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Dzieci´cy zespó∏ BO˚E S¸ONECZKA wzbogaci∏ swojà inscenizacjà jase∏ek koncert kol´dowy chóru
Modus Vivendi. Foto: TOMASZ KAWKA
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– dwumiesi´cznik Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr z siedzibà w Katowicach. Zwiàzek nasz jest spad-
kobiercà Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych za∏o˝onego w
1910 roku. Pismo zacz´∏o si´ ukazywaç w roku 1920. Nr 1-2

(393-394) 2011 przygotowa∏ do druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik oraz Rajmund
Hanke, ks. prof. Antoni Reginek, Krzysztof K. Kaganiec. Redakcja techniczna – Grzegorz Swo-
boda. Korekta: Jadwiga Mandera-Wojtynek. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebiscyto-
wa 17/4, tel./faks 32259-90-39 e-mail: slaskschio@gmail.com. Druk: Us∏ugi Poligraficzno-Re-
klamowe „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 1-2 (393-394) 2011 wydano dzi´ki Êrodkom otrzymanym 
z funduszy Samorzàdu Województwa Âlàskiego 

i Urz´dów Miast Katowice, Chorzów i Piekary Âlàskie

J´zyk 
w g´bie

Gdy w walentynkowy poranek,
w czternastym dniu lutego, zabra-
∏em si´ wreszcie do sk∏adania bie-
˝àcego numeru „Âpiewaka” – przy
tym do przeglàdania gazet, spoglà-
dania w monitor komputera wy-
Êwietlajàcego aktualne wiadomoÊci
i plotki ze Êwiata polityki i biznesu
z równoczesnym ws∏uchiwaniem
si´, co na temat budzàcego si´ dnia
ma do powiedzenia ulubiona stacja
radiowa – zauwa˝y∏em wielki brak
w tym galimatiasie wa˝nej infor-
macji o europejskiej tradycji tego
dnia, upami´tniajàcego tak˝e Êwi´-
tych Cyryla i Metodego. To oni, po-
chodzàcy z Salonik Êwi´ci bracia
nazywani Aposto∏ami S∏owiaƒsz-
czyzny w swoim wiekopomnym
oddzia∏ywaniu ogarn´li tak˝e na-
szych Êlàskich przodków, czyniàc
z nich prawdziwych Europejczy-
ków. Wi´c nie zapominajmy o nich.
Co wi´cej – miejmy ich za wzór
godny naÊladowania zw∏aszcza
w naszych chaotycznych czasach,
gdy podatni na rozmaite manipula-
cje, cz´sto zapominamy j´zyka
w g´bie.

ORGANIZACJA POZARZÑDOWA
WSPÓ¸FINANSOWANA

PRZEZ SAMORZÑD MIASTA

KATOWICE
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W walentynkowy poranek
zatem, gdy sk∏adajàc bie˝à-
cy numer „Âpiewaka” do-
szed∏em w koƒcu do próby
zebrania informacji o dzia∏a-
niach Zarzàdu G∏ównego
w minionym okresie, nie-
wiele brakowa∏o bym nic
nie napisa∏. Nie dlatego, ˝e
nie by∏o o czym, a z powodu
m´tliku jaki powstaje w g∏o-
wie od wspomnianego
wczeÊniej s∏uchania i oglà-
dania.

Nie po raz pierwszy oka-
za∏o si´, ˝e ka˝demu z nas –
równie˝ redaktorowi „Âpie-
waka – trzeba zdobyç si´ na
wysi∏ek samoograniczenia.
Innymi s∏owy chodzi o to,
by koncentrowaç si´ na rze-
czach w danym momencie
wa˝nych i istotnych. Prawd´
powiedziawszy takich „mo-
mentów” w codziennej pra-
cy Zarzàdu jest tyle, ˝e nie
sposób o nich wspomnieç
nawet w krótkim felietonie.
A i du˝ego artyku∏u by∏oby
ma∏o na wyszczególnienie
wszystkiego, co dokonuje
si´ ka˝dego dnia w katowic-
kim biurze Zwiàzku przy
ulicy Plebiscytowej 17,
gdzie od wczesnego ranka
(równie˝ walentynkowego)
rej wodzi prezes Roman
Warzecha, poganiany przez ko-
niecznoÊci i przez zacnà Eleonor´
S∏adkowskà, pilnujàcà porzàdku
dnia i spraw do za∏atwienia.

Tych jest ciàgle wiele. I wcale ich
– mimo pilnoÊci w za∏atwianiu – nie
ubywa. Trwajà na przyk∏ad przygo-
towania do majàcego si´ odbyç 3
kwietnia Walnego Zjazdu Sprawoz-
dawczego Delegatów. Z tym wià˝e
si´ koniecznoÊç przygotowania i do-
starczenia delegatom w regulamino-
wym czasie szczegó∏owego spra-
wozdania rocznego. ˚eby tylko ze-
spo∏y i okr´gi dostarcza∏y potrzebne
materia∏y we w∏aÊciwym czasie –
wzdychajà prezes i sekretarz. Te
jednak nadchodzà kiedy chcà, wi´c
trzeba si´ b´dzie w ostatniej chwili
spr´˝yç, a przy tym ∏atwo b∏àd jakiÊ
pope∏niç mo˝na, naraziç si´ na kry-
tyk´.

