szacuj´ na… Urywam
zacz´te zdanie, bo miara oka liczona
w metrach kwadratowych i sze-
Êciennych jest tak zawodna, ˝e na to
oko trudno powiedzieç, ile kwadra-
tów i szeÊcianów mieÊci si´ w prze-
strzeni pracowni zajmowanej przez
Mistrza przy ulicy Reymonta w Ka-
towicach. Wydaje si´, ˝e tych figur
i bry∏ sporo si´ tam mo˝e zmieÊciç.

Czego tam nie ma!
Podczas pierwszej wizyty zobaczy-

∏em twarz Chrystusa – bardzo podob-
nà do rysów twarzy artysty, poÊrodku
pracowni wielkà figur´ Êw. Wojcie-
cha, nieco z boku, w kàcie mi´dzy in-
nymi g∏owami i bry∏ami popiersie
gen. Jerzego Zi´tka, tu i ówdzie kilka
wi´kszych i mniejszych postaci Jana
Paw∏a II, na pó∏kach zaÊ niezliczone
figurki – wyobra˝enia osób znanych
i nieznanych, dzie∏a skoƒczone i led-
wie zacz´te.

Trzeba uwa˝aç, ˝eby ubrania nie
zabrudziç gipsowym py∏em, ostro˝-
nie po drabince wchodziç na wysoki
podest, gdzie dopiero mo˝na usiàÊç,
kawy napiç si´ z gospodarzem, po-
rozmawiaç, dowiedzieç si´ przy
okazji, ˝e przed laty przez pewien
czas Êpiewa∏ w chórze w rodzinnych
Rydu∏towach – gdzie urodzi∏ si´
w roku 1936.

Na dorobek Zygmunta Brachmaƒ-
skiego – rzeêbiarza i medaliera sk∏a-
da si´ ponad dwa tysiàce dzie∏. Mo˝-
na je podziwiaç w wielu miejscach,
czasem zupe∏nie niespodzianie po
wyrazistym stylu rozpoznaç autora.
Wystarczy wejÊç do katowickiej Ar-
chikatedry i poddaç si´ wp∏ywowi
kontemplacyjnego a zarazem drama-
tycznego wyrazu jego stacji drogi
krzy˝owej. Niemal codziennie prze-
chodzimy ko∏o pomnika Wojciecha
Korfantego na Placu Sejmu Âlàskie-
go, albo obok pomnika Harcerzy
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W pracowni Zygmunta Brachmaƒskiego

Do chwili zamkni´cia
niniejszego wydania
„Âpiewaka Âlàskiego”
LAURY STULECIA
otrzymali:

Marsza∏ek Wojewódz-
twa Âlàskiego – Bogu-
s∏aw Piotr Âmigielski,
prezes Zarzàdu G∏ówne-
go PZChiO – dr Anna
Tarnowska, Prezydent
Miasta Katowice – Piotr
Uszok, Zarzàd G∏ówny
ÂZChiO oraz Redakcja
„Âpiewaka Âlàskiego”,
Zrzeszenie Âpiewaczo
Muzyczne w Republice
Czeskiej – Oddzia∏ Za-
graniczny PZChiO
w Czeskim Cieszynie –
dr Leszek Kalina, Bi-
blioteka Âlàska – prof. dr
hab. Jan Malicki, Metro-
polita GórnoÊlàski ks.
abp dr Damian Zimoƒ;

Okr´gi Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr – chorzowsko-
Êwi´toch∏owicki, katowic-
ki, rybnicki, raciborski;

Chóry – „Largo Can-
tabile” Katowice, „Can-
tate” Chorzów, „Cecy-
lia” Rydu∏towy, „Lutnia”
Chorzów, „Gwiazda”
Chorzów;

Orkiestry – KWK
Knurów;

Cz∏onkowie zespo∏ów
i osoby zas∏u˝one – prof.
Zygmunt Brachmaƒski,
Leon Rybka, Jerzy Po-
gocki, Eleonora S∏ad-
kowska, Rajmund Han-
ke, Józef Czapelka, Jerzy
Brzezinka, Roman Wa-
rzecha, Jadwiga Mandera
Wojtynek, Walerian Py-
ka, Genowefa Stacho-
wiak, Piotr Libera.

MEDALAMI STU-
LECIA do chwili za-
mkni´cia bie˝àcego wy-
dania naszego pisma
uhonorowani zostali:

Regionalny OÊrodek
Kultury w Katowicach –
dyr. Adam Radosz, Od-
dzia∏ Bielski PZChiO –
prezes Piotr Jakubiec,
Unia Chórów Czeskich –
prezes dr Eva Buriano-
va, Rozg∏oÊnia Polskie-
go Radia w Katowicach
– red. Jacek Filus, Sa-
morzàd Miasta Cho-
rzów, Samorzàd Miasta
Rybnik, Samorzàd Mia-
sta Orzesze, Samorzàd
Miasta Racibórz, Samo-
rzàd Miasta Bytom, Sa-
morzàd Miasta Knurów,
Samorzàd Miasta Krza-
nowice, Miejski Dom
Kultury Niedobczyce –

dyrektor Marian Wol-
ny;

Okr´gi ÂZChiO – mi-
ko∏owski;

Chóry – „Seraf” Ryb-
nik, „Skowronek” Gie-
ra∏towice, „S∏owiczek”
Popielów, im. Adama
Mickiewicza Niedobczy-
ce, „Echo” ∏aziska Gór-
ne, „Dzwon” Orzesze,
„S∏owiczek” Kostuchna,
„Ogniwo” Katowice,
„Hejna∏” Katowice,
„Piast” ˚yglin;

Orkiestry – Orkiestra
„Bytom” Bytom Miecho-
wice; Orkiestra KWK
Knurów-Szczyg∏owice;

Cz∏onkowie zespo∏ów
i osoby zas∏u˝one – dr
¸ucja Ginko, Rufin Bain-
czyk, Zdzis∏aw Czen-
czek, ks. Antoni Regi-
nek, Adolf Szyszka, An-
drzej Wójcik, Kazimierz
Bednorz, Józef S∏odczyk,
Jacek Turalik, Krzysztof
K. Kaganiec, Ryszard
Buczek, Benedykt Obe-
rda, Pawe∏ Godziek, Ja-
dwiga Zaremba, Pawe∏
Kowol.

Pozosta∏e Laury i Me-
dale Stulecia wr´czone
zostanà podczas kolej-
nych imprez i uroczysto-
Êci jubileuszowego roku.
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WrzeÊnia… Twórca naszych Laurów
i Medali Stulecia jest wykonawcà
wystrojów koÊcielnych wn´trz para-
fii Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego
i Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej
w Pszczynie, pomnika Fryderyka
Chopina w Dàbrowie Górniczej,
rzeêb w Wojewódzkim Parku Kultu-
ry i Wypoczynku w Chorzowie…

Zygmunt Brachmaƒski (nietuzin-
kowy artysta i màdry cz∏owiek) po-
wiedzia∏ kiedyÊ:

„Nie chodzi o to, ˝e ludzie muszà
mnie rozumieç. Ja proponuj´ nowe
widzenie Êwiata, swoje widzenie
Êwiata. I rzecz w tym, ˝eby ludzie
zastanowili si´ nad tym co widzà”.

Nad tym co widzà w katowickiej
Archikatedrze i na Placu Sejmu Âlà-
skiego, w wielu innych miejscach.
Tak˝e w domach, albo w gablotkach
instytucji, chórów i orkiestr, gdzie
zgodnie ze swym przeznaczeniem
znajdà swoje miejsce wykonane
przez Zygmunta Brachmaƒskiego
Laury i Medale Stulecia Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych.

Andrzej Wójcik Prezes Roman Warzecha w pracowni Zygmunta Brachmaƒskiego

SING Day of Song

Zach∏yÊnij si´ Êpiewem!
W tym roku to Essen, „czarne za-

g∏´bie” Niemiec, w´gierskie Pécs
oraz po∏o˝ony nad Bosforem Istam-
bu∏ zosta∏y wybrane Europejskimi
Stolicami Kultury. Idea miasta, któ-
re na przestrzeni roku ma mo˝liwoÊç
zaprezentowania Europie ogromu
swojego dorobku kulturalnego, za-
równo lokalnych, regionalnych jak
i ogólnonarodowych tradycji i folk-
loru narodzi∏a si´ w 1985 roku. Tak-
˝e polskie miasta ubiegajà si´ o ten
presti˝owy tytu∏, wiadomo ju˝, ˝e
rok 2016 nale˝eç b´dzie do jednego
z miast nad Wis∏à oraz Hiszpanii. 

Essen mo˝e Êmia∏o pretendowaç
do miana miejsca, które z podniesio-
nà g∏owà stawia czo∏a przysz∏oÊci,
jednoczeÊnie podkreÊlajàc bogactwo
swojej historii, zamieniajàc dokucz-
liwy, silnie uprzemys∏owiony krajo-
braz w rozpoznawalny atut. Pomimo
˝e obecnie serce niemieckiego prze-
mys∏u bije ju˝ wolniej, na ka˝dym
kroku mo˝na zaobserwowaç nieod-
∏àczne zwiàzanie Essen z przesz∏o-
Êcià – np. podwójnà wie˝´ szybowà

– niezwyk∏y pomnik kultury prze-
mys∏owej wpisany na list´ Êwiato-
wego dziedzictwa UNESCO, pomy-
s∏owe wykorzystanie ha∏d – zamie-
nienie ich w centrum rozrywki czy
pomnik – gigantycznà bry∏´ w´gla
górujàcà nad Dorsten. Warto pami´-
taç, ˝e to w∏aÊnie zakorzenienie
w historii swojej ma∏ej ojczyzny,
docenienie jej autentycznej wartoÊci
i ró˝norodnoÊci ma decydujàcy
wp∏yw na kszta∏towanie bogactwa
regionu. W 2010 roku a˝ 53 miasta
i komuny podj´∏y wspólnà inicjaty-
w´, pod has∏em „Kultura przez
zmian´ – zmiana przez kultur´”,
która wià˝e si´ z siecià projektów,
koncertów i imprez chóralnych. 

Tu˝ po otrzymaniu z ràk Zarzàdu
G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr srebrnej Odznaki Ho-
norowej, chór I Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. Powstaƒców Âlà-
skich w Rybniku pod dyrekcjà prof.
Lidii Blazel-Marszolik wyruszy∏ na
podbój Niemiec. Podczas naszej
przygody z muzykà, w Zag∏´biu

Ruhry mogliÊmy odnaleêç prawie
lustrzane odbicie Âlàska, Dorsten ja-
ko partnerskie miasto Rybnika oka-
za∏o si´ byç równie rozÊpiewane jak
nasza ma∏a ojczyzna! 

Podczas koncertu otwierajàcego
festiwal, chóry przybywajàce do 
Essen z miast partnerskich mia∏y
mo˝liwoÊç zaprezentowania swoje-
go repertuaru. W trakcie recitalu
„Essen pozdrawia Êwiat”, Bel canto
spotka∏o si´ ze znacznym aplauzem,
s∏uchacze docenili entuzjazm i bezu-
stannà weso∏oÊç rybnickich chórzy-
stów jak i ich kunszt artystyczny. 

5 czerwca w ramach projektu
„DAY OF SONG” punktualnie
o 12.10 na terenie ca∏ego rejonu Za-
g∏´bia Ruhry rozbrzmia∏y po∏àczo-
ne g∏osy chórów, pierwsze dêwi´ki
popularnej pieÊni Gluck auf rozpo-
cz´∏y inicjatyw´ Êpiewajàcych me-
tropolii. G∏ównym za∏o˝eniem or-
ganizatorów festiwalu by∏o propa-
gowanie Êpiewu, a tak˝e zach´canie
ludzi do uczynienia muzyki cz´Êcià
sk∏adowà swojego ˝ycia. Gremialny 6



wybuch Êpiewu na stadionie Schal-
ke mo˝e byç dowodem na to, ˝e
ka˝dy g∏os si´ liczy, a mi∏oÊç do
muzyki jest w stanie zjednoczyç za-
równo profesjonalistów, amatorów
jak i niepewnych jeszcze meloma-
nów. 5 czerwca we wn´trzu Veltins
Areny, wraz z pierwszym ruchem
dyrygenta, sprawdzi∏y si´ przypusz-
czenia pomys∏odawców festiwalu,
jakoby Êpiew prze∏amywa∏ bariery
i zaciera∏ ró˝nice mi´dzy ludêmi,
dowodem na to mog∏o byç po∏àczo-
ne muzykà 6 tysi´czne zgromadze-
nie chórzystów i ponad 60 tysi´cy
aktywnie uczestniczàcych w kon-
cercie widzów. Przekrojowy cha-
rakter koncertu pozwoli∏ ka˝demu
odnaleêç si´ poÊród wielu wymia-
rów Êpiewu. Pod batutà Stevena
Sloane’a rozbrzmiewa∏y ró˝norakie
utwory poczàwszy od dzie∏ mi-
strzów takich jak Handel, Verdi, Bi-
zet czy Beethoven, poprzez trady-
cyjne pieÊni ludowe np. Gluck auf
czy Der Lindenbaum, a˝ po muzy-
k´ popularnà. Gal´ uÊwietni∏y wy-

st´py gwiazd Êwiatowej skali: Êpie-
waczki operowej Vesseliny Kasa-
rovej, zespo∏u Wise Guys, belgij-
skiej Scali, jednak szczególny entu-
zjazm po∏àczonych chórów wywo-
∏a∏ wyst´p mistrza improwizacji
Bobbiego McFerrina, który two-
rzàc niepowtarzalnà harmoni´ o po-
moc poprosi∏ melomanów skupio-
nych na arenie auf Schalke. Waria-
cje amerykaƒskiego wokalisty jaz-
zowego na temat Ave Marii Bacha-
Gounoda, czy jego swobodne im-
prowizacje porazi∏y publicznoÊç
swojà spontanicznoÊcià i nietypo-
woÊcià. Ogromne przedsi´wzi´cie,
jakim mo˝na nazwaç punkt kulmi-
nacyjny projektu SING EUROPE,
czyli koncert, który zgromadzi∏ naj-
wi´kszà jak dotàd liczb´ Êpiewaków
z pewnoÊcià sprawi∏, ˝e wiele osób
trwale zarazi∏o si´ bakcylem Êpie-
wu. Na podziw zas∏uguje organiza-
cja festiwalu, która to pozwoli∏a
wszystkim daç si´ ponieÊç muzyce,
podczas gdy rzesze wolontariuszy
i organizatorów czuwa∏y nad spraw-

nym przebiegiem koncertu. Nie-
rzadko w telewizyjnej transmisji
pojawia∏y si´ charakterystyczne
czerwone koszulki rybniczan, któ-
rzy dawali upust emocjom, Êpiewa-
jàc na szczycie swoich umiej´tnoÊci
wokalnych. 

Tegoroczny wyjazd do Niemiec
wiàza∏ si´ z wieloma miesiàcami
przygotowaƒ, podczas których
uczniowie I LO musieli zmierzyç si´
z utworami wykonywanymi zazwy-
czaj przez profesjonalne chóry. Naj-
powa˝niejszym przeciwnikiem, któ-
rego musieliÊmy okie∏znaç, by∏a nie-
wàtpliwie IX Symfonia. Nasza przy-
goda ze Êpiewem to nie tylko pozna-
wanie nowych pieÊni, lecz tak˝e
otwarcie si´ na drugiego cz∏owieka,
z pewnoÊcià Bel Canto nie mia∏oby
okazji poszczycenia si´ znajomoÊcià
Carmen czy Jerusalem gdyby nie
m∏odzie˝owy chór z Lembeck, który
zaprosi∏ nas do wspólnego z∏o˝enia
ho∏du muzyce. Mieszkaƒcy ma∏ego
miasteczka porazili nas swojà ser-
decznoÊcià i goÊcinnoÊcià, dni sp´-
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Przepi´kna jest idea Êpiewania – kto jà raz pokocha∏,
b´dzie jej wierny przez ca∏e ˝ycie: ona mu jà opromieni,
a za wiernà s∏u˝b´ powiedzie do Pi´kna… i Dobra. 

Historia Êpiewania i muzykowania na Âlàsku si´ga od-
leg∏ych wieków. Mimo zró˝nicowanych dziejów histo-
rii, chóry czerpiàc doÊwiadczenia z tych lat dba∏y wy-
∏àcznie, aby ruch Êpiewaczy na Âlàsku nie zaginà∏. DziÊ
po 90 latach Okr´gu mo˝na bez wahania powiedzieç, ˝e
kultura chóralna wspó∏tworzona przez cz∏onków zespo-
∏ów, sta∏a si´ w∏asnoÊcià powszechnà GómoÊlàzaków.
ChórzyÊci poÊwi´cajàc swój wolny czas, dajà dowód
przynale˝noÊci do polskiej ziemi i jej bogatej kultury.
Mi∏oÊç do Ojczyzny wyra˝ajà pieÊnià, która daje si´
i sprawia, ˝e jest radoÊcià duchowego ∏adu. 

Po s∏owie wst´pnym zosta∏y prowadzone poczty sztan-
darowe: chóru mieszanego „Gwiazda” i chóru m´skiego
„Âlàsk”, a podczas wprowadzania pocztów „Hejna∏” Jó-
zefa Szweda na tràbce wykona∏ Dawid Blachowski. 

Nastàpi∏o powitanie goÊci oraz wszystkich uczestni-
ków koncertu. Po powitaniu nastàpi∏a donios∏a chwila
wr´czania odznaczeƒ i wyró˝nieƒ. I tak: 

– Medal 100-lecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych za wieloletnià wspó∏prac´ oraz krzewienie ama-
torskiego ruchu muzycznego na Âlàsku otrzyma∏
w imieniu samorzàdu miasta Chorzów, prezydent miasta
Marek Kopel, a wr´czenia dokona∏ prezes Zarzàdu

G∏ównego ÂZChiO Roman Warzecha. 
– Odznak´ Honorowà „Zas∏u˝ony dla Kultury Pol-

skiej” przyznanà przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego otrzyma∏a Geno-
wefa Stachowiak – prezes Okr´gu Chorzowsko-Âwi´to-
ch∏owickiego ÂZChiO. Wr´czenia dokona∏a zast´pca
Wydzia∏u Kultury i Sportu Urz´du Miejskiego Miasta
Chorzów, Aleksandra ¸amik-Hypa. 

Ponadto zosta∏y przyznane Laury 100-lecia Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych: 

– Okr´gowi Chorzowsko-Âwi´toch∏owickiemu Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr 

– Chórowi mieszanemu „Cantate” przy parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Chorzowie

– Chórowi mieszanemu „Lutnia” przy Chorzowskim
Centrum Kultury 

– Genowefie Stachowiak – prezesce Okr´gu Cho-
rzowsko-Âwi´toch∏owickiego.

Wr´czenia Laurów dokona∏ es Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr Roman Warze-
cha. Nale˝y jednoczeÊnie zaznaczyç, ˝e chór mieszany
„Gwiazda” tak˝e otrzyma∏ Medal 100-lecia, który zosta∏
wr´czony podczas uroczystoÊci Jubileuszu 100-lecia
chóru w dniu 29.05.2010 r. 

Honorowe Odznaki ÂZChiO otrzymali: Z∏otà Odzna-
k´ z Wieƒcem Laurowym – Renata Magner, Z∏otà Od-

Koncert Jubileuszowy

90 lat Okr´gu Chorzowsko-Âwi´toch∏owickiego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
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dzone w ich towarzystwie z pewno-
Êcià na d∏ugo pozostanà w naszej pa-
mi´ci. Wraz z lokalnym chórem m∏o-
dzie˝owym mieliÊmy okazj´ zwie-
dziç Dorsten i okolice, a tak˝e daç
chwil´ wytchnienia silnie eksploato-
wanym podczas wyst´pów strunom
g∏osowym, podziwiajàc krajobraz
Zag∏´bia Ruhry z wie˝y widokowej
po∏o˝onej na ha∏dzie w miasteczku
Bottrop, czy przyjemnie sp´dzajàc
czas na torze saneczkowym. Podczas
naszego pobytu w Lembeck miesz-
kaƒcy do∏o˝yli staraƒ, abyÊmy czuli
si´ swobodnie i mogli poznaç lokalne
tradycje, np. uraczono nas niemiec-
kim specja∏em – Carrywurstem.
Ostatniego dnia wyprawy do „czar-
nego zag∏´bia” Niemiec, Bel Canto
wraz z m∏odzie˝owym chórem
uÊwietni∏o msz´, dzi´kujàc miesz-
kaƒcom Lembecku za udany pobyt
poprzez koncert. Mamy nadziej´, ˝e
nawiàzane dzi´ki wspólnej pasji
przyjaênie przetrwajà na d∏ugo.

Szczególne podzi´kowania chó-
rzyÊci sk∏adajà na r´ce pani Lidii

Blazel-Marszolik, jednoczeÊnie do-
ceniajàc jej wielkà cierpliwoÊç
i wyrozumia∏oÊç. Pragniemy tak˝e
podzi´kowaç paniom, które towa-
rzyszy∏y nam podczas wyjazdu: p.
R. Boczek-Navratil, p. I. Remiorz

i p. J. Masny. Udzia∏ w koncercie
na stadionie Schalke by∏by niemo˝-
liwy bez wsparcia sponsorów –
Rybnika i miasta partnerskiego
Dorsten. 

A. Pyszny

znak´ z Laurem – Barbara Hepner, Cecylia Knopp,
Agnieszka Ko˝uch Emilia Kroj, Jerzy ¸agocki, Józef
Michalik, Urszula Niedêwiedê, Anna Ogerman, Henry-
ka Ptok, Stanis∏aw Sopolski, Teresa Szneider. Wr´cze-
nia dokona∏ prezes Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO Roman
Warzecha. 

W imieniu wszystkich odznaczonych serdeczne po-
dzi´kowanie z∏o˝y∏a Cecylia Knopp – dyrygent Chóru
Êw. Floriana. 

Nast´pnie zosta∏y odczytane listy gratulacyjne Prezy-
denta Miasta Chorzów Marka Kopla przekazujàce chó-
rzystom ˝yczenia wielu sukcesów, radoÊci aby tradycja
muzykowania nadal si´ rozwija∏a, która jest wizytówkà
osiàgni´ç Êlàskiej kultury. 

Odczytano list gratulacyjny Prezesa Honorowego
PZChiO i ÂZChiO, który z∏˝y∏ najlepsze ˝yczenia chó-
rzystom aby na miar´ kulminacyjnego okresu „z∏otego
wieku” Êpiewactwa Êlàskiego przybywa∏o zespo∏ów
chóralnych i instrumentalnych, by chóry wyÊpiewywa∏y
Ojczyzn´ i Europ´ op∏ywajàcà dostatkami dla kultury.
List gratulacyjny skierowa∏ do chórzystów równie˝ dy-
rektor Domu Kultury „Batory” ˝yczàc, aby nigdy nie za-
brak∏o twórczej pasji i grona entuzjastów Êpiewu chóral-
nego. S∏owa ˝yczeƒ skierowa∏a do Jubilata prezes Okr´-
gu Rudzkiego ÂZChiO, ˝yczàc dalszych sukcesów, dal-
szego wytyczania Êcie˝ek amatorskiego muzykowania.
˚yczenia z∏o˝y∏ tak˝e Jan Maria Dyga – artysta Êpie-
wak, dzia∏acz kultury – „Âpiewajcie dalej z mi∏oÊcià
niosàc s∏uchaczom wiele radoÊci i satysfakcji”. 

I wreszcie nastàpi∏ czas koncertu, czyli zaprezentowa-
nia si´ chórów swym wieloletnim dorobkiem. Koncert
rozpoczà∏ si´ wyst´pem po∏àczonych chórów „Gaude 6
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Walter Stryja
Któ˝ Go nie zna∏? Kto o nim nie

pami´ta?
OczywiÊcie: Êpiewacza i mu-

zyczna m∏odzie˝ nie mia∏a mo˝li-
woÊci zetknàç si´ z Nim osobiÊcie.
Starsi jednak wspominajà cz´sto
Waltera Stryj´ (1940–2000) –
„…który swà dzia∏alnoÊcià i doko-
naniami udowadnia∏, ˝e praca dla
innych jest najwa˝niejszà ˝yciowà
wartoÊcià”.

Od momentu, w którym odszed∏
i zostawi∏ nas samych sobie min´∏o
w lutym dziesi´ç lat. W nawale roz-
maitych czynnoÊci i trudnoÊci
zwiàzanych z usamodzielnieniem
si´ Êlàskiego zwiàzku Êpiewaczo-
muzycznego i przygotowaƒ do ju-
bileuszu stulecia nie skojarzyliÊmy
widniejàcej w kalendarzu daty
z pami´cià tamtej, smutnej chwili.
Ale to nie znaczy, ˝e zapomnieli-
Êmy kim by∏ Walter.

Urodzi∏ si´ w Cieszynie. Tam
te˝, u boku ojca, z zawodu tapicera
i dekoratora, zdobywa∏ pierwsze
muzyczne doÊwiadczenia w graniu
na skrzypcach na weselach, balach,
festynach. Rozwinà∏ je i ukszta∏to-
wa∏ w zakresie gry na fortepianie
i skrzypcach w szko∏ach muzycz-

nych Cieszyna i ¸odzi, a w dziedzi-
nie dyrygentury w muzycznych
uczelniach Bydgoszczy i Katowic.
Mimo wyraênych sk∏onnoÊci arty-
stycznych ukoƒczy∏ jednak studia
techniczne, matematyczne i ekono-
miczne.

Przyjaciele i znajomi pami´tajà
Waltera m.in. z pracy w gliwickim
„Energoprojekcie”. Mówià, ˝e mia∏
„˝y∏k´ dzia∏acza”. Wi´c nie tylko
sta∏ si´ Êpiewakiem Akademickie-
go Chóru Politechniki Âlàskiej, ale
i prezesowa∏ temu zespo∏owi,
a przy okazji organizowa∏ jego wy-
jazdy.

„Nadzwyczaj skromny, nie przy-
wiàzywa∏ uwagi do spraw material-
nych, pomaga∏ ukochanym chórom
i orkiestrom, wspierajàc je finanso-
wo z w∏asnych Êrodków, co skrz´t-
nie ukrywa∏ przed rodzinà”.

W 1985 roku Walter Stryja zosta∏
sekretarzem Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO. Wszed∏ te˝ w sk∏ad Za-
rzàdu G∏ównego i w latach 1994 –
1997 by∏ jego prezesem. Jednà z Je-
go zas∏ug by∏o reaktywowanie
Okr´gu Gliwicko-Zabrskiego. By∏
utalentowanym organizatorem
koncertów, zjazdów i festiwali,
wspó∏pracownikiem „˚ycia Mu-
zycznego”, „Âpiewaka Âlàskiego”

i „Poradnika Muzycznego”. Repre-
zentowa∏ Zwiàzek na Mi´dzynaro-
dowym Kongresie Muzycznym
w Szwajcarii i w Niemczech. XV
Krajowy Zjazd Delegatów PZChiO
nada∏ Mu godnoÊç cz∏onka honoro-
wego.

Podczas uroczystego koncertu
noworocznego z okazji 60. roczni-
cy Jego urodzin i 40-lecia pracy
spo∏ecznej odczytany zosta∏ list
gratulacyjny, skierowany do Jubi-
lata przez Prezydenta RP Aleksan-
dra KwaÊniewskiego. W liÊcie zna-
laz∏y si´ nast´pujàce s∏owa:

Potrafi Pan ∏àczyç odpowiedzial-
nà prac´ zawodowà z pasjà, która
˝ycie Pana uczyni∏a bogatszym
i pi´kniejszym. Niech b´dà przy
Panu naj˝yczliwsze ludzkie myÊli,
zawsze dobrze wró˝àce losowi.

Nikt wówczas nie przypuszcza∏,
˝e wkrótce przyjdzie ta chwila…

I chocia˝ min´∏o od niej dziesi´ç
lat, „naj˝yczliwsze ludzkie myÊli”
Êpiewaczo muzycznej braci sà
wcià˝ przy Nim. Przy Walterze.

Na podstawie wspomnienia
Edwarda Matuszka „Walter
Stryja – przyjaciel na ca∏e ˝y-
cie”

opracowa∏ Andrzej Wójcik

Mater Polonia”, dyrygowa∏a Cecylia Knopp, nast´pnie
chóry wykona∏y: „Niebiosa g∏oszà” – dyrygowa∏a Da-
nuta Domaƒska-Garczarczyk, „O,Panie mój”, „Modli-
tw´ o pokój” – dyrygowa∏a Cecylia Knopp, „Laudate
Dominum” – dyrygowa∏ Marian Sobisz. 

Indywidualnie koncertowa∏ chór mieszany „Gwiazda”
wykonujàc „Pater noster” Miko∏aja Kedrowa i „Si
yahamba”, melodia afrykaƒka, chórem dyrygowa∏a Da-
nuta Domaƒska-Garczarczyk, nast´pnie chór mieszany

„Lutnia” wykona∏: „Wierna piosneczko Êlaska”
i „R˝nijcie nam od ucha” a dyrygowa∏ ¸ukasz Szmigiel,
chór mieszany „Seraf” wykona∏ „Santa Maria de la mer”
Carla Bruhna i „Ojcze nasz” Freda Jay Zacar, a dyrygo-
wa∏ Marian Sobisz, chorzowski chór Êw. Floriana wyko-
na∏: „Kto szuka Ci´” Józefa Âwidra i „PieÊƒ nowà Êpie-
wajcie Panu”, dyrygowa∏a Cecylia Knopp. Solo na fle-
cie „Czardasza” Carla Montiego i „Wariacje na temat
Rossiniego” wykona∏ Maciej Podbielski, akompaniowa-
∏a Cecylia Knopp. 

Na zakoƒczenie koncertu wszystkie chóry ∏àcznie
z zaproszonymi goÊçmi wykonali „Przyjaêƒ, o bracia”,
a dyrygowa∏ ¸ukasz Szmigiel. 

Ca∏oÊç koncertu prowadzi∏a Mariola Heising, a pod-
czas toastu przygrywa∏ Andrzej Kostrzewa. Prezes
Okr´gu Chorzowsko-Âwi´toch∏owickiego Genowefa
Stachowiak z∏o˝y∏a wszystkim wykonawcom, dyrygent-
kom, dyrygentom oraz szanownym goÊciom serdeczne
podzi´kowania. 

Niech dalej rozwija si´ i ubogaca dorobek amatorskie-
go ruchu spo∏ecznego. Niech dalej trwa sztafeta pokoleƒ
zafascynowanych upowszechnianiem pi´kna pieÊni
i muzyki. Poczty sztandarowe przy „Hejnale” Józefa
Szweda w solowym wykonaniu na tràbce przez Dawida
Blachowskiego zosta∏y wyprowadzone, chóry i goÊci
poproszono do toastu.