Za nami doroczna Adoracja ˚∏ób-
ka Jezusowego, kilkadziesiàt spo-
tkaƒ kol´dowych, promocyjne spo-
tkanie w Instytucie Muzyki Uniwer-

sytetu Âlàskiego w Cieszynie, spo-
tkanie promocyjne w Miejskim Do-
mu Kultury w Bogucicach, inaugu-
racja sezonu sprawozdawczych ze-
braƒ w okr´gach i wiele innych zda-
rzeƒ, odnotowanych w niniejszym
wydaniu „Âpiewaka”.

Poczàtek roku w doÊwiadczeniu
wielu z nas kojarzy si´ ze zwi´kszo-
nym wydawaniem pieni´dzy. Szcze-
gólnie przykrym obowiàzkiem jest
koniecznoÊç p∏acenia rachunków,
podatków i innych nale˝noÊci, jak
m.in. rozliczanie kosztów energii,
wody, czynszu za ubieg∏y sezon.
Coraz trudniej jest niejednemu z nas
odpowiedzieç na pytanie skàd wziàç
potrzebne Êrodki. Dr´czy ono co-
dziennie cz∏onków zarzàdu, nie daje
spaç prezesowi, druhowi Romano-
wi. Niestety, nie dysponujemy taki-
mi narz´dziami jak nasz kochany
Rzàd oraz Sejm, które – gdy im si´
to wydaje konieczne – podwy˝szajà
podatki, tnà bud˝ety i mówià, ˝e to
dla naszego dobra.

Zamiast wi´c myÊleç o in-
nych przyjemniejszych spra-
wach, prezes Warzecha spo-
tyka si´, pisze i sporzàdza.
Klamkuje. Sam, niekiedy
w towarzystwie innych
cz∏onków Zarzàdu odwiedza
gabinety burmistrzów, wój-
tów, nie omija Urz´du Mar-
sza∏kowskiego. Czasem
spotyka si´ ze zrozumie-
niem, ale cz´Êciej koƒczy si´
na kiwaniu urz´dniczych
g∏ów, które niewiele mogà,
nawet jeÊli prywatnie by
chcia∏y. Odgrywana jest ta
pantomima po to, byÊmy ja-
ko Zwiàzek mogli funkcjo-
nowaç, by móg∏ si´ ukazaç
kolejny numer „Âpiewaka”,
by da∏o si´ zrealizowaç im-
prezy zaplanowane i wy-
szczególnione w Kalenda-
rium, uhonorowaç dzia∏aczy
odznakami i dyplomami, po
trudach wyst´pu zapewniç
chórom i orkiestrom odrobi-
n´ satysfakcji, a choçby i za
transport cz´Êç kosztów
wróciç.

Gdy wi´c w walentynko-
wy poranek, w czternastym
dniu lutego, zabra∏em si´
wreszcie do sk∏adania bie-
˝àcego numeru „Âpiewaka”
– przy tym do przeglàdania
gazet i pisania niniejszego

felietonu – omal nie ugià∏em si´
pod ci´˝arem spraw, o których na-
le˝a∏oby w nim napomknàç. Na∏o-
˝y∏ si´ na to ci´˝ar i konsekwencje
zwi´kszonego podatku VAT, przy-
wali∏a ÊwiadomoÊç wydatnego
ograniczenia Êrodków na kultur´
i braku widoków zwi´kszenia ich
dost´pnoÊci. 

O zawa∏ w tej sytuacji nietrudno –
pomyÊla∏em, choç dzieƒ rzeÊki, s∏o-
neczny za oknem. Przyda∏aby si´
pomoc jakaÊ w pozyskiwaniu Êrod-
ków ze êróde∏ unijnych choçby, ale
i organizacyjna, na przyk∏ad w pisa-
niu ofert. Tu ju˝ nie wystarczy naj-
bardziej nawet zaanga˝owana praca
amatorów, ale profesjonalistów do
tego potrzeba, z powo∏anych do tego
placówek. Sà takie. Mo˝na na nie li-
czyç, czy te˝ lepiej od razu do Êwi´-
tych braci, Cyryla i Metodego zwró-
ciç si´ o pomoc, choçby dotyczyç
mia∏a tylko kwestii niezapominania
j´zyka w g´bie?

Redaktor

Wizerunek Êwi´tych Cyryla i Metodego p´dzla 
Jana Matejki.
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Oto przyszliÊmy tu, do panewnickiej betlejki. Spo-
glàdamy na figur´ Dzieciàtka w ˝∏óbku, powtarzamy
s∏owa poety:

Chwa∏a Tobie o Dzieci´,
Wieki, wieków tysiàce,
I˝eÊ przyszed∏ na ziemi´
Czyniç wiosn´ i s∏oƒce.

G∏osimy Jego chwa∏´, dzi´kujemy, prosimy. Przy-
nieÊliÊmy dary: nasze Êpiewanie i granie, prze˝ycia
i wspomnienia zdarzeƒ minionego roku. Podobnie
czynili nasi przodkowie, prze˝ywajàcy swój czas
w odleg∏ej przesz∏oÊci, poÊród wspó∏czesnych im za-
pachów, dêwi´ków…

Tamten czas…
Jest Wigilia roku 1792: jedna z ostatnich w wolnej

jeszcze, choç mocno ju˝ okrojonej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. WÊród nocnej ciszy Êpiew s∏ychaç
kol´dy, ma∏o jeszcze znanej; wznoszà si´ oktawo-
wym skokiem do nieba s∏owa:

PodnieÊ r´k´, Bo˝e Dzieci´,
B∏ogos∏aw ojczyzn´ mi∏à,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej si∏´ swà si∏à…

Poeta, Franciszek Karpiƒski napisa∏ te wersy piàtej
zwrotki kol´dy Bóg si´ rodzi jako PieÊƒ o narodze-
niu Paƒskim, umieszczona ona zosta∏a w wydanym
dopiero co Êpiewniku „PieÊni nabo˝ne”.