Genowefa Stachowiak

6
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S∏uchajmy samych siebie
W maju i czerwcu 2010 roku Êlà-

skie chóry i orkiestry potwierdzi∏y
swoje istnienie przedsi´wzi´ciami
rozlicznymi i na miar´ mo˝liwoÊci
ambitnymi. Jak wiadomo, wszystkie
podejmowane w tym roku inicjaty-
wy koncertowe naszego Êrodowiska
wpisujà si´ w obchody stu-
lecia Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

Niektóre zrealizowane
ju˝ pomys∏y mia∏y ludycz-
ny charakter – stosownie
do miejsca i czasu dla nich
przeznaczonego zapewnia-
∏y odbiorcom i uczestni-
kom rozrywk´; by∏y odpo-
wiedzià na naturalnà
u wszystkich potrzeb´ za-
bawy. Tego rodzaju przed-
si´wzi´ciem by∏y z pewno-
Êcià tradycyjne, zorganizo-
wane w tym roku ju˝ po raz
siedemnasty, GórnoÊlàskie
Prezentacje Chórów i Or-
kiestr. Odbywajà si´ one
pierwszego maja, w Gór-
noÊlàskim Parku Etnogra-
ficznym.

Podobny charakter mia∏a
impreza o zasi´gu ogólno-
Êlàskim, przygotowana z myÊlà
o uczczeniu stulecia Êpiewaczo-mu-
zycznego zwiàzku, która trzeciego
maja w godzinach popo∏udniowych
pod has∏em „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpie-
wa” skupi∏a na sobie uwag´ m.in.
mieszkaƒców Piekar, Tarnowskich
Gór, ¸azisk Górnych, Rybnika, Wo-
dzis∏awia i naturalnie Katowic.

Âlàskie chóry i orkiestry bra∏y
w minionym okresie udzia∏ i w in-
nych, zorganizowanych przez siebie
koncertach, zjazdach, festiwalach
i przeglàdach, albo w obchodach –
patriotycznych i religijnych, zwiàza-
nych m.in. z rocznicà uchwalenia
Konstytucji 3-Maja i Dniem Hutni-
ka, z majowymi nabo˝eƒstwami ma-
ryjnymi i procesjami Bo˝ego Cia∏a,
z jubileuszowà uroczystoÊcià stule-
cia w Bibliotece Âlàskiej oraz ze
Âwi´tem Âlàskiej PieÊni Chóralnej –
„Trojok Âlàski”

By∏o tego ca∏kiem sporo.
I trzeba si´ cieszyç, ˝e jeszcze staç

nas na aktywnoÊç.

Teraz zadbajmy, ˝eby inni si´
o tym dowiedzieli. Chwalmy si´
osiàgni´ciami, okupionymi ogrom-
nym nieraz wysi∏kiem i wyrzecze-
niem si´ cz´Êci prywatnego ˝ycia.
Zróbmy wi´c co w naszej mocy, by
zapewniç sobie s∏uchaczy.

Sami siebie te˝ s∏uchajmy.
Bywajà niestety sytuacje przykre,

gdy po skoƒczonym wyst´pie w∏a-
snym, ten czy ów zespó∏ natychmiast
opuszcza miejsce akcji – bo ktoÊ
„dosta∏ goÊci” i si´ Êpieszy, bo inny
obchodzi w rodzinie roczek, bo…

Ró˝ne sà t∏umaczenia, na ogó∏
ma∏o przekonujàce. No i bywa, ˝e
ostatni wyst´pujàcy zespó∏ Êpiewa
lub gra dla siebie, bez Êwiadków od-
niesionego zas∏u˝enie sukcesu.

A przecie˝ niespodziewanych go-
Êci mo˝na na koncert zaprosiç,
z oglàdania meczu w telewizji zre-
zygnowaç, rodzinnà imprez´ prze∏o-
˝yç, nie umawiaç si´ w kilku miej-
scach naraz.

Irytujàcy jest zw∏aszcza poÊpiech,
z jakim swojà dzia∏alnoÊç „us∏ugo-
wà” (?) wykonujà niektóre orkiestry
d´te. Pokazujà si´ nie jako rozmi∏o-
wany w muzykowaniu zespó∏, a gru-
pa cha∏turników – ˝àdna kasy zbie-
ranina, oferujàca za wymierne uzna-
nie byle jakie granie:

– Ino ˝eby by∏o krótko, bo zaroz
muszymy jechaç, momy zarozki wy-
st´p w…” – daje do zrozumienia ten
i ów kapelmistrz, b´bnista, czy tubi-
sta, bioràcy udzia∏ ze swoim zespo-
∏em w powa˝nej skàdinàd imprezie.

Jeszcze jedna sprawa.
Zdarza si´, ˝e chóralne,

lub orkiestrowe wyst´py
poddane sà ocenie powo∏a-
nych do tego jurorów.
OczywiÊcie wszyscy chcà
zajmowaç pierwsze miej-
sca, a najlepiej, ˝eby udzia∏
w szlachetnej rywalizacji
skoƒczy∏ si´ obwieszczo-
nym na wszystkie strony
zdobyciem Grand Prix.
Jest to objaw po˝àdany
i naturalny. Nie wszyscy
jednak mogà byç pierwsi,
najlepsi. KomuÊ przypaÊç
musi w udziale miejsce
drugie, trzecie, a nawet –
ostatnie.

Nie daj Bo˝e! Có˝ za
dramat, lament, dopytywa-
nia – dlaczego? Jak˝e ne-
gatywne odczucia towarzy-
szà „pokrzywdzonym”
kandydatom na zdobyw-

ców najwy˝szych nagród: – Chyba
jury si´ pomyli∏o, nie doÊç kompe-
tentnie nas ocenia∏o, jak mogli nas
pominàç, a przecie˝ tak ∏adnie Êpie-
waliÊmy (graliÊmy)…

OczywiÊcie bardzo nie lubimy, gdy
inni okazujà nam lekcewa˝enie
opuszczajàc akurat nasz, tak wspa-
niale przygotowany wyst´p. My, na-
turalnie, nie musimy przejmowaç si´
cudzym Êpiewaniem: – Przecie˝ ka˝-
dy mo˝e „dostaç goÊci”, „mieç ro-
czek”… Âwiat si´ nie zawali jak za-
raz po wyst´pie pojedziemy do do-
mu!

Na dziÊ wystarczy. A ˝e na podob-
nych obserwacjach nikomu z nas nie
zbywa, przeto tematów do zgryêli-
woÊci d∏ugo pewnie jeszcze nie
braknie.

No, chyba ˝eby…
A tymczasem, miejcie si´ dobrze

i potwierdzajcie swoje istnienie
przedsi´wzi´ciami rozlicznymi i na
miar´ mo˝liwoÊci ambitnymi.

wojand
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By∏ rok 1988. Na jednà z lekcji
Êpiewu, ma∏ego, co dopiero utwo-
rzonego chóru koÊcielnego przy pa-
rafii St. Luce’s (Êw. ¸ukasza)
w Lynwood w Australii, ksiàdz pa-
stor David Schulze przyniós∏ mi nu-
ty pieÊni „Benediction”. Pastor Da-
vid wraz z ˝onà Goldie i córkà, Êpie-
wali wraz z nami w chórze. Gdy
us∏ysza∏em po raz pierwszy melodi´
tej pieÊni i pozna∏em jej tekst, wie-
dzia∏em, ˝e nie b´dzie to tylko pieÊƒ,
którà wykonywaç b´dzie australijski
chórek parafii St Luce’s.

Melodi´ pieÊni „Benediction”
(B∏ogos∏awieƒstwo), skomponowa∏
Cliff Barrows, on tak˝e napisa∏ do
niej pi´kne s∏owa :

May God’s Blessings surround 
you each day.

As you trust Him and walk in His 
light.

May His presence within guard 
and keep you from sin,

Go in peace, go in joy go in love.

Zafascynowany pi´knà melodià
i g∏´bokà treÊcià tej pieÊni, postano-

wi∏em przes∏aç jà mojemu chórowi
w Polsce, którym dyrygowa∏em
przez wiele lat i z którym jestem
zwiàzany szczerymi wi´zami przy-
jaêni. Wiedzia∏em, ˝e sprawi´ im tà
pieÊnià radoÊç. By∏em pewny ˝e im
si´ spodoba. Dla potrzeb mojego
mys∏owickiego chóru przystosowa-
∏em do melodii tej pieÊni tekst w j´-
zyku polskim, wyra˝ajàc w nim mo-
je w∏asne uczucia:

Niech wam Bóg b∏ogos∏awi co 
dnia:

Niechaj w swojej opiece was ma.
Jego ∏aska niech trwa, niech was 

chroni od z∏a
Idêcie w radoÊci, mi∏oÊci, pokoju.

Chór parafii St Luce’s Êpiewa∏ t´
pieÊƒ zawsze z wielkim przej´ciem.
Na mojà proÊb´ chórzyÊci nauczyli
si´ tak˝e tekstu polskiego, aby w li-
Êcie fonicznym, który przygotowa-
∏em dla chóru w Mys∏owicach, prze-
s∏aç im równie˝ ˝ywà melodi´.

PieÊƒ „Benediction”, jak przewi-
dzia∏em, przyj´∏a si´ w chórze para-
fii ewangelickiej w Mys∏owicach,

który z czasem przyjà∏ nazw´ „Jubi-
late Deo”. PieÊƒ „Benediction” we-
sz∏a na sta∏e do jego repertuaru pie-
Êni koÊcielnych.

Chór „Jubilate Deo” zaprezento-
wa∏ t´ pieÊƒ na jednym ze Zjazdów
Chórów Diecezji Katowickiej i od
tej pory pieÊƒ ta zacz´∏a zataczaç co-
raz szersze kr´gi. Chóry koÊcielne
i Êwieckie, których ta pieÊƒ oczaro-
wa∏a, wpisa∏y jà na list´ swego re-
pertuaru.

Nie tylko w Polsce pieÊƒ ta znala-
z∏a si´ w repertuarze chórów.
W miejscowoÊci Spraitbach w Ba-
denii – Wuerttenbergii chór m∏o-
dzie˝owy „Cantemus” Êpiewa jà
przy akompaniamencie „playbac-
ku”, który opracowa∏ Martin Hitzler.
PieÊƒ zaw´drowa∏a nawet do chóru
„O en U” w Molenaarsgraaf-Bran-
dwijk w Holandii, chóru zaprzyjaê-
nionego z chórem „Jubilate Deo”.

Czemu przypisaç popularnoÊç tej
pieÊni? Moim zdaniem jest to pi´kno
jej melodii, a tak˝e jej treÊç, wyra˝a-
jàca zaufanie do Boga i mi∏oÊç do
bliênich, w „B∏ogos∏awieƒstwie”.

Adam Korfanty

„Benediction” – pieÊƒ która nie zna granic

Pan Roman Warzecha
Prezes Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Szanowny Panie Prezesie,

Pragn´ jeszcze raz podzi´kowaç za LAUR 100-lecia
Âlàskiego Zwiàzku Kó∏ Âpiewaczych wr´czony w nie-
dziel´ 11 kwietnia 2010 r. podczas Walnych Zjazdów
Delegatów Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr oraz Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. Jest to zarówno dla mnie, jak i dla ca∏ego
Zarzàdu G∏ównego PZChiO ogromne wyró˝nienie
i zaszczyt.

JednoczeÊnie ˝ycz´ wspania∏ych obchodów tak zna-
mienitego Jubileuszu, a tak˝e wielu nast´pnych lat
rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego we wszyst-
kich zakàtkach Âlàska, sukcesów artystycznych i orga-
nizacyjnych.

Z chóralnym pozdrowieniem dla ca∏ego Zarzàdu
G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,

Prezes Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
dr Anna Tarnowska



Misja, (∏ac. missio) oznacza „po-
s∏anie”, „pos∏annictwo”, wznios∏e
zadanie do spe∏nienia, mówi si´
przecie˝ nawet o pos∏annictwie
dziejowym. W przypadku zespo∏u
Êpiewaczego takim pos∏annictwem
b´dzie po prostu Êpiew, pi´kny
Êpiew – Êpiew jako dar i zadanie.

Kiedy dziÊ pochylamy si´ nisko,
z szacunkiem, nad stuletnià historià
Êlàskich kó∏ Êpiewaczych, mamy
g∏´bokie przeÊwiadczenie, ˝e w po-
wstawaniu i w dzia∏alnoÊci Êlàskich
chórów chodzi∏o o prawdziwe po-
s∏annictwo dziejowe w wymiarze
spo∏ecznym, narodowym i religij-
nym. Nie boj´ si´ postawiç tezy, ˝e
nasze zespo∏y Êpiewacze w stulet-
niej historii faktycznie realizowa∏y
misj´ wyjàtkowà.

Chcàc podjàç prób´ w∏aÊciwego
odczytania dziejowego pos∏annictwa
naszych chórów, warto najpierw
przypomnieç w jakim kontekÊcie ˝y-
cia KoÊcio∏a rozpoczyna si´ inten-
sywna dzia∏alnoÊç Êlàskich kó∏ Êpie-
waczych. By∏ to czas wyjàtkowy, na
poczàtku XX wieku, w KoÊciele po-
wszechnym realizowano reform´
muzyki liturgicznej, idàc za myÊlà
s∏ynnego Motu proprio papie˝a Piu-
sa X z 1903 roku, w ca∏oÊci poÊwi´-
conego odnowie liturgii i muzyki ko-
Êcielnej. Najogólniej mo˝na powie-
dzieç, ˝e z Rzymu sz∏o du˝e poparcie
dla istnienia i dzia∏ania zespo∏ów
Êpiewaczych. W warunkach Êlàskich,
dodatkowo oddzia∏ywa∏o promienio-
wanie ruchu cecyliaƒskiego z oÊrod-
kiem w Ratyzbonie, skupionym wo-
kó∏ tamtejszej szko∏y muzyki koÊciel-
nej. Wiemy, ˝e owocem ekspansji te-
go oÊrodka sta∏o si´ masowe powsta-
wanie zespo∏ów Êpiewaczych.

Âlàski fenomen 
chóralnego Êpiewu – 

nurt religijno-patriotyczny

Wiele wskazuje na to, ˝e fenomen
Êlàskiego Êpiewactwa, we wst´pnym
okresie rozwoju, polega∏ na szcze-

gólnie mocnym zespoleniu nurtu re-
ligijnego z nurtem patriotycznym,
stàd od poczàtku chóry Êpiewa∏y
z nastawieniem ojczyênianym i wol-
noÊciowym, a wÊród samych uczest-
ników zespo∏ów wcià˝ ˝ywa by∏a
nadzieja na odzyskanie niepodleg∏o-
Êci. PieÊƒ narodowa i religijna po-
maga∏a w piel´gnowaniu j´zyka oj-
czystego, umacniajàc wi´ê ze
wspólnotà koÊcielnà. Ta wa˝na mi-
sja zespo∏ów Êpiewaczych w poczàt-
kowym okresie dzia∏alnoÊci Êlàskie-
go zwiàzku, nara˝ona by∏a na szcze-
gólne szykany ze strony w∏adz za-
borczych. By∏ te˝ Êpiew typowo ko-
Êcielny, z przeznaczeniem dla chwa-
∏y Bo˝ej i ku duchowemu pokrzepie-
niu wiernych. Ten Êpiew, o charak-
terze sakralnym, polega∏ zwykle na
ubogaceniu uroczystych obrz´dów
liturgicznych. Mo˝na powiedzieç,
troch´ patetycznie, ˝e w ten sposób
nasi chórzyÊci w∏àczali si´ te˝
w wielowiekowà tradycj´ Êpiewu
koÊcielnego, si´gajàcego poczàtków
chrzeÊcijaƒstwa. Przecie˝ w Ewan-
gelii i pismach apostolskich cz´sto
pobrzmiewajà pieÊni, kantyki, hym-
ny, wystarczy wspomnieç pi´kny
kantyk Maryi Magnificat, uwiecz-
niony równie˝ w nazwie naszego
wspó∏czesnego festiwalu chóralne-
go.

Âpiew religijny, koÊcielny stawa∏
si´ jednoczeÊnie przejawem obrony
w∏asnej to˝samoÊci. Zdarza∏o si´, ˝e
dla jakiegoÊ chóru zrzeszonego
w Êlàskim zwiàzku kó∏ Êpiewaczych
Êpiew chóralny w koÊciele by∏ jedy-
nà mo˝liwoÊcià zaprezentowania si´
w swojej miejscowoÊci, a salka pa-
rafialna, udost´pniona przez pro-
boszcza, sta∏a si´ jedynym miejscem
dla odbywania çwiczeƒ i prób ze-
spo∏u. Zwykle by∏o tak, ˝e wszystko
zaczyna∏o si´ w koÊciele, nawet nie
zwa˝ajàc na konsekwencje tego fak-
tu – szykany i utrudnienia. Tradycjà
Êlàskich kó∏ Êpiewaczych sta∏o si´
równie˝ rozpoczynanie zjazdów od
nabo˝eƒstwa w koÊciele, chcàc pod-

kreÊliç za XIX-wiecznà pieÊnià, ˝e
„z Bogiem ka˝da sprawa…” i tak
pozosta∏o a˝ do dnia dzisiejszego.

Motywacja religijna 
uczestnictwa 

w zespole chóralnym

Dla cz∏owieka wierzàcego uczest-
nictwo w zespole Êpiewaczym wià˝e
si´ dodatkowo ze specyficznà misjà,
jakà jest krzewienie wartoÊci chrze-
Êcijaƒskich, treÊci ewangelicznych
poprzez zespo∏owy Êpiew religijny.
Kiedy nie mo˝na pewnych treÊci
wyraziç samym s∏owem, z pomocà
przychodzi muzyka, Êpiew. W na-
szej Êlàskiej tradycji mamy dosko-
na∏e Êwiadectwa zaanga˝owania si´
zespo∏ów Êpiewaczych w ˝ycie pa-
rafii. Je˝eli chór niekoniecznie typo-
wo koÊcielny, ale dzia∏ajàcy w danej
wspólnocie wyznaniowej, piel´gnu-
je w swym repertuarze Êpiewy sa-
kralne, ubogacajàc liturgi´ i prezen-
tujàc swoje Êpiewy tak˝e podczas
osobnych koncertów, to mo˝na po-
wiedzieç, ˝e taka forma dzia∏alnoÊci
stanowi Êwiadectwo dobrej, owoc-
nej wspó∏pracy z KoÊcio∏em, z miej-
scowà parafià. Dotyczy to zw∏aszcza
uroczystej celebracji liturgicznej
przy okazji Êwiàt koÊcielnych, ale
tak˝e uroczystoÊci lokalnych, na
przyk∏ad zwiàzanych z danà spo-
∏ecznoÊcià. Stàd mamy tak liczne
Êwiadectwa, odnotowywane skrz´t-
nie w kronikach zespo∏ów, prezenta-
cji chóralnych podczas Êlubów, jubi-
leuszy, pogrzebów, prymicji, wizy-
tacji biskupiej i innych wa˝niej-
szych wydarzeƒ w ˝yciu parafii.

Przyk∏adowo, w badaniach ankie-
towych przeprowadzonych wÊród
chórów cz´Êciej Êpiewajàcych w ko-
Êciele, na temat motywacji uczest-
nictwa w zespole Êpiewaczym, naj-
wi´cej respondentów opowiedzia∏o
si´ za uzasadnieniem na wskroÊ reli-
gijnym: „Êpiewam na chwa∏´ Bo˝à
i w ten sposób pe∏niej wyra˝am swo-
jà modlitw´, zgodnie z powiedze-
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niem «Kto Êpiewa podwójnie si´
modli»”. Znaczna grupa Êpiewaków
zaakcentowa∏a równie˝ mo˝liwoÊç
uÊwietnienia uroczystoÊci koÊciel-
nych. Wià˝e si´ to ÊciÊle z zaryso-
wanà na wst´pie misjà Êpiewaczà.
Niewàtpliwie na taki motyw ch´tne-
go Êpiewu w koÊciele ma tak˝e
wp∏yw osobista religijnoÊç, samo
miejsce prezentacji, pi´kny wystrój
Êwiàtyni, zwykle dobra akustyka,
jak i wdzi´czni s∏uchacze1.

Patronat Êw. Cecylii

Dzia∏alnoÊç sakralna naszych ze-
spo∏ów Êpiewaczych od samego po-
czàtku odbywa∏a si´ pod opiekà Êw.
Cecylii, uznawanej w KoÊciele jako
opiekunk´ towarzystw Êpiewaczych,
organistów, muzyków, ogólnie pa-
tronk´ muzyki koÊcielnej. Nie pora
teraz, by wskazywaç na historyczne
dowody, dla których Êwi´ta Cecylia,
m´czennica pierwszych wieków
otrzyma∏a taki patronat. Wiadomo,
˝e zosta∏ on przyznany stosunkowo
póêno, bo dopiero w XV wieku, ale
od razu niezwykle mocno zaznaczy∏
si´ w muzycznej tradycji KoÊcio∏a.
Wielu najwybitniejszych kompozy-
torów poÊwi´ci∏o Êw. Cecylii swoje
dzie∏a, pod jej patronatem zacz´to
organizowaç festiwale muzyczne,
jej imieniem nazywano towarzystwa
muzyczne, bractwa, szko∏y, w tym
s∏ynnà Akademi´ Papieskà za∏o˝onà
przy wspó∏udziale Palestriny w XVI
wieku. Dodajmy do tego wspomnia-
ny ju˝ ruch cecyliaƒski, którego
g∏ównà ideà by∏a odnowa muzyki
koÊcielnej.

W „S∏owniku polskiego Êpiewac-
twa Górnego Âlàska” odnotowano
a˝ 40 zespo∏ów, które funkcjonowa-
∏y w historii 100-lecia pod patrona-
tem Êw. Cecylii2, a wiele o takiej na-
zwie, nadal prowadzi swojà owocnà
dzia∏alnoÊç. Czy nie jest to wymow-
ne? Liturgiczne wspomnienie Êwi´-
tej Cecylii, obchodzone 22 listopa-
da, staje si´ w tradycji Êlàskich ze-
spo∏ów Êpiewaczych dniem wyjàt-
kowo uroczystym. To Êwi´towanie
zaznacza si´ uczestnictwem chóru
w liturgii, zwykle z uroczystym wej-
Êciem i uhonorowaniem sztandaru
zespo∏u, szczególnà intencjà modli-
tewnà, specjalnie przygotowanym
repertuarem Êpiewów sakralnych.
Dope∏nieniem cecyliaƒskiego Êwi´-
towania staje si´ zwykle koncert pie-
Êni religijnych i biesiadne spotkanie

z udzia∏em duchownych, umacniajà-
ce braterskie wi´zi.

Znakiem uczczenia Êpiewem chó-
ralnej patronki mo˝e byç utwór Niby
echo spoza Êwiata ks. Antoniego
Chlondowskiego, ch´tnie wykony-
wany przez nasze chóry. Jest to
przyk∏ad twórczoÊci typowo u˝ytko-
wej, kompozycja napisana przyst´p-
nie, majàca w sobie w∏aÊciwy klimat
Êpiewu nabo˝nego. Ks. Antoni
Hlond – Chlondowski, wielki syn
Ziemi Âlàskiej, salezjanin, wybitny
kompozytor i organizator koÊcielne-
go ˝ycia muzycznego skomponowa∏
na czeÊç Êw. Cecylii szeÊç pieÊni
z tekstem polskim, wÊród nich
wspomniana Niby echo op. 64 nr 6.
Wi´kszoÊç z tych pieÊni powsta∏a
w latach 30-tych minionego wieku,
kiedy ks. Chlondowski by∏ probosz-
czem w Warszawie i prowadzi∏ tam
chór parafialny „Lira” przy bazylice
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego.
Swoje cecyliaƒskie kompozycje
z przeznaczeniem na chór mieszany
a cappella i z towarzyszeniem orga-
nów uzupe∏ni∏ jeszcze jednym utwo-
rem ks. Idziego Maƒskiego i wyda∏
w osobnym zbiorze pt. Siedm Êpie-
wów ku czci Êw. Cecylii M´czennicy
i Patronki muzyki koÊcielnej 3. 

Oddzia∏ywanie duchownych
zaanga˝owanych 

w ruchu Êpiewaczym

W ramach omawianego stulecia,
zagadnieniem, które wymaga tutaj
przynajmniej skrótowego odnoto-
wania, sta∏a si´ dzia∏alnoÊç ówcze-
snych duchownych – mi∏oÊników
pieÊni koÊcielnej, zatroskanych o jej
w∏aÊciwy poziom. Jednym z nich
by∏ ks. Jan Kudera (1872–1943),
który równolegle z powstawaniem
zorganizowanego ruchu Êpiewacze-
go na Âlàsku pisa∏ swój cenny zbio-
rek na temat polskiej pieÊni nabo˝-
nej, koƒczàc go wstrzàsajàcym ape-
lem: „Nie dajmy si´! Broƒmy naszej
pi´knej pieÊni, aby si´ spe∏ni∏o, co
pisze ks. Damrot na koƒcu swojego
wiersza PieÊƒ sierota: „[…] Weê
znów lutni´ – precz z skargami! –
A na Âlàsku zabrzmi nowa pieÊƒ ra-
dosna, bo Bóg z nami!”4. To fak-
tycznie mocne Êwiadectwo zatroska-
nia o ojczystà pieÊƒ nabo˝nà, która
nie tylko ubogaca∏a nabo˝eƒstwa re-
ligijne, ale pomaga∏a tak˝e naszym
rodakom zachowaç narodowà to˝sa-
moÊç!

Na szczególne wspomnienie za-
s∏uguje ks. Pawe∏ PoÊpiech
(1878?1922), gorliwy duszpasterz,
wielki dzia∏acz polityczny i spo-
∏eczny, od samego poczàtku ÊciÊle
zwiàzany z naszymi zespo∏ami Êpie-
waczymi. B´dàc na placówce
w Orzegowie, opiekowa∏ si´ tamtej-
szym chórem im. F. Chopina,
a w Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych, którego by∏ wspó∏za∏o˝ycie-
lem, od 1910 r. do koƒca swego ˝y-
cia (przez 22 lata) pe∏ni∏ funkcj´ wi-
ceprezesa. Da∏ si´ poznaç jako ˝arli-
wy mówca i obroƒca polskoÊci.
Znana jest jego dramatyczna wypo-
wiedê z zakoƒczenia zjazdu Êpiewa-
czego na Zadolu, w 1911 r.: „Ko-
chany, drogi górnoÊlàski ludu pol-
ski: Wytrwaj w pracy, wytrwaj
w walce o pi´knà polskà pieÊƒ,
o polskà mow´”5.

Z du˝ym uznaniem nale˝y te˝
wspomnieç wystàpienie, jakie mia∏
w 1911 r. w parlamencie niemiec-
kim ks. Józef Wajda (1849?1923),
duchowny ten odwa˝nie, zdecydo-
wanie domaga∏ si´ uznania obecno-
Êci pieÊni polskiej na Âlàsku. Powo-
∏a∏ si´ przy tym na pomnikowy zbiór
Juliusza Rogera, który zebra∏ 546
pieÊni w j´zyku polskim i zamieÊci∏
je w zbiorze: „PieÊni ludu polskiego
w Górnym Szlàsku z muzykà”,
Wroc∏aw 1863. Sam ks. Wajda pro-
wadzi∏ o˝ywionà dzia∏alnoÊç w ru-
chu Êpiewaczym w powiecie strze-
leckim, na Opolszczyênie, zak∏ada-
jàc dwa chóry w OleÊnie „Ró˝a”
w 1920 r. i „Paderewski” w 1921 r.
Przemawia∏ te˝ na zjeêdzie Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych dnia 1 wrzeÊnia
1912 r.6

Jednym z najbardziej zas∏u˝onych
organizatorów koÊcielnego ˝ycia
muzycznego i cenionych muzyków
koÊcielnych by∏ ks. Robert Gajda,
inicjator powo∏ania Zwiàzku Pol-
skich Chórów KoÊcielnych Górnego
Âlàska z siedzibà w Katowicach,
w listopadzie 1928 roku. Organiza-
cja ta rozwin´∏a ˝ywszà dzia∏alnoÊç
w latach trzydziestych, g∏ównie od
1935 r. do wybuchu wojny. Nale˝a-
∏o wówczas do niej 37 chórów
i przesz∏o 3 tysiàce chórzystów. Sam
ks. Gajda redagowa∏ tak˝e dwutygo-
dnik WiadomoÊci Zwiàzku Polskich
Chórów KoÊcielnych Diecezji Kato-
wickiej i wiele komponowa∏ dla Êlà-
skich chórów7. Do najwybitniej-
szych jego dzie∏ nale˝y oratorium
Âw. Jan Chrzciciel.
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Warto jeszcze przedstawiç sylwet-
k´ jednego z duchownych bratniego
KoÊcio∏a ewangelickiego. Chodzi
o ks. Adama H∏awiczk´ (1908–
1995), pochodzàcego ze s∏ynnej ro-
dziny o wznios∏ych tradycjach mu-
zycznych. Jego ojciec Andrzej by∏
znanym dzia∏aczem polskiego ruchu
Êpiewaczego i wydawcà Êpiewni-
ków, a brat Karol – kompozytorem,
pianistà i zas∏u˝onym pedagogiem.
Ks. Adam H∏awiczka, rzetelnie wy-
kszta∏cony muzycznie, jako duszpa-
sterz dba∏ o parafialne i koÊcielne
˝ycie muzyczne, pe∏niàc cz´sto tak-
˝e funkcje organisty i chórmistrza,
zwiàzany ze Âlàskiem, m.in. z para-
fià ewangelickà w Katowicach8.
Mo˝na powiedzieç, ˝e kontynuato-
rem jego duchowej pos∏ugi i rozmi-
∏owania w muzyce jest obecny bi-
skup ewangelicki Tadeusz Szurman,
serdecznie zaprzyjaêniony ze Êlà-
skim ruchem Êpiewaczym.

Mecenat nad zespo∏ami Êpiewa-
czymi sprawowa∏o i nadal piel´gnu-
je wielu duchownych, cieszymy si´
patronatem arcybiskupa Damiana
Zimonia i biskupów pomocniczych
i niech tak pozostanie!

Repertuar sakralny

Z poziomem artystycznym Êpie-
wów koÊcielnych by∏o ró˝nie. Daw-
niej dosyç powszechnie stosowano
kontrafaktur´, czyli wprowadzano
w ˝ycie jakiÊ nowy tekst pieÊni za
pomocà znanej ju˝, obiegowej melo-
dii. Ta praktyka stawa∏a si´ cz´sto
zabiegiem przemyÊlanym, gdy˝ cho-
dzi∏o niejednokrotnie o szybsze
przyswojenie sobie nowego utworu,
nowego tekstu pieÊniowego.