Patriotyczne akcenty zawarte w przytoczonej stro-
fie i uroczysta, w rytmie poloneza utrzymana melodia
sprawi∏y, ˝e zastanawiano si´ ongiÊ nad uczynieniem
z „PieÊni o narodzeniu Paƒskim” narodowego hym-
nu.

DoÊç by∏o ostatnio okazji, które kierowaç mog∏y
naszà uwag´ ku s∏owom osiemnastowiecznego poety.
Dramatyczne wydarzenia minionego roku – wcià˝
aktualizujàce si´ echa kwietniowej katastrofy pod
Smoleƒskiem, nie do koƒca przezwyci´˝one skutki
raz po raz n´kajàcych nasz kraj powodzi, szerzàcy si´
upadek obyczajów w ˝yciu publicznym – sk∏aniajà do
powtarzania modlitwy poety. Wo∏amy wi´c:

PodnieÊ r´k´, Bo˝e Dzieci´,
B∏ogos∏aw ojczyzn´ mi∏à.

Âpiewacy i muzycy tworzà kràg ludzi wra˝liwych,
˝ywo prze˝ywajàcych dziejàce si´ wydarzenia. Mi-
niony rok nie nale˝a∏ do ∏atwych: w Êrodkach przeka-
zu mówià, i˝ by∏ to rok cierpienia. Jak zwykle jednak,
a dla nas szcz´Êliwie, dramatyczne zdarzenia prze-

mieszane by∏y z chwilami radosnymi. CzuliÊmy p∏y-
nàce z góry wsparcie. Dzia∏aliÊmy zatem w przekona-
niu, ˝e naszym poczynaniom towarzyszy gest podnie-
sionej r´ki Bo˝ej Dzieciny.

Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr w pierwszym od
wielu lat samodzielnym bycie przekroczy∏ próg w∏a-
snego stulecia. Darowany nam czas wype∏ni∏a mozol-
na praca wszystkich zwiàzkowych ogniw. Powodze-
nie towarzyszy∏o zatem realizacji zamierzeƒ deklaro-
wanych rok temu tu, w panewnickiej bazylice, pod-
czas XVIII adoracji chórów i orkiestr Górnego Âlàska
przy ˚∏óbku Jezusowym. Przypomnijmy najwa˝niej-
sze z nich, jak:

– XVII Âwi´to Âlàskiej PieÊni Chóralnej, „Trojok
Âlàski”;

– XIX Mi´dzynarodowy Festiwal Orkiestr D´tych
„Z∏ota Lira” w Rybniku;

– koncerty pod has∏em „Ca∏y Âlàsk Gra i Âpiewa
w 100-lecie Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych”;

– jubileuszowe obchody 90-lecia okr´gów Zwiàz-
ku w Chorzowie, Katowicach, Raciborzu, Rybni-
ku, Tarnowskich Górach, Wodzis∏awiu;

– obchody stulecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych z Sympozjum popularno-naukowym w Bi-
bliotece Âlàskiej oraz Koncertem Galowym
w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek;

– udzia∏ w Kongresie Kultury Województwa Âlà-
skiego;

– utrzymanie ciàg∏oÊci wydawniczej „Âpiewaka
Âlàskiego” w nowym formacie i szacie graficz-
nej;

– wydanie ksià˝ki Andrzeja Wójcika pt. „CzeÊç
PieÊni! Z dziejów Êlàskiego ˝ycia muzycznego
i Êpiewaczego. Szkice i materia∏y êród∏owe,
cz´Êç pierwsza, do roku 1939”;

Nasze zamierzenia na rok 2011 sà nie mniej ambit-
ne ni˝ w okresie obchodów stulecia zwiàzku. Mimo
zarysowujàcych si´ trudnoÊci w pozyskiwaniu Êrod-
ków finansowych, majà szans´ realizacji. Potrzeba
jednak do tego wsparcia i czynnego udzia∏u ka˝dego
cz∏onka Zwiàzku: odpowiedzialnoÊci entuzjazmu
i radoÊci uczestniczenia w planowanych przedsi´-
wzi´ciach, spoÊród których do najwa˝niejszych nale-
˝eç b´dzie przygotowanie na dzieƒ 8 paêdziernika
Zjazdu Chórów i Orkiestr w stulecie pierwszego zjaz-
du Êlàskich kó∏ Êpiewaczych na Zadolu.

Do Êpiewaczek i Êpiewaków, do muzyków 
zrzeszonych w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr 
– przes∏anie z okazji Adoracji ˚∏óbka Jezusowego w Panewnikach

dnia 15 stycznia 2011 roku

Ciàg dalszy na str. 39



18 grudnia 2010 roku w Audy-
torium Biblioteki Âlàskiej w Ka-
towicach odby∏a si´ 38 edycja
wr´czenia Âlàskiej Nagrody im.
Juliusza Ligonia. Fundatorem
Nagrody od lat jest Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” Oddzia∏ Okr´gowy w Ka-
towicach.

Kapitu∏a Nagrody pod prze-
wodnictwem ks. biskupa dr Ge-
rarda Bernackiego w 2010 roku
przyzna∏a cztery Nagrody i Na-
grod´ Specjalnà.

Nagrody otrzymali:
1. Prof. dr hab. n. med. Ma-

rian Zembala – za kontynuacj´
wielkiej idei „daru serca” stwo-
rzonej na Âlàsku i nadanie nowej
jakoÊci Êlàskiej kardiochirurgii;

2. Ks. Jan Rosiek – za cnot´ sta-
nowczoÊci, konsekwencj´ i ogrom-
ny sukces w kultywowaniu Êlàskie-
go dziedzictwa pocysterskiego
w Rudach;

3. Prof. dr hab. Roman Jerzy Ger
– wybitny uczony i wspó∏twórca ka-
towickiej szko∏y matematycznej;

4. Jan Myrcik – wielki mi∏oÊnik
kultury Êlàskiej, twórca niekonwen-

cjonalnego oÊrodka popularyzujàce-
go naszà rodzimà tradycj´;

5. Nagrod´ Specjalnà otrzyma∏
Okr´g Katowicki Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Ka-
towicach – za tworzenie i kontynu-
acj´ szlachetnej sztuki Êpiewu na 90-
lecie jego powstania.

Laudacj´ o naszym Okr´gu wy-
g∏osi∏ ks. pra∏at dr Andrzej Su-

choƒ – proboszcz KoÊcio∏a Ma-
riackiego w Katowicach. Nagro-
d´ wraz z gratulacjami z ràk ks.
bp. Gerarda Bernackiego ode-
bra∏ prezes Okr´gu Katowickie-
go, druh Zdzis∏aw Czenczek.

To ogromne wyró˝nienie, któ-
re nas spotka∏o, to nie tylko do-
wód uznania dla w∏adz Okr´gu,
ale przede wszystkim forma uho-
norowania chórów i orkiestr
zrzeszonych w Okr´gu oraz po-
dzi´kowania za opraw´ wokal-
no-muzycznà wszystkich Êwiàt
i uroczystoÊci paƒstwowych, wo-
jewódzkich, miejskich i koÊciel-
nych na terenie miasta Katowice.
To dowód uznania ich spo∏ecznej
pracy w dziedzinie krzewienia
kultury w mieÊcie, wojewódz-

twie i poza granicami kraju. By∏o to
pi´kne zwieƒczenie Jubileuszu 90-
lecia Okr´gu.

W cz´Êci artystycznej uroczysto-
Êci wystàpi∏a góralska kapela, która
pi´knie wykona∏a szereg kol´d. Uro-
czystoÊç zakoƒczy∏a si´ spotkaniem
laureatów i goÊci przy kawie.

Zdzis∏aw Czenczek
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Âlàska Nagroda im. Juliusza Ligonia
dla Okr´gu Katowickiego ÂZChiO

Laureaci Nagrody im. J. Ligonia w 2010 roku. WÊród nich przedstawiciel Okr´gu Katowickiego ÂZChiO,  prezes
Zdzis∏aw Czenczek (trzeci z lewej).

Certyfikat Nagrody im. J. Ligonia przy-
znanej Okr´gowi Katowickiemu ÂZChiO.



6 listopada 2010 roku o godz. 16.00 w sali gimna-
stycznej Szko∏y Podstawowej w Chudowie, odby∏ si´
XXXIII Konkurs o Puchar Przechodni im. Reinholda
Tronta. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 9 chórów nale˝à-
cych do Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr Okr´gu
Rybnickiego;

– Chór „Cecylia” Rydu∏towy
– Chór „Concerto” Boguszowice
– Chór „Bel Canto” Chudów
– Chór „Bel Canto” Gaszowice
– Chór „Harmonia” Jejkowice
– Chór „Mickiewicz” Niedobczyce
– Chór „Seraf” Rybnik
– Chór „Skowronek” Giera∏towice
– Chór „S∏owiczek” Popielów
Konkurs rozpoczà∏ krótkim przemówieniem prezes

Okr´gu Rybnickiego Kazimierz Bednorz.
Konkurs polega na rywalizacji, a koƒcowym jego

etapem jest ocena i og∏oszenie wyników ca∏orocznej
pracy chórów zg∏oszonych do konkursu. Chóry w cza-
sie konkursu zaÊpiewa∏y po trzy pieÊni. Repertuar tych
wyst´pów by∏ zró˝nicowany i obejmowa∏ pieÊni ludo-
we, biesiadne oraz koÊcielne.

SpoÊród dziewi´ciu zespo∏ów, które bra∏y udzia∏
w finale, zdobywcà pucharu okaza∏ si´ Chór „Bel
Canto” Gaszowice z 262 punktami. Drugie i kolejne
miejsca przypad∏y w udziale chórowi „Seraf” z Ryb-

nika – 158 punktów, chórowi „Cecylia” Rydu∏towy –
152 punkty, chórowi „Bel Canto” z Chudowa i chó-
rowi „Skowronek” Giera∏towice – po 124 punkty.