Wracajàc myÊlà do wspomniane-
go ju˝, dziejowego zjazdu chórów,
najpierw w panewnickiej Êwiàtyni,
a potem na Zadolu w 1911 r., zupe∏-
nie inaczej nale˝y odczytaç pomys∏
zastosowania kontrafaktury, kiedy
w planie organizacyjnym zalecono,
by odÊpiewaç nowe teksty pieÊni na
melodie znanych hymnów Bo˝e, coÊ
Polsk´, czy Jeszcze Polska nie zgi-
n´∏a. Jak podkreÊla w swej refleksji
Józef Bortel, chodzi∏o o to, by za-
brzmia∏y w ca∏ej swej pot´dze dwa
narodowe hymny, surowo t´pione
przez zaborców. OczywiÊcie Êpie-
wacy wykonywali te podnios∏e me-
lodie z innym tekstem, ale w∏aÊciwe
s∏owa tych pieÊni ka˝dy Êpiewa∏
w swoim sercu. By∏o to oddzia∏ywa-

nie w najwy˝szym stopniu podkre-
Êlajàce uczucia religijno-patriotycz-
ne9. Takich przyk∏adów zresztà by∏o
znacznie wi´cej, np. Êpiewano te˝
(w 1918 r.) znanà kol´d´ Pójdêmy
wszyscy do stajenki, z tekstem zu-
pe∏nie innym, w formie manifestu
patriotycznego. Podobnie religijno-
patriotyczny wymiar mia∏y specjal-
ne zalecenia dla chórów dotyczàce
doboru repertuaru, które ukazywa∏y
si´ w czasopismach. Przyk∏adowo,
w pierwszym numerze „Âpiewaka
Âlàskiego”, wydawanego w Byto-
miu, z dnia 15 wrzeÊnia 1920 roku,
w artykule wst´pnym, noszàcym ty-
tu∏ CzeÊç PieÊni redakcja informo-
wa∏a, ˝e celem nowego czasopisma
b´dzie m.in. „...krzewienie coraz
dalsze Êpiewu ludowego, religijne-
go, narodowego i chórowego”10.
Cz´stotliwoÊç, z jakà w dwudziestu
rocznikach czasopisma zwracano si´
ku problematyce pieÊni religijnej
Êwiadczy „...o bogactwie form wza-
jemnej korelacji spo∏ecznego ruchu
muzycznego na Âlàsku z KoÊcio-
∏em”11. W poznaƒskim czasopiÊmie
„Âpiewak”12, b´dàcym poprzedni-
kiem opolskiego „Przyjaciela Pie-
Êni” i naszego „Âpiewaka Âlàskie-
go”, w dodatku nutowym do numeru
9 z 1 marca 1909 roku, polecano
chórom Stabat Mater wed∏ug Prelu-
dium c-mol op. 28 nr 20 Fryderyka
Chopina. Dobrze si´ sta∏o, ˝e w jubi-
leuszowym Roku Chopinowskim
mo˝emy pos∏uchaç dziÊ tego w∏a-
Ênie utworu.

W stuletniej historii mia∏y miejsce
chlubne wydarzenia artystyczne,
gdy po∏àczone chóry wykonywa∏y
wielkie formy muzyczne, takie jak:
oratoria o tematyce religijnej, msze,
kantaty, pasje13.

Ciekawym zjawiskiem by∏o te˝
wydawanie specjalnych Êpiewników
dla chórów, gdzie zawsze zaznacza∏
si´ wyodr´bniony dzia∏ Êpiewów re-
ligijnych, w tym równie˝ z przezna-
czeniem ÊciÊle liturgicznym.

Przyk∏adem takiego zbioru nuto-
wego mo˝e byç Âpiewnik Jana Ka-
lusa, wydany w rudzkiej drukarni
Kie∏kowskiego. Kalus by∏ przedwo-
jennym organistà i zestawi∏ w swo-
im Êpiewniku pieÊni na ka˝dy okres
roku liturgicznego, ∏àcznie z teksta-
mi cz´Êci sta∏ych Mszy Âwi´tej.
Zbiór zosta∏ wydany w formie kie-
szonkowej, bardzo celowo, by chó-
rzyÊci mogli si´gaç po te pieÊni rów-
nie˝ podczas swoich spotkaƒ czy

wycieczek14. Polecano te˝ Êlàskim
zespo∏om „Âpiewnik” Stanis∏awa
Bienioska, organisty i dyrygenta,
który w swoim wydawnictwie
z 1924 r. zaproponowa∏ mi´dzy in-
nym pieÊni na ceremoni´ poÊwi´ce-
nia sztandaru, a ta w tradycji chórów
zawsze mia∏a szczególnie uroczystà
form´15. Pierwszy Êpiewnik Zwiàz-
ku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych wyda-
ny w 1920 roku w Bytomiu otwiera
pieÊƒ hymniczna My chcemy Boga,
w dalszej kolejnoÊci pieÊni: Jeszcze
wiara nasza s∏ynie, W kaplicy le-
Ênej, a obok tych utworów o tematy-
ce religijnej znajdujà si´ tam te˝
PieÊƒ towarzyska, Toast z oddali,
czy Wycieczka16.

O przywiàzaniu Êlàskich Êpiewa-
ków do chrzeÊcijaƒskich tradycji,
o silnej u nich wi´zi ze wspólnotami
religijnymi, informujà zarówno kro-
nikarze jak i historycy Êpiewaczego
ruchu. Z∏otymi zg∏oskami w religij-
nà dzia∏alnoÊç Êlàskich chórów wpi-
suje si´ ruch pielgrzymkowy do Sto-
licy Apostolskiej i sanktuariów Eu-
ropy, podczas wielkiego pontyfikatu
naszego rodaka S∏ugi Bo˝ego Jana
Paw∏a II – wielkiego Przyjaciela Êlà-
skich chórów.

Czy wszystko by∏o tak idealne?
Chyba nie do koƒca, skoro w odre-
dakcyjnych zapisach „Âpiewaka
Âlàskiego”z 1923 r. skierowano pod
adresem chórzystek jednego z ze-
spo∏ów gorzkie, pretensjonalne s∏o-
wa: „Zapytuj´ tych druhiƒ, które
w tegorocznej procesji Bo˝ego Cia-
∏a nie bra∏y udzia∏u z nami: „Dlacze-
go osta∏yÊcie przy koÊciele i gapi∏y-
Êcie si´ jak wó∏ na nowe wrota, a nie
przy∏àczy∏yÊcie si´ do szeregu, aby
zaÊpiewaç i oddaç ho∏d Bogu?”
„Czy si´ ju˝ wstydzicie Waszej wia-
ry i mowy?”17. Jako antidotum na te-
go rodzaju niedociàgni´cia powta-
rzano, przy ró˝nych okazjach, apele
o zachowanie tradycji Êpiewów chó-
ralnych: „Nie dajmy zamilknàç pie-
Êni; tak jak ojcowie nasi nam jà
przekazali, przeka˝my nieskalanà,
uszlachetnionà naszym dzieciom –
przysz∏ym pokoleniom. PieÊnià
chwalmy Boga Stwórc´ naszego”18.

Zakoƒczenie

Trudno jest w kilku zdaniach pod-
sumowaç wielki, niepodwa˝alny
wk∏ad Êlàskich chórów w piel´gno-
waniu kultury religijnej. Pozostaje
ponownie przytoczyç to wa˝ne, na
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poczàtku ju˝ wspomniane okreÊle-
nie – chodzi tu o dziejowà misj´!
Obiektywnie trzeba te˝ powie-
dzieç, ˝e tak jak w ˝yciu ka˝dego
cz∏owieka, tak i z dzia∏alnoÊcià na-
szych chórów, by∏o ró˝nie, mia∏y
miejsce dokonania artystyczne na
najwy˝szym poziomie, ale zdarza-
∏y si´ te˝ prezentacje mniej udane.
By∏ Êpiew chóralny pi´kny, fak-
tycznie podnoszàcy ludzkie umy-
s∏y i serca ku Bogu, a czasem do-
chodzi∏o do pospiesznych monta˝y
i improwizacji niegodnej miejsca
Êwi´tego i Êwi´tej liturgii. To oczy-
wiÊcie mog∏o powodowaç zadra˝-
nienia i sytuacje konfliktowe, a na-
wet niech´ç ze strony duszpaste-
rzy, negujàcych miejsce chóru
w liturgii. Nieraz tego typu trudne
zdarzenia by∏y spowodowane bra-
kiem wzajemnego wspó∏dzia∏ania
i ch´cià zaznaczenia swej wy˝szo-
Êci. W dobie dzisiejszej warto na
nowo uwra˝liwiç si´ na potrzeb´
wspó∏pracy zespo∏u Êpiewaczego
z miejscowymi duszpasterzami.
Taka wspó∏praca w kszta∏towaniu
uroczystej liturgii dziÊ, staje si´
wr´cz koniecznoÊcià! Nie ma wàt-
pliwoÊci, ˝e nasze chóry s∏u˝à
pi´knu i jak przypomnia∏ Benedykt
XVI, w∏aÊnie „pi´kno jest jednà
z wa˝nych dróg prowadzàcych lu-
dzi do Boga”19. W nawiàzaniu do
tej papieskiej wypowiedzi, z ca∏ym
przekonaniem mo˝emy dziÊ po-
twierdziç, ˝e Êlàskie zespo∏y Êpie-
wacze, w ciàgu wspominanych
dziÊ stu lat s∏u˝y∏y pi´knu, ˝e ich
pos∏annictwo ma wymiar dziejowy
i uczyƒmy wszystko, aby ono by∏o
nadal twórczo i owocnie kontynu-
owane.

Ks. Antoni Reginek

——————
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6 Poczàtek 
i rozwój 

Âlàskiego
Zwiàzku 

Âpiewaczego
w Êwietle 

odkurzonych
dokumentów

(tekst prezentacji 
przedstawionej 22 maja

2010 w Bibliotece 
Âlàskiej podczas 

uroczystoÊci stulecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏

Âpiewaczych)

Odkurzone dokumenty, które to?
Uwag´ naszà kierujemy przede

wszystkim na zachowane protoko∏y,
sprawozdania, fotografie, afisze,
plakaty, programy, pami´tniki,
wspomnienia, listy – rozmaite Êlady
organizacyjnej dzia∏alnoÊci obcho-
dzàcego stulecie Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

Wydobyte po latach i odkurzone
mówià g∏osami ludzi ju˝ nieobec-
nych o wszystkim – lub prawie
wszystkim – co dotyczy fascynujà-
cej historii Zwiàzku.

Przeglàdamy z równym zaintere-
sowaniem tak˝e dawne periodyki
spo∏ecznego ruchu muzycznego,
czasopisma poÊwi´cone kulturze
muzycznej, dzienniki i tygodniki –
lokalne i ogólnokrajowe ró˝nych
orientacji spo∏ecznych i politycz-
nych. Bierzemy do r´ki wydawnic-
twa Âlàskiej Biblioteki Muzycznej.
Nie jesteÊmy oboj´tni na widok sta-
rych ksiàg adresowych, kalendarzy,
pami´tników Êpiewaczych zjazdów.
Wertujemy wreszcie strony periody-
ków niemieckoj´zycznych, takich
jak na przyk∏ad „Der Oberschle-
sier”.

Przyglàdamy si´ tym dokumen-
tom nie bez wzruszenia.

Przede wszystkim ulegamy uroko-
wi zainicjowanego przez Józefa
Grzegorzka zbioru zwiàzkowych
protoko∏ów. Pierwszy dokument na-
pisany jego r´kà opatrzony jest datà
28 stycznia 1912 roku.



IloÊç stron tworzàcych ten zespó∏
dokumentów imponuje i budzi re-
spekt. Ich wersja cyfrowa, sporzà-
dzona przez autora w roku 2009 – to
3611 fotografii w formacie JPG.
Ka˝de zdj´cie oznacza jednà stron´
przewa˝nie r´kopiÊmiennego zapi-
su. Mo˝na przyjàç, i˝ ∏àcznie z do-
kumentami tworzonymi wspó∏cze-
Ênie, na ca∏oÊç zbioru w roku 2009
sk∏ada∏o si´ oko∏o 3700 stron.

W ciàgu stu lat bez ma∏a zapisy-
wano je pracowicie i skrupulatnie –
piórem, z czasem równie˝ d∏ugopi-
sem. Tymi narz´dziami pos∏ugiwa∏y
si´ bardziej, lub mniej wprawne d∏o-
nie Józefa Grzegorzka, Janiny ˚niƒ-
skiej, Jana Fojcika, Boles∏awa Bu-
rzyka, Bronis∏awy Morys, Ma∏go-
rzaty Nowak, Jadwigi Mandery-
Wojtynek, Waltera Stryji, Romana
Warzechy – kolejnych sekretarzy
utworzonego 18 kwietnia 1910 roku
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewackich.

Dopiero w ostatnim czasie, od
2005 roku, zacz´to do sporzàdzania
protoko∏ów u˝ywaç komputera. Ale
i tak przepisywane sà one r´cznie
w osobnych zeszytach. Na propozy-
cj´ tworzenia wersji wy∏àcznie elek-
tronicznej z ewentualnym wydru-
kiem mocnym g∏osem zareagowa∏a
wieloletnia kierowniczka biura
Zwiàzku, Eleonora S∏adkowska:

– Po moim trupie! Protoko∏y za-
wsze pisano r´cznie, tak by∏o za Foj-
cika i póêniej, i dopóki ja tu b´d´, to
si´ nie zmieni. A potem róbcie sobie
jak chcecie.

Mia∏a racj´. Po s∏owach i zdaniach
pisanych r´cznie mo˝na poznaç
cz∏owieka piszàcego – dowiedzieç
si´ jak si´ czu∏, co prze˝ywa∏, jak si´
odnosi∏ do opisywanych zdarzeƒ.

Najdawniejsze zapisy, sporzàdzo-
ne na dobrym papierze w specjal-
nych ksi´gach z ponumerowanymi
stronami, obok cech dokumentar-
nych i poznawczych posiadajà te˝
walor estetyczny: wszak umiej´t-
noÊç kaligrafii by∏a niegdyÊ po-
wszechna. Z biegiem czasu pogarsza
si´ wszystko – i jakoÊç papieru, i ga-
tunek atramentu lub tuszu w d∏ugo-
pisach, zw∏aszcza zaÊ charakter pi-
sma coraz mniej czytelnego.

Czy ktoÊ wczeÊniej interesowa∏
si´ najstarszà cz´Êcià niezwykle cie-
kawego i cennego zbioru materia-
∏ów, trudno powiedzieç.

Zna∏ treÊç swoich zapisów Jan
Fojcik. Niezrównanej pracowitoÊci
sekretarz Zwiàzku wielokrotnie

pewnie do nich si´ga∏. Jemu zresztà
zawdzi´czamy, ˝e te dokumenty
unikn´∏y smutnego losu zwiàzko-
wych pamiàtek, które w latach woj-
ny sp∏on´∏y wraz z katowickim do-
mem, w którym mieszka∏a Janina
˚niƒska.

Przypomnieç wypada, i˝ pierw-
szym autorem polskim, który o chó-
rach pisa∏ i podkreÊla∏ ich znaczenie
wyjàtkowe by∏ Józef Sikorski.
W 1852 roku wyda∏ Dor´cznik mu-
zyczny – rodzaj podr´cznika z pod-
stawowymi wiadomoÊciami potrzeb-
nymi adeptom, uczàcym si´ muzyki
na poziomie ni˝szym i Êrednim.

W Dor´czniku znajdujemy tak˝e
informacje o aktualnych aspektach
˝ycia muzycznego w XIX wieku. Na
przyk∏ad o popularnoÊci chórów
w Niemczech:

„Chóry m´skie nadzwyczaj upo-
wszechnione w Niemczech pod na-
zwiskiem Liedertafel Gesangverein,
tworzà jedno z najprzedniejszych
zebraƒ towarzystw prywatnych, nie-
rzadko i wielkiej publicznoÊci zna-
jomych. Stowarzyszenia takie rywa-
lizujà z sobà dok∏adnoÊcià wykona-
nia i w oddzielnych popisach walczà
o skromnà nagrod´. W tym celu jak-
by igrzyska bywajà naznaczane (za
wspólnym porozumieniem si´ towa-
rzystw porzàdnie zorganizowa-
nych), na które z ró˝nych stron zbie-
gajà si´ stowarzyszenia i mi∏oÊnicy
tego rodzaju muzyki, a nawet zapro-
szeni umyÊlnie s∏ynni muzycy. Po
ukoƒczonym popisie, wszystkie sto-
warzyszenia ∏àczà swe si∏y i wyko-
nujà chóry pot´˝ne, to w koÊciele, to
pod go∏ym niebem; nierzadko liczba
udzia∏ majàcych, tysiàca osób do-
chodzi. Sà to uroczystoÊci o jakich
u nas poj´cia nie majà” – konkludo-
wa∏ autor Dor´cznika.