Uroczysty fina∏ konkursu by∏ okazjà do z∏o˝enia po-
dzi´kowaƒ dyrygentce Krystynie Lubos za siedem-
nastoletnià prac´ w Chórze „Seraf” z Rybnika. Chó-
rzyÊci Êpiewem, kwiatami, mi∏ymi s∏owami i ∏zà
wzruszenia w oku ˝egnali swojà dyrygentk´.

W czasie uroczystoÊci na wniosek Zarzàdu G∏ówne-
go ÂZChiO uhonorowano druhny chóru „Skowronek”
z Giera∏towic: Mari´ Erfurt – Z∏otà Odznakà z Lau-
rem oraz Bert´ Labusek i El˝biet´ Bismor – Z∏otà
Odznakà z Wieƒcem Laurowym.

Za wieloletnià wydatnà pomoc i wsparcie dzia∏alno-
Êci artystycznej chórów gminnych Z∏oty Medal Stule-
cia otrzyma∏ wójt gminy Giera∏towice Joachim Bar-
gel i prezes honorowy Chóru „Skowronek” z Giera∏to-
wic, Irena Bryzik.

Po oficjalnej cz´Êci konkursu dyrygenci oraz preze-
si chórów udali si´ na krótkà narad´, zaÊ chórzyÊci
w mi∏ej atmosferze skorzystali z pocz´stunku.

Organizatorami tegorocznego konkursu byli: Urzàd
Gminy Giera∏towice, Gminny OÊrodek Kultury
w Giera∏towicach, ÂZChiO Okr´g Rybnicki oraz ubie-
g∏oroczny zdobywca pucharu – Chór „Bel Canto”
z Chudowa.

Jadwiga Zaremba
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XXXIII Konkurs o Puchar Przechodni 
im. Reinholda Tronta

Wybory w „Jutrzence”
Poczàtek ka˝dego roku kalenda-

rzowego to okres, w którym wszyst-
kie organizacje spo∏eczne dokonujà
podsumowania zadaƒ wykonanych
w ubieg∏ym roku. Tak by∏o te˝
w „Jutrzence” Ornontowice. 

16 lutego 2011 r. odby∏o si´ Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Chóru. Walne zebranie po-
przedzi∏o posiedzenie zarzàdu chó-
ru, na którym omówiono porzàdek
zebrania. Prezes ust´pujàcego zarzà-
du przedstawi∏ w zarysie sprawoz-
danie jakie wyg∏osi na walnym ze-
braniu z wykonanych prac chóru
w okresie sprawozdawczym. Cz∏on-
kowie zarzàdu zaakceptowali wypo-
wiedê prezesa chóru, bowiem by∏a
ona adekwatna do realizacji planów
realizowanych w latach okresu spra-
wozdawczego. Podobnie wys∏ucha-
no i ustosunkowano si´ do wypo-
wiedzi skarbnika chóru. 

Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze przebiega∏o w spokojnej
atmosferze. Najwa˝niejszym punk-

tem zebrania by∏y oczywiÊcie wybo-
ry nowego zarzàdu, ale nim do tego
dosz∏o, zebrani chórzyÊci musieli
wys∏uchaç sprawozdaƒ: prezesa
ust´pujàcego zarzàdu z okresu mi-
nionej kadencji, skarbnika zarzàdu
oraz przewodniczàcego komisji re-
wizyjnej. 

Sprawozdanie prezesa zarzàdu by-
∏o bardzo obszerne i szczegó∏owe,
bowiem obejmowa∏o ono 3-letni
okres kadencji, tj. lata 2008–2010.
W ka˝dym roku sprawozdawczym
chór intensywnie pracowa∏ zbierajàc
si´ raz w tygodniu na zaj´cia (opra-
cowano rocznie  kilkanaÊcie nowych
utworów o tematyce Êwieckiej i sa-
kralnej). Organizowano wiele wyst´-
pów chóru (w tym coroczne koncer-
ty pieÊni maryjnych, pieÊni sakral-
nych, koncerty kol´d) w Ornontowi-
cach oraz w sàsiednich miejscowo-
Êciach. Chór „Jutrzenka” tradycyjnie
bra∏ udzia∏ w zbiorowym koncercie
kol´d Êlàskich chórów w Panewni-
kach, ponadto wyst´powa∏ cz´sto na

ró˝nych imprezach okolicznoÊcio-
wych organizowanych przez lokalne
w∏adze gminy. Za wielkie zaanga˝o-
wanie si´ chóru w prac´ spo∏ecznà
w popularyzowaniu pieÊni w naszym
Êrodowisku chór nasz otrzyma∏
w ub.r. w podzi´kowaniu od w∏adz
samorzàdowych statuetk´ „Ornonto-
wickie Bzy”. – Przypomn´ – mówi
prezes Jan Go∏àb – ˝e uroczystoÊci
jubileuszowe obchodziliÊmy 7 lute-
go 2009 r. w domu kultury w Ornon-
towicach. Licznie zebrana publicz-
noÊç i zaproszeni goÊcie gromko
oklaskiwali koncert galowy wykona-
ny przez Jubilata – chór „Jutrzenka”
przygotowany i poprowadzony przez
dyr. Henryka Mandrysza. Pami´ta-
my równie˝, ˝e na tym koncercie by∏
dekorowany nasz sztandar bràzowà
odznakà zwiàzkowà oraz 8 naszych
chórzystów z∏otymi i srebrnymi od-
znaczeniami zwiàzkowymi PZChiO. 