By∏ to wzór, który niebawem
przyjà∏ si´ na pozostajàcych pod za-
borami ziemiach polskich.

Nie czas i miejsce na szczegó∏owe
prezentowanie okolicznoÊci poprze-
dzajàcych powstanie Êlàskiej organi-
zacji Êpiewaczej; do jej utworzenia
„celem wzajemnego wspierania si´
w trudnych warunkach, w jakich si´
wówczas wszystkie niemal towarzy-
stwa Êpiewackie znajdowa∏y” dosz∏o
jak wiadomo 18 kwietnia 1910 roku
w „… lokalu „Domu Katolickich to-
warzystw u p. Wieczorka w Byto-
miu”.

T´ informacj´ czerpiemy z pierw-
szego zachowanego protoko∏u Êlà-

skiej organizacji Êpiewaczej. Spo-
rzàdzi∏ go ówczesny sekretarz Józef
Grzegorzek, który nieco wczeÊniej
zastàpi∏ powo∏anego do tej roli 18
kwietnia 1910 roku, bankowego
urz´dnika Wincentego Dombrow-
skiego. Dokument zapisany jest sta-
rannym pismem kaligraficznym
przez nie˝yjàcego od dawna, ale
dzi´ki odr´cznemu pismu w jakiÊ
sposób bliskiego nam cz∏owieka.

Czytamy:
„Posiedzenie zagai∏ zwo∏ujàcy ze-

branie p. aptekarz Micha∏ Wolski
z Bytomia has∏em „CzeÊç PieÊni”.
Adwokat Czapla przedstawi∏
w streszczeniu statut Zwiàzku majà-
cy przyjÊç do skutku, poczem zebra-
ni ugodzili si´ jednomyÊlnie na
przyj´cie wszystkich punktów wa˝-
niejszych. Nast´pnie przystàpiono
do wyboru zarzàdu przez aklamacy´
w sk∏ad którego wchodzà: jako pre-
zes p. Micha∏ Wolski, jako jego za-
st´pca Ks. Kapelan PoÊpiech, jako
skarbnik p. Pawe∏ Maciejczyk, jako
sekretarz p. Wincenty Dombrowski.
Syndykiem prawnym obrano p. me-
cenasa Czapl´. Wybór czterech rad-
nych do wydzia∏u z pomi´dzy dele-
gatów odroczono a˝ do przysz∏ego
zebrania, poczem posiedzenie za-
mkni´to”.

Jak d∏ugo zwlekano z wyborem
radnych?

Tego si´ nie dowiemy. Jan Fojcik,
po latach domyÊli si´, i˝ pierwszych
zebraƒ rodzàcej si´ organizacji po
prostu nie protokó∏owano! Dyspo-
nujemy wi´c tylko spisanà ex post
relacjà Grzegorzka, z niej zaÊ wyni-
ka, ˝e w styczniu 1912 roku „uzu-
pe∏niono […] wydzia∏, istniejàcy do-
tàd tylko na papierze, w sk∏ad które-
go weszli: p.p. Ligoƒ, Wieczorek,
Piec i Popieliƒski”. Wtedy te˝
„Ustanowiono […] wysokoÊç sk∏ad-
ki rocznej dla towarzystw przyst´-
pujàcych do Zwiàzku. Takowa ma
wynosiç od ka˝dej cz∏onkini rocznie
25 fen a od ka˝dego cz∏onka 50 fen”.

Wypada podkreÊliç, ˝e w chwili
podejmowania decyzji o za∏o˝eniu
Zwiàzku na Górnym Âlàsku w zabo-
rze pruskim, jak i na pozostajàcym
pod panowaniem austriackim Âlàsku
Cieszyƒskim ju˝ niemal od szeÊciu
dziesiàtków lat dzia∏a∏y i wcià˝ po-
wstawa∏y chóry, które po polsku
Êpiewa∏y polskie pieÊni – ludowe,
religijne, artystyczne. Co istotne: or-
ganizatorami i uczestnikami narasta-
jàcego ruchu Êpiewaczego by∏a

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 3-4 (388/389) 2010 29

6



w XIX i na poczàtku XX wieku
przede wszystkim m∏odzie˝, która
np. na Âlàsku Cieszyƒskim uczy∏a
si´ w szko∏ach patriotycznych pie-
Êni… austriackich!

Zgromadzone w ciàgu stulecia
protoko∏y wywo∏ujà rozmaite myÊli
i uczucia. Kontakt z nimi prowadzi
do odczytania na nowo historii ama-
torskiego muzykowania – na Âlàsku
jakoÊ szczególnie bogatej.

W gruncie rzeczy jest to odczyty-
wanie niezwykle interesujàcego
fragmentu historii Âlàska, zaczem
uzyskany obraz w niejednym frag-
mencie naznaczony jest Êladami de-
likatnej materii polityki, w którà
wszystko jest tu zaplàtane.

Nie mo˝na przy tym nie zwróciç
uwagi na zmieniajàcy si´ z up∏ywem
czasu j´zyk osób, które t´ histori´
spisywa∏y. Wià˝à si´ z nim tak˝e
osobliwoÊci ortografii – zale˝nej nie
tylko od obowiàzujàcych w danym
momencie norm, ale i od stopnia
wykszta∏cenia oraz j´zykowej
sprawnoÊci protokolantów. ¸atwa
do zauwa˝enia jest stylistyczna za-
le˝noÊç ich wypowiedzi od j´zyko-
wych nawyków otoczenia i od Êro-
dowiskowej mody.

Egzotycznie nieporadne, niekiedy
jednak zachwycajàce jest brzmienie
wyra˝eƒ, takich jak; „dzia∏alnoÊç
ca∏kowicie zadawalniajàca”, „na-
grody wyp∏acane w grzywnie”, „po-
wo∏ywanie do jury” a potem – „skar-
˝enie si´ na jur´ zjazdowà”; pisano
o „salwowaniu” a nawet „solwowa-
niu” has∏em „CzeÊç PieÊni” walnego
zebrania delegatów Zwiàzku 29
stycznia 1922 roku, wreszcie o ku-
powaniu prasy dla „kopijowania” li-
stów, albo wyznaczeniu okreÊlonej
sumy „w celu zakupna nowego bo-
iska i przeprowadzenia p∏otu i in-
nych nieruchomoÊci z starego miej-
sca na nowe” (chodzi∏o w tym
o koszta zwiàzane z dzier˝awà urzà-
dzeƒ Zadola).

A propos: 16 marca 1912 roku od-
by∏o si´ w bytomskim „Ulu” zwyk∏e,
robocze posiedzenie Zarzàdu Wy-
dzia∏u. Uczestniczàcy w nim prezes
Wolski, sekretarz Grzegorzek, syn-
dyk Czapla oraz radni – Wieczorek
z Bogucic i Piotrowski z Zabrza po
„d∏u˝szych dyskusyach” podj´li kil-
ka istotnych decyzji. Dotyczy∏y
przede wszystkim zaplanowanego na
12 maja Zjazdu na Zadolu.

OkreÊlony zosta∏ m.in. repertuar
pieÊni wspólnych, przewidzianych

do wykonania przez wszystkie to-
warzystwa uczestniczàce w zjeê-
dzie.

Wspólny Êpiew po∏àczonych chó-
rów wymaga∏ udzia∏u odpowiednio
przygotowanego dyrygenta. Mo˝li-
woÊci wyboru w∏aÊciwego kandyda-
ta by∏y jednak doÊç ograniczone.
Problem rozwiàzano – jak si´ zdaje
– bez wi´kszych emocji. Stwierdzo-
no krótko, bez dodatkowych wyja-
Ênieƒ, i˝ „urzàd” dyrygenta „gene-
ralnego” Zjazdu powierzono Stani-
s∏awowi Zagole – dyrygentowi to-
warzystwa Êpiewaczego „Halka”
w Raciborzu.

Skàd to Zadole i jego wzrastajàca
potem rola w ˝yciu Êpiewaczej spo-
∏ecznoÊci?

Wyboru tego miejsca pod Katowi-
cami dokonano na poczàtku XX
wieku, jeszcze przed utworzeniem
Zwiàzku. ÂciÊlej – by∏ to pomys∏ Le-
ona Ponieckiego, który 19 wrzeÊnia
1909 zgromadzi∏ na Zadolu chóry
z Bytomia, Królewskiej Huty, Bo-
gucic, Chropaczowa, Józefowca,
Nowej Wsi, Orzegowa, Âwi´toch∏o-
wic i Za∏´˝a (ok. 300 Êpiewaków).

Ze swoim dyrygentem uczestni-
czy∏ w tym Zjeêdzie tak˝e miko∏ow-
ski chór „Harmonia”. Na Zadolu –
„wÊród pól i lasów” – odby∏ si´ ich
pierwszy wspólny wyst´p, inauguru-
jàcy rozwini´tà w nast´pnych latach
ju˝ przez Zwiàzek Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych tradycj´ organizowa-
nia w tym miejscu Êpiewaczych
zjazdów.

Dyrygenci, to osobny problem,
cz´sto rozwa˝any, odnotowywany
w protoko∏ach.

Tak˝e w prasie.
Dziewiàtego paêdziernika 1932

roku w „GoÊciu Niedzielnym” uka-
za∏a si´ notatka nast´pujàcej treÊci:

„Zwiàzek Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych organizuje w roku bie˝àcym
bezp∏atny oÊmiomiesi´czny kurs dla
dyrygentów chórowych, na którym
udzielaç si´ b´dzie wszelakich teo-
retycznych i praktycznych wiado-
moÊci, potrzebnych do owocnej pra-
cy nad krzewieniem pieÊni w na-
szych zorganizowanych zespo∏ach
chóralnych. Lekcje kursu odbywaç
si´ b´dà w lokalach Instytutu Mu-
zycznego w Katowicach i to pod
kierownictwem prezesa Zw. Âl. Kó∏
Âpiewaczych i dyrektora Instytutu
Muzycznego St. M. Stoiƒskiego”.

Organizowanie w∏asnych kursów
dla kandydatów na dyrygentów chó-

rowych by∏o jednym z wa˝niejszych
zadaƒ, podejmowanych przez Êlàski
zwiàzek Êpiewaczy. Odpowiednio
przygotowanych kadr wcià˝ brako-
wa∏o. Mo˝na by∏o liczyç jedynie na
pewnà, niewielkà grup´ dyrygentów
przyby∏ych na Âlàsk z innych regio-
nów (g∏ównie z Wielkopolski), na
ch´tnych i jako tako przygotowa-
nych do prowadzenia chórów orga-
nistów i nauczycieli, wreszcie na
ambitnych dyletantów i amatorów.
Ich skromne si∏y musia∏y wystar-
czyç do osiàgania bardzo ambitnych
celów.

Tak wi´c podczas pierwszego
walnego zjazdu delegatów, któremu
16 stycznia 1912 roku przewodzi∏
„Wielebny Ks. Kapelan PoÊpiech”,
rozwa˝ano nie tylko kwesti´ poli-
tycznoÊci wzgl´dnie niepolityczno-
Êci kó∏ek Êpiewaczych, lecz tak˝e
„ofiarowano” funkcj´ dyrygenta
zwiàzkowego Janowi Hornikowi
(1888–1940) – muzykowi amatoro-
wi z Bogucic, „który jednakowo˝
podzi´kowa∏”.

W tej sytuacji, na nadzwyczajnym
zjeêdzie delegatów, 31 maja 1912
roku sekretarz Grzegorzek zapropo-
nowa∏ by „w miejsce ustanowienia
generalnego dyrygenta” urzàdziç
„kursa dla dyrygentów, które obie-
cujà wi´cej korzyÊci. Wniosek po-
piera p. skarbnik Maciejczyk” – za-
pisano w protokole i dodano: „Po
d∏ugiej dyskusyi wniosek przyj´to,
powierzajàc Wydzia∏owi staranie
o odpowiednià si∏´ nauczycielskà”.

Szukano d∏ugo.
Tymczasem na Âlàsku dosz∏o do

wydarzeƒ dramatycznych, a w ich
wyniku do podzia∏u Zwiàzku. W ka˝-
dym razie ponownie poruszono t´ ˝y-
wotnà kwesti´ dopiero 21 lipca 1919
roku na posiedzeniu Wydzia∏u
Zwiàzku zrzeszajàcego ko∏a dzia∏ajà-
ce na polskiej ju˝ cz´Êci Âlàska.

Jak stwierdzono:
„Odczuwajàc brak wielki dyry-

genta zwiàzkowego, Wydzia∏ posta-
nowi∏ poprosiç druha Lewandow-
skiego z Katowic”.

Druh Teodor Lewandowski (1875–
1938) – pochodzàcy z Pomorza syn
organisty, aptekarz, dzia∏acz Êpie-
waczy, dyrygent – przyjà∏ swój
urzàd na kolejnym zebraniu, 4 sierp-
nia 1919 roku. Ale i to nie rozwiàza-
∏o to sprawy na d∏ugo.

Zwo∏ane na dzieƒ 27 stycznia na-
st´pnego roku i odbyte „na sali hotelu
„Residenz” w Katowicach posiedze-
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nie Wydzia∏u z udzia∏em prezesów
i dyrygentów okr´gowych poÊwi´co-
no wi´c wy∏àcznie sprawie wyboru
dyrygenta zwiàzkowego. Spisany
protokó∏ przynosi ciekawe informa-
cje. Dowiadujemy si´ m.in., ˝e:

„Na skutek og∏oszeƒ w gazetach
na posad´ dyrygenta zwiàzkowego
zg∏osili si´ panowie: Otto Wydra
z Biskupic, Julian Samulowski
z ˚or, Teodor CieÊlok z Katowic
i L. (?) Kubiaczyk z Recklinghausen
z Westfalii. Nadszed∏ te˝ list pry-
watnie do prezesa drha Wolskiego
od pana Ponieckiego z Lwowa daw-
niejszego dyrygenta na Âlàsku. Po
odczytaniu nades∏anych listów i od-
noÊnych Êwiadectw zebrani uznali
zg∏oszenie pana Juliana Samulow-
skiego najodpowiedniejsze”.

Kandydata zaproszono do Kato-
wic. Przedtem wszak ustalono wa-
runki powierzenia mu „urz´du”. By-
∏y nast´pujàce:

„Pensya miesi´czna najwy˝ej
1000,– mk. Zwrot kosztów podró˝y
i innych wydatków podczas wyjaz-
dów w interesie Zwiàzku. Nie wolno
udzielaç lekcji poza pracà dla
Zwiàzku w ˝adnym Kó∏ku i ma si´
30 go b.m. odbyç próba dyrygowa-
nia w Katowicach przed komisyà,
do której Wydzia∏ ma poprosiç p.p.
Kaczmarczyka z Roêdzienia i Nie-
s∏onego z Katowic. Z Wydzia∏u
weêmie udzia∏ Ks. PoÊpiech”.

Ostatecznie Julian Samulowski
(1890–1940) organista z ˚or, syn
dzia∏acza polskiego z Warmii i Âlà-
zaczki stanowisko przyjà∏.

Nadmieniç wypada, ˝e do wybu-
chu II wojny Êwiatowej funkcj´ dy-
rygenta zwiàzkowego sprawowali
ponadto Stefan Marian Stoiƒski
i Leopold Janicki.

Piórem zwiàzkowych sekretarzy
odnotowano w dzia∏alnoÊci Zwiàzku
wiele trudnoÊci i perturbacji. Utrwa-
lono te˝ mnóstwo faktów Êwiadczà-
cych o jego niebywa∏ym rozwoju or-
ganizacyjnym – o ponadprzeci´t-
nych osiàgni´ciach spo∏ecznych,
wychowawczych i kulturotwór-
czych, o realizowanej pod kierun-
kiem kolejnych prezesów (do 1939
roku po Michale Wolskim byli nimi
Emanuel Imiela, Stefan Marian Sto-
iƒski i Tadeusz Saloni) wizji jedno-
czenia wokó∏ idei Êpiewaczej jak
najliczniejszej reprezentacji Âlàza-
ków. Zachowane dokumenty ujaw-
niajà tak˝e chwalebne dà˝enie
Zwiàzku do podnoszenia poziomu

wykonawczego zespo∏ów i wielkiej
dba∏oÊci o zachowanie tradycji lo-
kalnej.