UroczystoÊç jubileuszowa 25-le-
cia istnienia chóru, która odby∏a si´
w sali domu kultury poprzedzona



by∏a Mszà Êwi´tà w w miejscowym
koÊciele celebrowanà przez kapela-
na Êlàskich chórów ks. prof. dr. An-
toniego Reginka w towarzystwie
miejscowego proboszcza ks. Jerzego
Kie∏basy. 

Nast´pnie sprawozdania sk∏adali:
ksi´gowa, Antonina Gnat z realiza-
cji bud˝etu za rok 2010 oraz prze-
wodniczàca komisji rewizyjnej,
Brygida Boczek, która w koƒcu
swego sprawozdania powiedzia∏a,
˝e komisja analizujàc realizacj´ pla-
nu pracy zarzàdu oraz realizacj´ bu-
d˝etu stawia wniosek o udzielenie
absolutorium ust´pujàcemu zarzà-
dowi. Wniosek ten zaakceptowali
zebrani chórzyÊci.

W dyskusji chórzyÊci przypomi-
nali i dzielili si´ swymi spostrze˝e-
niami i wra˝eniami z wycieczek od-
bytych w 2009 r. do Doliny K∏odz-
kiej, Lichenia oraz z ostatniej wy-
cieczki w 2010 r. do Austrii, pod-
czas której zwiedzano zabytki cen-
trum Wiednia z zabytkowà katedrà
p.w. Êw. Szczepana, wzgórze Kah-
lenberg oraz najwi´ksze sanktu-
arium maryjne w Mariazell.

I wreszcie nastàpi∏a najwa˝niejsza
cz´Êç – wybory nowego zarzàdu
i komisji rewizyjnej. Do zarzàdu
chóru zg∏oszono 8 kandydatów, a do
komisji rewizyjnej 3 kandydatów.
W jawnym g∏osowaniu wyborcy
jednog∏oÊnie zaakceptowali zg∏o-
szonych kandydatów tak do zarzàdu
jak i do komisji rewizyjnej. Preze-
sem nowego zarzàdu zosta∏ ponow-

nie wybrany Jan Go∏àb (funkcj´ t´
pe∏ni od 1999 r. – posiadacz m.in.
Z∏otej Odznaki z Laurem od 2007 r.)
a jego zast´pcà Cecylia Spyra, nato-
miast przewodniczàcà komisji rewi-
zyjnej zosta∏a wybrana równie˝ po-
nownie Brygida Boczek.

W zakoƒczeniu zebrania wspo-
mniano równie˝ o jeszcze jednym
jubileuszu, a mianowicie o 25. jubi-
leuszowych rekolekcjach chórzy-
stów „Jutrzenki”, które rokrocznie
odbywajà si´ w Brennej. By∏a to
skromna, ale bardzo mi∏a uroczy-
stoÊç, którà chórzyÊci zorganizowali
w dniu zakoƒczenia rekolekcji, tj. 8

stycznia 2011 r. Msz´ Êwi´tà w in-
tencji rekolekcjonistów sprawowa∏ –
podobnie jak to uczyni∏ przed kilku
laty w Ornontowicach – ks. prof. dr
Antoni Reginek, natomiast po Mszy
Êw. podczas wspólnej kolacji wr´-
czono chórzystom 5 odznaczeƒ
zwiàzkowych oraz 5 medali pamiàt-
kowych tym chórzystom, którzy nie-
opuÊcili ˝adnych rekolekcji. Wr´-
czono równie˝ z∏otà odznak´ zwiàz-
kowà z laurem Cecylii Spyrze oraz 4
z∏ote i srebrne odznaki zwiàzkowe
wyró˝niajàcym si´ w pracy chóru
chórzystom „Jutrzenki”.

Tadeusz Skrobacz 

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (393-394) 2011 7

6

Na placu koÊcielnym w Mariazell z ks. kard. Dziwiszem (8.09.2010 r.)

Zjazd chórów ewangelickich
W Polsce jest szeÊç diecezji Ko-

Êcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego,
w których zjazdy chórów najcz´-
Êciej odbywajà si´ w niedziel´ Can-
tate. W diecezji cieszyƒskiej, gdzie
luteran jest najwi´cej, organizowane
sà wiosnà i jesienià.

Diecezja katowicka zorganizowa-
∏a swoje 65. Âwi´to PieÊni 22 maja
w parafii Êw. Jana Chrzciciela
w Âwi´toch∏owicach, której pro-
boszczem jest ks. Marcin Brzózka.
Przyby∏o tam 19 chórów, to jest po-
nad 400 wykonawców. By∏y one
z Bytomia (dyr. Monika Woleƒska),
Miechowic (dyr. Monika Woleƒ-
ska), Chorzowa (dyr. Agnieszka
Musio∏), Czerwionki (dyr. Pa-

we∏ GaÊ), Gliwic (dyr. Zorianna Par-
tyka), Golasowic (dyr. Albert Dzia-
dek i Monika Mikler), Jastrz´bia-
Zdroju (dyr. Aleksandra Marek),
Katowic (dyr. Aleksandra Maciej-
czyk), Krakowa (dyr. Józef Marek),
Miko∏owa (dyr. Henryk Plinta), My-
s∏owic (dyr. Joanna Bliwert-Hoder-
ny), Opola (dyr. Igor Griszczenko),
Orzesza (dyr. Anna Pojda, Pszczyny
(dyr. Aleksandra Niemiec), Rybnika
(dyr. Adelajda Romaƒska), Stu-
dzionki (dyr. Gra˝yna Loskot), Ty-
chów (dyr. Monika Kionka), Wirku
(dyr. Zuzanna Kubies), Zabrza (dyr.
Barbara Dobkowska) i Âwi´toch∏o-
wic (dyr. Zuzanna Kubies). 