W relacjach sekretarzy i protoko-
lantów utrwali∏ si´ m.in. obraz go-
spodarki finansowej Zwiàzku. Mo-
wa w nich tak˝e o ró˝nych aspek-
tach jego dzia∏alnoÊci wydawniczej
i koncertowej, o wielkich przedsi´-
wzi´ciach organizatorskich jak Êpie-
wacze zjazdy, czy budowa pomnika
Moniuszki w Katowicach, o kontak-
tach z instancjami samorzàdowymi
i paƒstwowymi oraz z innymi orga-
nizacjami, w tym z koÊcio∏em rzym-
sko-katolickim i ewangelicko-augs-
burskim, ze Êrodowiskiem nauczy-
cielskim, z twórcami, wykonawcami
i popularyzatorami muzyki, z redak-
cjami prasowymi i katowickim ra-
diem.

I o tym, ˝e „sekretarz donosi” pi-
sano i o smutnym problemie bezro-
bocia; o kwiatach kupowanych na
kredyt i o tym „na co Wydzia∏ si´
nie godzi”, a „co uchwalono w zasa-
dzie” mo˝na si´ z odkurzonych pro-
toko∏ów dowiedzieç. Tak˝e o we-
wnàtrzzwiàzkowych konfliktach
i sposobach radzenia sobie z nimi,
o tych co odeszli i o „naszych hono-
rowych”. No i ˝e „wojny si´ nie bo-
imy” i „co by tu zaÊpiewaç”, czyli
o kwestiach repertuarowych – o tym
równie˝ napisano w dokumentach
przechowanych przez Jana Fojcika,
a potem przez wiele lat spoczywajà-
cych w zwiàzkowej mebloÊciance.

Na koniec si´gamy do protoko∏u
ostatniego przedwojennego zjazdu
delegatów ówczesnego Stowarzy-
szenia Âpiewaków Âlàskich. Czyni-
my to ze wzgl´du na niezwyk∏à at-
mosfer´ tego zebrania.

Przeczucie zbli˝ajàcej si´ wojny
by∏o od dawna bardzo wyraêne.
ÂwiadomoÊç jej nieuchronnoÊci no-
sili w sobie chyba wszyscy delegaci.
Pytanie brzmia∏o – kiedy wojna si´
zacznie i jak nale˝y si´ w jej obliczu
zachowaç?

Protokolant ostatniego przed woj-
nà walnego zebrania delegatów
Êpiewaczego zwiàzku poczuwa∏ si´
do obowiàzku mo˝liwie dok∏adnego
uchwycenia atmosfery obrad. Za-
dba∏ przede wszystkim o utrwalenie
treÊci wystàpienia ówczesnego pre-
zesa, wicewojewody dr Tadeusza
Saloniego, który mówi∏:

– W ciekawych ˝yjemy czasach,
choç nie wszyscy jeszcze docenia-
my, jak wielkie momenty prze˝ywa-

my. Po 20 latach trudu i ofiary budu-
jemy Polsk´ od samych fundamen-
tów […] Nikt nam nie mo˝e zarzu-
ciç ˝eÊmy mieli zaborcze zamiary
i prowadzili ∏ajdackie konszachty
z kimkolwiek i przeciw komukol-
wiek. […]

W obecnym momencie w Europie
powstaje ruch i zam´t; Antychryst
chce zaw∏adnàç Êwiatem. Drapie˝na
r´ka wyciàga si´ po nasze […] Nie
damy! Jako Êpiewacy jesteÊmy jed-
noczeÊnie organizacjà bojowà; mu-
simy miecz trzymaç w d∏oni i staç
w pancerzu, gotowi do boju. W do-
bie niewoli Êpiewactwo zdobywa∏o
si´ na heroiczne wysi∏ki, bo jego
kierownicy mieli goràce serca i har-
towne dusze nie na Êwi´to, ale na co
dzieƒ.

DwadzieÊcia dziewi´ç lat wcze-
Êniej, na poczàtku 1910 roku – roku
stulecia urodzin Chopina i pi´çset-
nej rocznicy bitwy grunwaldzkiej
Maria Konopnicka napisa∏a list:

Szanowny Redaktorze! Pozwalam
sobie na ten rok Grunwaldzki prze-
s∏aç „Gwiazdce Cieszyƒskiej” wier-
sz, napisany dla Wielkopolski. Wy,
tam na Âlàsku, drodzy Rodacy, tak
samo przeÊladowani jesteÊcie i my-
Êl´, ˝e dobrze jest umacniaç ducha
narodowego w szeregach walczà-
cych z germanizacyà. Pragn´∏abym,
aby Âlàzacy nie tylko powtarzali
w sercu swojem t´ »rot´« przysi´gi,
ale ˝eby to by∏a pieÊƒ ich i wyraz ich
duszy. Przyjmij, Szanowny Panie,
bratnie pozdrowienie!

Marya Konopnicka

„Rot´” – z melodià Feliksa Nowo-
wiejskiego Êpiewano na wszystkich
prawie zebraniach Zwiàzku. Âlàscy
Êpiewacy nie sprzeniewierzyli si´ jej
przes∏aniu, powtarzanemu w najbar-
dziej dramatycznych okoliczno-
Êciach – wojny, okupacji, ani te˝
w ciàgu nast´pnych dziesi´cioleci
ograniczonej niepodleg∏oÊci pol-
skiego paƒstwa.

Tak b´dzie dopóki istnieç i Êpie-
waç b´dà Êlàskie chóry, dopóki graç
b´dà Êlàskie orkiestry. Umacnia nas
w tym przekonaniu historia Êpiewa-
czego Zwiàzku.

Ta z zakurzonych dokumentów
i z pami´ci zbiorowej si´ wy∏ania ze
znanà wszystkim melodià i s∏owami
polskiej poetki:

Nie rzucim ziemi, skàd nasz ród,
Nie damy pogrzeÊç mowy.

Andrzej Wójcik
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Sà w ˝yciu cz∏owieka
chwile o szczególnym ∏a-
dunku emocjonalnym. Ra-
doÊci i smutki, pora˝ki
i zwyci´stwa, stany za-
chwytu i przygn´bienia, dni
pochmurne, ale te˝ i tak s∏o-
neczne jak dzieƒ dzisiejszy.
W prze˝ywaniu tych ró˝-
nych emocji pomaga nam
Êpiew i muzyka. Przecie˝
czasem jest tak, ˝e same
s∏owa wypowiedziane nie
wystarczà. Przecie˝ czasem
jest i tak, ˝e poprzez Êpiew
wyra˝amy swój entuzjazm, w Êpie-
wie te˝ znajdujemy ukojenie.

Zwróçmy uwag´ na dzisiejszy
przekaz ewangeliczny. Najpierw
smutek i ból, p∏aczliwe zawodzenie
po Êmierci m∏odzieƒca z Nain, a po-
tem zdumienie, zal´knienie i pe∏nia
zachwytu. Wszystkim udzieli∏ si´
entuzjazm – wielbili Boga, ˝e na-
wiedzi∏ swój lud. Podobne s∏owa
znajdujemy w biblijnych kantykach,
czyli nabo˝nych pieÊniach. Kantyk
Zachariasza mówi: „B∏ogos∏awiony
Pan Bóg Izraela, ˝e lud swój nawie-
dzi∏ i wyzwoli∏”. Kantyk Maryi:
„Uwielbia dusza moja Pana, bo
wielkie rzeczy mi uczyni∏, okaza∏
moc swego ramienia”. Kantyk Sy-
meona: „Oczy moje ujrza∏y Twoje
zbawienie”. To sà modlitwy Êpiewa-
ne, bo sama wypowiedê s∏owna nie
wystarczy, by nale˝ycie uwielbiç
Boga.

Dzisiejsze Âwi´to PieÊni ∏àczy si´
wymownie ze szczególnym upa-
mi´tnieniem 100-lecia Zwiàzku Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych. Zwiàzek
ten od samego poczàtku mia∏ swoje
g∏´bokie zakorzenienie w tradycji
chrzeÊcijaƒskiej. W imi´ Bo˝e,
z Bogiem inicjowano dzia∏alnoÊç,
jak˝e owocnà, Êlàskich chórów.
UÊwiadamiamy sobie, ˝e te 100 lat
dzia∏alnoÊci Êlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych wpisuje si´ w dzieje XX stule-
cia, jednego z najbardziej drama-
tycznych wieków ludzkoÊci.

Retrospektywny obraz minionego
czasu, tak, jak na niejednym koncer-
cie, wywo∏uje w nas ∏zy wzruszenia,
∏zy bólu i smutku molowej tonacji
czasów wojen, niedostatków, kryzy-

sów, ale tak˝e ∏zy zachwytu i szcz´-
Êcia, dumy radosnej pieÊni zwyci´-
skiej. I tej z niedalekiej przesz∏oÊci –
pieÊni zwyci´skiej B∏ogos∏awionego
Ks. Jerzego, by z∏o dobrem zwyci´-
˝aç

Jest niewàtpliwym fenomenem, ˝e
w latach ró˝nych zawirowaƒ histo-
rycznych nasze chóry sta∏y na stra˝y
nieprzemijajàcych wartoÊci: praw-
dy, pi´kna i dobra. Przypominajà
nam o tym milczàcy Êwiadkowie mi-
nionych dziejów, wspania∏e histo-
ryczne sztandary chóralne, chronio-
ne nieraz z nara˝eniem ˝ycia!

W odezwie Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych z 1922 r., przypomnia-
no, prawd´ dosyç oczywistà, ˝e
„PieÊƒ towarzyszy cz∏owiekowi od
kolebki do mogi∏y; umila ˝ycie, koi
troski, krzepi nadziejà, budzi ufnoÊç
w lepszà przysz∏oÊç. Nie dajmy jej
zamilknàç; tak jak ojcowie nasi nam
jà przekazali, przeka˝my nieskalanà,
uszlachetnionà przysz∏ym pokole-
niom. PieÊnià chwalimy Boga,
Stwórc´ naszego!”

DziÊ to Êwi´towanie ma szczegól-
ny wymiar religijny, chrzeÊcijaƒski.
Liturgia wzywa nas do dawania
Êwiadectwa, do wyÊpiewywania Do-
brej Nowiny o zbawieniu. Kiedy ten
Bo˝y zamys∏ g∏oszenia Ewangelii
poprzez pi´kny Êpiew odnosimy do
naszego Êwi´towania, warto wspo-
mnieç o pewnych istotnych elemen-
tach Êpiewu chóralnego, które mo˝-
na odnieÊç tak˝e do naszego ˝ycia:

1. Najpierw b´dzie to Idea wspól-
noty – szczególnie bliska naszym
chórom, przecie˝ powodzenie pre-
zentacji wielog∏osowej wymaga

zgrania g∏osów. Mo˝emy
te˝ mówiç o wspólnocie
serc, kiedy te same dà˝enia,
te same idea∏y przemawiajà
za ludzkim zbrataniem. Ta
wspólnota zostaje tu, pod-
czas liturgii, szczególnie
mocno zaznaczona w wielu
czynnoÊciach, we wspólnej
modlitwie, Êpiewie, w bu-
dowaniu ludzkiej jednoÊci.
Tej wspólnoty i jednoÊci
potrzeba w ˝yciu codzien-
nym w naszej ojczyênie.

2. Aktywny udzia∏ chóru
w liturgii – to specyficzna misja
Êpiewacza. Zadaniem chóru jest nie
tylko osobny Êpiew wielog∏osowy,
ale równie˝ podtrzymywanie jedno-
g∏osowego Êpiewu ca∏ej wspólnoty.
DoÊwiadczenie uczy, ˝e parafia,
w której dzia∏a chór jest wspólnotà
zdecydowanie bardziej rozÊpiewanà.

3. I wreszcie samo przygotowanie
Êwi´ta, równie˝ tego Êwi´ta litur-
gicznego, wymaga solidnej pracy,
godzin prób i mozolnych çwiczeƒ.
W odniesieniu do zespo∏u Êpiewa-
czego b´dzie to jak najdoskonalsze
przygotowanie repertuaru, bo tylko
pi´knem mo˝na wychwalaç Twórc´
Pi´kna. ChórzyÊci majà tego Êwia-
domoÊç!

W liturgii istnieje zapotrzebowa-
nie na pi´kno! Wszystko, co najlep-
sze i najszlachetniejsze, co ofiaruje
ziemskie stworzenie, powinno byç
w∏àczone w liturgi´, aby wspó∏-
brzmia∏o w uwielbieniu.

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e nasze chó-
ry s∏u˝à pi´knu, i jak przypomnia∏
Benedykt XVI, w∏aÊnie „pi´kno jest
jednà z wa˝nych dróg prowadzà-
cych ludzi do Boga”. Mówimy
o wielkim znaczeniu twórczoÊci ar-
tystycznej w liturgii. Artysta, przez
swoje dzie∏o, rozmawia, porozumie-
wa si´ z innymi. Jak˝e to jest wa˝ne
w pos∏annictwie zespo∏u Êpiewacze-
go, aby przez Êpiew podnosiç umy-
s∏y i serca innych ku Bogu – Stwór-
cy wszelkiego Pi´kna!

„Âpiewajmy psalm wszyscy mi∏u-
jàcy Pana”. Niech to b´dzie pieÊƒ
pi´kna, pe∏na chwa∏y i uwielbienia
Boga!

Ks. Antoni Reginek
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„Âpiewajcie psalm wszyscy mi∏ujàcy Pana” (Ps 30,5)

Homilia wyg∏oszona 6 czerwca 2010 roku podczas uroczystej Mszy Êw. 
w katedrze katowickiej, w ramach Âwi´ta PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”



Orkiestra D´ta 
KWK „Wujek” 
w Katowicach

Zak∏adowa Orkiestra D´ta KWK
„Wujek” powsta∏a w 1937 r. W jej
poczàtkach by∏ to zespó∏ kilkuoso-
bowy, a w miar´ up∏ywu lat stan
cz∏onkowski wzrasta∏ do rozmiaru
ma∏ej orkiestry d´tej. Jej cz∏onkowie
byli pracownikami kopalni, zatrud-
nionymi na dole i na powierzchni.
Dzia∏alnoÊç orkiestry ogranicza∏a
si´ do wyst´pów okolicznoÊciowych
zwiàzanych z uroczystoÊciami ko-
palnianymi. Próby odbywa∏y si´ nie-
regularnie a bywa∏o, ˝e w ciàgu pó∏-
rocza nie organizowano ich wcale.
Muzycy spotykali si´ w mniejszych
grupach instrumentalnych oddajàc
si´ przyjemnoÊci muzykowania.

Do 1970 r. z zespo∏em pracowa∏o
szeÊciu dyrygentów; byli to: w la-
tach 1937–1940 Antoni ¸ukowiec,
1941–1944 Ligoƒ, w kolejnych la-
tach – A. ¸ukowiec, Korycion
i Wiktor Wojtowicz, 1955–1970 Pa-
we∏ Penkala. Od 1971 – nieprzerwa-
nie orkiestrà kieruje Henryk MOR-
CINCZYK.