Ka˝dy zespó∏ zaÊpiewa∏ 2 pieÊni.

By∏y to m.in. s∏. C. Radomska, muz.
C. Leslie:  „O bracie, dzisiaj swoje
troski rzuç”; s∏. i muz. R. Pappert:
„Dzwony ojczyzny”, s∏. A. Potzsch,
muz. M. Schlenker: „Ja pragn´, Bo-
ga Êpiewaç” i s∏. i muz. M. Reszka:
„PieÊƒ radoÊci”. Utwory wykonano
równie˝ a cappella. ChórzyÊci za-
Êpiewali tak˝e wspólnà pieÊƒ – s∏.
G..F. Root, muz. K. H∏awiczka:
„Pan jest Êwiat∏em mym”, którà dy-
rygowa∏a dr Aleksandra Maciej-
czyk. Zaprezentowa∏ si´ równie˝
znany na Âlàsku mi∏oÊnikom muzy-
ki wokalnej, animator ˝ycia kultu-
ralnego Jan Maria Dyga, który cie-
kawie brzmiàcym barytonem wyko-
na∏ irlandzkà melodi´ ludowà, z tek-



W Sanktuarium 
Matki Bo˝ej UÊmiechni´tej

w Pszowie wy∏oniono 
kolejnych finalistów 

Festiwalu PieÊni Maryjnej 
„Magnificat 2011”

Dziesi´ç na jedenaÊcie zakwalifi-
kowanych do pszowskich eliminacji
zespo∏ów Êpiewaczych przystàpi∏o
dnia 21 maja 2011 roku do rywaliza-
cji o pi´ç miejsc w finale tegorocz-
nego Festiwalu PieÊni Maryjnej
„Magnificat 2011”, który odb´dzie
si´ 17 wrzeÊnia w Piekarach Âlà-
skich. Zespo∏y wyst´powa∏y
w trzech kategoriach: w kat. chórów
m∏odzie˝owych – Chór Mieszany
„Bel Canto” LO Rybnik, jednorod-
nych – Chór M´ski „Echo” Biertu∏-
towy z Radlina i mieszanych – Chór
Mieszany im. J. S∏owackiego Ra-
dlin, Chór Mieszany „Cecylia” Ry-
du∏towy, Chór Mieszany „Seraf”
Rybnik, Chór Mieszany „S∏owik

nad Olzà” Olza, Chór Mieszany „Ja-
dwiga” Wodzis∏aw Âl., Chór Mie-
szany „Bel Canto” Gaszowice, Chór

Mieszany im. A. Mickiewicza Ryb-
nik-Niedobczyce, Chór Mieszany
„Basilica Cantans” Cz´stochowa.
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6 stem ks. ¸ebka: „Nim Êwit obudzi
noc”. Artysta ten Êpiewa tak˝e
w chórze katowickim i gliwickim,
a do niedawna te˝ chorzowskim.
Koncert prowadzi∏ red. Tadeusz.
Chmiel.

Po po∏udniu odprawiono nabo˝eƒ-
stwo, w czasie którego kazanie wy-
g∏osi∏ Przewodniczàcy Diecezjalnej
Komisji Chórów i Orkiestr, ks. rad-
ca dr Marian Niemiec. Wr´czono

tak˝e pamiàtkowe dyplomy. Prze-
mówi∏ równie˝ ks. bp Tadeusz Szur-
man, który jest zwierzchnikiem die-
cezji i Aleksandra Skowronek – wi-
ceprezydent Âwi´toch∏owic. Po na-
bo˝eƒstwie spotkano si´ w sali M∏o-
dzie˝owego Domu Kultury, gdzie
m.in. przedstawiciele grupy Grzego-
rza Stachaka z Lipin zaprezentowali
dawne stroje weselne, górnoÊlàskie
i opowiadali o tradycjach i pracy te-

go regionu. W przygotowaniu im-
prezy bra∏o udzia∏ ponad 40 wolon-
tariuszy, cz∏onkowie Rady Parafial-
nej i parafianie, którym w serdecz-
nych s∏owach podzi´kowa∏ ks. prob.
Marcin Brzóska. Parafia Êwi´toch∏o-
wicka by∏a organizatorem imprezy
po raz czwarty. Âwi´to chórów by∏o
udane, jak równie˝ pogoda. 

CzeÊç PieÊni! 
Henryk Orzyszek

Wspólne zdj´cie chórów. Foto: TOMASZ PRZYBY¸A

Z okr´gu wodzis∏awskiego

Chór M´ski „Echo” Biertu∏towy z Radlina



Po przes∏uchaniu wszystkich ze-
spo∏ów Jury, w sk∏adzie: ks. prof.
Antoni Reginek – przewodniczàcy,
mgr Jadwiga Baron, mgr Kazimierz
Niedziela – cz∏onkowie oraz Ro-
muald Tomczyk – sekretarz, wyró˝-
ni∏o pi´ç chórów, laureatów tego-
rocznych eliminacji.