Dzia∏alnoÊç orkiestry finansowa∏a
Dyrekcja Kopalni oraz za∏oga
(w 60%), która dobrowolnie opodat-
kowa∏a si´ aby wspieraç muzyków.
Dyrekcja dokonywa∏a równie˝ za-
kupu instrumentów muzycznych
i umundurowania. Biblioteka zespo-
∏u dysponowa∏a bogatym repertu-
arem muzycznym – marszami,
utworami charakterystycznymi,
uwerturami operowymi, wiàzanka-
mi, przede wszystkim utworami roz-
rywkowymi.

Orkiestra posiada∏a swój Zarzàd,
który w 1990 r. po nowo przeprowa-
dzonych wyborach, dzia∏a∏ w sk∏a-
dzie: Kazimierz Niemiec – prze-
wodniczàcy, Ryszard Klocek – se-
kretarz, Andrzej Kochaƒski, Feliks
Szubert i Andrzej Ràczkowski –
cz∏onkowie, zaÊ nad w∏aÊciwym

funkcjonowaniem orkiestry zarów-
no w sferze artystycznej jak i ekono-
micznej czuwa∏a Komisja Rewizyj-
na z przewodniczàcym Józefem Go-
likiem oraz Januszem Gedigà
i Edwardem Ja∏ochà – cz∏onkowie.

ZOK KWK „Wujek” (1992) zali-
czana by∏a do grupy orkiestr du˝ych
(48 muzyków – przewa˝nie górni-
ków i muzyków reprezentujàcych
inne zawody oraz 8 uczniów). W jej
dzia∏alnoÊci znaczàce miejsce zaj-
mowa∏y przeglàdy orkiestr d´tych
o zasi´gu regionalnym i ogólnopol-
skim w Katowicach w latach 1985–
1988 (organizowane pod auspicjami
Zjednoczenia, póêniej Gwarectwa
w´glowego), w których zdobywa∏a
I miejsce. W ka˝dym okresie histo-
rycznym dzia∏a∏a przede wszystkim
na rzecz Êrodowiska i potrzeb za∏ogi
kopalni obs∏ugujàc wiele imprez
okolicznoÊciowych. Wspó∏dzia∏a∏a
z chórem „Hejna∏” przy Zak∏ado-
wym Domu Kultury KWK „Wu-
jek”. W 1987 r. obchodzi∏a swoje
50-lecie dzia∏alnoÊci. Bogata jest
karta osiàgni´ç artystycznych poza
granicami kraju1:

– od 6 do 16 listopada 1976 r. mu-
zycy z „Wujka” odbywajàc rejs stat-
kiem „Batory” koncertowali w Tali-
nie i Leningradzie;

– 4–12 wrzeÊnia 1977 r. – na W´-
grzech w Miszkolcu i w tym samym
roku dali szereg koncertów w Cze-
chos∏owacji;

– 8–18 maja 1988 r. orkiestra za-
proszona przez chór francuski do
Sainte-Genevieve des Bois koncer-
towa∏a na wielu estradach tego mia-
sta.

W sposób szczególny zapisa∏ si´
rok 1991 – m.in. nadzwyczajne
efekty przynios∏y serdeczne kontak-
ty z chórem m´skim z Essen. Orkie-
stra zaproszona zosta∏a przez ten
chór najpierw do Essen, z którym
da∏a wspólny koncert radiowy, a na-
st´pnie Êpiewacy i muzycy udali si´
do Rzymu, gdzie 8–18 maja wyst´-

powali z programem koncertowym
muzyki sakralnej. Ten˝e wspólny
koncert by∏ zorganizowany z okazji
stulecia encykliki papieskiej „Re-
rum novarum”, a punktem kulmina-
cyjnym tych wydarzeƒ by∏a w dniu
18 maja oprawa artystyczna Mszy
Êw. celebrowanej przez Ojca Âw. Ja-
na Paw∏a II. Po zakoƒczeniu Mszy
Êw. pod murami bazyliki Âw. Piotra
Papie˝ podszed∏ do orkiestry i chó-
ru, by pamiàtk´ tych wspania∏ych
uroczystoÊci utrwaliç wspólnym
zdj´ciem.

Piszàc o kontaktach chóru miesza-
nego z Francji i chóru m´skiego
z Essen, warto te˝ nadmieniç, ˝e
mia∏y miejsce rewizyty: w 1987 or-
kiestra goÊci∏a u siebie chór z Sain-
te-Genevieve des Bois, a w 1990
chór z Essen, z którym wystàpi∏a
w uroczystoÊciach religijnych w Ka-
tedrze Chrystusa Króla w Katowi-
cach.

Dalsze wyst´py zagraniczne or-
kiestry to udzia∏ w uroczystoÊciach
Barbórkowych: w listopadzie 1993
r. w Berlinie (na zaproszenie „Po-
lkole” z Hamburga); w grudniu 1994
r. w Essen (uroczystoÊci organizo-
wane przez tamtejsze Biskupstwo);
w listopadzie 1995 r. w Rostocku
(na zaproszenie „Polkole”).

Orkiestra legitymowa∏a si´ przy-
nale˝noÊcià do PZChiO.

Józef Golik, Henryk Morciƒczyk

——————
1 Ww. Autorzy przedstawili równie˝

wykaz wybranych dzie∏ muzycznych
wykonywanych na koncertach za grani-
cà. By∏y to m.in. utwory: S. Moniuszki
Mazur z opery „Halka” (z powodzeniem
wykonany w Talinie i Leningradzie) oraz
Uwertura z tej samej opery (wyk. w Es-
sen), J. Szweda Ma∏a wiàzanka melodii
francuskich, oraz PieÊƒ znad Wis∏y
(wyk. w Sainte Genevieve des Bois),
wiàzanka Wycieczka do Italii oraz Para-
fraza na temat pieÊni górniczych (wyk.
w Essen i Rzymie); A. Dworaka Taniec
S∏owiaƒski nr 8, oprac. J. Szwed (wyk.
we W∏oszech, Niemczech i Francji); H.
Kolditza Parada Gwiazd, wiàzanka szla-
gierowa (wyk. na W´grzech), Wielki
walc piwny (wyk. w Talinie, Leningra-
dzie, Essen); G. Lotterera Gwiazdy
z Viareggio (wyk. w Talinie i Leningra-
dzie); G. Veroliego Nabuchodonozor
w oprac. J Szweda (wyk. w Sainte Gene-
vive des Bois); utwory i opracowania
muzyczne innych kompozytorów. W ka-
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Górnicze orkiestry d´te (do 1992 roku) – cz. III
Orkiestry górnicze nale˝a∏y do najlepszych w kraju, a kontakty z nimi za-

wsze rozbudza∏y radoÊç. Przynale˝noÊç do tych zespo∏ów instrumental-
nych by∏a wyró˝nieniem, nobilitacjà Êrodowiskowà, tym bardziej ˝e m.in.
prowadzi∏a cz´sto do koncertowania za granicà. W kolejnych prezenta-
cjach odpowiedzi na ankiet´ rozpisanà przeze mnie w 1992 r. wÊród gór-
niczych orkiestr d´tych, warto zwróciç uwag´ na tworzone stosownie do
potrzeb szkó∏ki gry na instrumentach muzycznych i forsowanie dzia∏alno-
Êci m∏odzie˝owych orkiestr d´tych, na wspó∏prac´ ze szko∏ami muzyczny-
mi; zespo∏om zapewnia∏o to dalszy rozwój. (raj)



towickiej Katedrze Chrystusa Króla ze
100-osobowym chórem m´skim z Essen
wykonano m.in. kantat´ Gerarda Rabe-
go; a na koncertach w katedrach rzym-
skich (1991) m.in. Msz´ Ch. Gounoda.

*
Zak∏adowa Orkiestra

D´ta KWK „Jastrz´bie”
w Jastrz´biu-Zdroju

Powsta∏a w 1962 roku (11 lat po
uruchomieniu kopalni). Jej za∏o˝y-
cielem by∏ Alfred Tesarczyk, na-
st´pnymi dyrygentami: Antoni
Szewczyk i Alojzy Rduch. Grali
w niej pracownicy kopalni oraz
uczniowie Zasadniczej Szko∏y
Górniczej. W tych latach orkiestra
zaj´∏a III miejsce w Przeglàdzie
Górniczych Orkiestr D´tych Ryb-
nickiego Okr´gu W´glowego.

Od 1978 roku orkiestr´ prowadzi
Stanis∏aw Âmietana. W tym˝e roku
zespó∏ zajà∏ III miejsce w ww.
Przeglàdzie, natomiast w Przeglà-
dzie Orkiestr D´tych Miasta Ja-
strz´bie – I miejsce. W roku na-
st´pnym orkiestra wyst´powa∏a na
Festiwalu Muzyki Rosyjsko-Ra-
dzieckiej, a w Przeglàdzie Górni-
czych Orkiestr D´tych – zdoby∏a
I miejsce. W 1980 r. zespó∏ otrzy-
ma∏ nagrod´ „Srebrny Samowar”.
W przeglàdach orkiestr górniczych
Rybnicko-Jastrz´bskiego Gwarec-
twa W´glowego w latach 1982,
1985 i 1986 zajmowa∏a I miejsce.
W fina∏owym Przeglàdzie Górni-
czych Orkiestr D´tych Minister-
stwa Górnictwa i Energetyki
w 1985 r. zdoby∏a I miejsce, nato-
miast w nast´pnym roku – II miej-
sce.

Warto podkreÊliç, ˝e z grona mu-
zyków grajàcych w orkiestrze wy˝-
sze studia muzyczne ukoƒczyli:
Danuta Kwitek – flet, absolwentka
Akademii Muzycznej we Wroc∏a-
wiu, ¸ucjan Brzoza – saksofon, ab-
solwent AM w Warszawie, Alek-
sander Tesarczyk – klarnet, absol-
went AM w Katowicach, jednocze-
Ênie studentami AM w Katowicach
w tym czasie byli: Adam Penka∏a –
tuba i Piotr Âmietana. Natomiast
rodzinne tradycje muzykowania
kontynuowali: Zenon Brzoza gra-
jàcy na klarnecie – dwóch jego sy-
nów gra∏o w orkiestrze m∏odzie˝o-
wej, i Alfred Antoƒczyk – tràbka –
jego syn gra∏ w orkiestrze zak∏ado-
wej.

W orkiestrowej bibliotece zgro-
madzono ju˝ 850 utworów mu-
zycznych. Sta∏à wspó∏prac´ z or-
kiestrà kontynuujà kompozytorzy:
Józef Szwed, Józef Podobiƒski,
Arnold Rezler.

Orkiestra posiada wiele wyró˝-
nieƒ za zas∏ugi w szerzeniu ˝ycia
muzycznego wÊród za∏ogi kopalni
„Jastrz´bie” jak równie˝ dla miesz-
kaƒców miasta Jastrz´bie i woje-
wództwa.

*
M∏odzie˝owa Orkiestra
D´ta KWK „Jastrz´bie”

przy Zasadniczej 
Szkole Górniczej KWK

„Jastrz´bie”
Powsta∏a w 1973 r. Za∏o˝ycielem,

dyrygentem i nauczycielem by∏ mgr
Stanis∏aw Âmietana. Od 1974 roku
zajmowa∏a I miejsce w przeglàdach
MOD organizowanych pod egidà
MGiE; czterokrotnie zdoby∏a g∏ów-
nà nagrod´ na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu MOD w Inowroc∏awiu. Ze-
spó∏ zdobywa∏ laury za granicà. Po-
siada dyplom i medal Ogólnow´-
gierskiej Krajowej Rady Pokoju.
W tym kraju orkiestra wyst´powa∏a
5-krotnie. M.in. bra∏a udzia∏
w Dniach Przyjaêni M∏odzie˝y PRL
i NRD w Frankfurcie nad Odrà
(1977), Mi´dzynarodowym Festi-
walu MOD FIJO w Czechos∏owacji
(1978), Festiwalu M∏odzie˝y Muzy-
kujàcej w Bu∏garii w Plewen
(1980), Festiwalu Mi´dzynarodo-
wym FIJO Cheb (1984) oraz w Mi´-
dzynarodowym Konkursie w Rosto-
cku (w lipcu 1984), gdzie zespó∏
zdoby∏ I nagrod´: „Srebrny Gryf
Rostocku”; w Europejskim Festiwa-
lu Orkiestr D´tych w belgijskim
Neerpelt zdoby∏ g∏ównà nagrod´
„Summa cum laude” (1987). Orkie-
stra koncertowa∏a we W∏oszech
(1987 – Monte Urano, Monte Casi-
no, Watykan). Trzykrotnie zdoby-
wa∏a I miejsce w M∏odzie˝owym
Konkursie Orkiestr D´tych w Ja-
strz´biu Zdroju. Kolejne trofeum to
I miejsce w Âwiatowym Konkursie
Orkiestr D´tych w Kerkrade ‘ 1989
(Holandia).W roku nast´pnym or-
kiestra bierze udzia∏ w festiwalach:
w Wiedniu (Austria), Grossen Lin-
den (Niemcy), gdzie zdoby∏a I miej-
sce. Posiada te˝ szereg innych wy-
ró˝nieƒ.

Stanis∏aw Âmietana

Zak∏adowa 
Orkiestra D´ta KWK

„Jankowice” 
w Boguszowicach

Orkiestra D´ta KWK „Jankowice”
powsta∏a w 1919 r. – trzy lata po
uruchomieniu kopalni. Jej za∏o˝y-
cielami byli: Albert Szary i Robert
Szymura (bli˝szych danych brak).
Do orkiestry nale˝a∏o 39 instrumen-
tów i osób grajàcych. Dyrygentami
byli: Albert Szary, Piotr Merta, Ber-
nard Ganc, Pawe∏ Niezgoda, Bole-
s∏aw Kala, Gerard Potyka (1955–
1964), Edmund Kala (1964–1989),
Grzegorz Maƒka (od 1989). Zarzàd
zespo∏u tworzyli kolejni dyrektorzy
kopalni, dyrygenci oraz wieloletni
gospodarz orkiestry Herbert Weis-
smann (od 1951).

Orkiestra obj´ta by∏a mecenatem
dyrekcji kopalni i za∏ogi. Muzycy
grali na instrumentach zakupionych
przez kopalni´ oraz w∏asnych, a pró-
by odbywa∏y si´ w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Rybniku-Bo-
guszowicach. Kopalnia prowadzi∏a
te˝ szkó∏k´ gry na instrumentach d´-
tych pod kierownictwem mgr. Grze-
gorza Maƒki, do której nabór odby-
wa∏ si´ poÊród miejscowej m∏odzie-
˝y szkó∏ podstawowych i szko∏y
górniczej. Gry na flecie, klarnecie,
tràbce, waltorni i tubie uczyli in-
struktorzy wywodzàcy si´ z cz∏on-
ków orkiestry.

Orkiestra prowadzi∏a w∏asnà bi-
bliotek´ gromadzàc utwory muzyki
powa˝nej, rozrywkowej, marszowej
i ˝a∏obnej. 

Gra∏a na imprezach zak∏ado-
wych: Êwi´tach paƒstwowych,
z okazji Dnia Górnika, Do˝ynek, na
uroczystoÊciach ˝a∏obnych zmar-
∏ych górników, uczestniczy∏a
w przeglàdach zespo∏ów górni-
czych i zwiàzkowych, wyró˝ni∏a
si´ we wspó∏pracy z chórami Okr´-
gu Rybnickiego PZChiO, tak˝e
z czeskà orkiestrà d´tà miasta Leto-
hard. Wielokrotnie uczestniczy∏a
w otwarciu zawodów sportowych
na stadionie Rybnickiego Okr´gu
W´glowego w Rybniku. Bra∏a te˝
udzia∏ w ˝yciu religijnym, szcze-
gólnie zaÊ zapewniajàc opraw´ mu-
zycznà Mszy Êw. barbórkowych,
czy pielgrzymujàc do Studzienki
w Jankowicach Rybnickich.

Odpowiedzi na ankiet´ udzieli∏
Grzegorz Maƒka

(C.d.n.)
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