Laureatami zosta∏y: Chór Miesza-
ny „Bel Canto” LO Rybnik – puchar
prezesa Okr´gu Wodzis∏awskiego
(kat. chórów m∏odzie˝owych), Chór
M´ski „Echo” Biertu∏towy z Radli-
na – puchar burmistrza Pszowa (kat.
chórów jednorodnych), Chór Mie-
szany „Basilica Cantans” Cz´sto-
chowa – puchar starosty powiatu
wodzis∏awskiego, Chór Mieszany
im. J. S∏owackiego Radlin – puchar
prezydenta Wodzis∏awia Âl., Chór
Mieszany „Seraf” Rybnik – puchar
burmistrza Radlina (kat. chórów
mieszanych).

Jury bardzo wysoko oceni∏o po-
ziom artystyczny oraz organizacj´
eliminacji, których organizatorami
byli: Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO,
Starostwo Powiatu Wodzis∏awskie-
go, Urz´dy Miast Pszowa, Radlina
i Wodzis∏awia Âl. oraz parafia bazy-
liki NNMP w Pszowie.

Krystian Dziuba

Festiwal PieÊni Maryjnych
„Regina Coeli” 2011 

27 maja 2011 roku w koÊciele
Wniebowzi´cia NMP w Radlinie
Biertu∏towach wystàpi∏y tym razem
tylko dwa zespo∏y Êpiewacze: Chór
M´ski „Echo” Biertu∏towy z Radli-
na i Chór Mieszany „Harmonia” Jej-
kowice. Tegoroczny, trzynasty ju˝
Festiwal PieÊni Maryjnej poÊwi´co-
ny by∏ B∏ogos∏awionemu Janowi
Paw∏owi II, w roku Jego beatyfikacji
oraz – jak co roku – wszystkim mat-
kom, mamom i mamusiom z okazji
Dnia Matki. Wymienione zespo∏y,
pod dyrekcjà Tymoteusza Kubicy
i Krzysztofa Maƒczyka, zaprezento-
wa∏y swój program pieÊni maryj-
nych w ramach nabo˝eƒstwa majo-
wego. 

Na zakoƒczenie po∏àczone chóry
wraz z licznie zebranymi (w tym
dniu) wiernymi zaÊpiewali, „Bark´”
– ulubionà pieÊƒ b∏. Jana Paw∏a II.
W podzi´ce za udzia∏ w koncercie
oba zespo∏y otrzyma∏y okoliczno-
Êciowe statuetki i dyplomy, które
wr´czali – ks. pra∏at Alfred Wloka,
ks. Rafa∏ Woênica i ni˝ej podpisany
– organizator imprezy.

Krystian Dziuba

Rodzinny Festyn ZZG
z Chórem M´skim 

„Echo” Biertu∏towy 
i Orkiestrà Górniczà 

KWK „Marcel” 

Deszcz i ziàb nie przeszkodzi∏y
zarzàdowi MZ ZZG w Polsce KWK
„Marcel”, w zorganizowaniu w so-
botnie popo∏udnie 28 maja 2011 ro-
ku, rodzinnego festynu w OÊrodku
Rekreacyjnym w Olzie. Dla uroz-
maicenia i mi∏ego sp´dzenia czasu
uczestnikom pikniku, w cz´Êci arty-
stycznej nie zabrak∏o równie˝ Chó-
ru M´skiego „Echo” oraz Orkiestry
Górniczej KWK „Marcel”. Chór
wykona∏ kilka pieÊni a cappella
(„Zgodnym chórem bracia”, „Ha-
s∏o”, „Chór zbójników” z op. „Erna-
ni”), a nast´pnie wspólnie z orkie-
strà d´tà zaÊpiewa∏ pieÊni, które
z ∏atwoÊcià wpadajà w ucho s∏ucha-
cza („Kochany Âlàsk”, wiàzanka
pieÊni Êlàskich oraz „To Êpiewa
Echo – radliƒski chór”). Powiedze-
nie, ˝e muzyka i Êpiew ∏agodzi oby-
czaje sprawdzi∏o si´ i tym razem,
poniewa˝ po wyst´pie, deszcz prze-
sta∏ (chwilowo) padaç!

Krystian Dziuba
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Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
Dawno temu ju˝, bo przed laty stu, z górà stu,
pewien stra˝ak mia∏ huczny Êlub.
[…]
Ach, co to by∏ za Êlub! [para dudi ratira dudidam]
Ach, co to by∏ za Êlub! [bara bara pararara]
D´ta orkiestra gra∏a ile tchu, mówi´ wam
tràby tu, tuby tam, ach! szkoda s∏ów…
Panie, panowie, to by∏ wspania∏y Êlub, to by∏ Êlub!!!
Ach, co za Êlub!

Pami´tamy? Rok by∏ 1970. W Opolu odbywa∏ si´ VIII
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Podczas jednego
z koncertów na estradzie tamtejszego Amfiteatru poja-
wi∏a si´ wokalno-instrumentalna grupa „Quorum”. No,
i zacz´∏o si´: m∏ody cz∏owiek, d∏ugow∏osy okularnik we
fraku, z cylindrem na g∏owie, raz, dwa, trzy, nabi∏ tem-
po i Êpiewnie „wszed∏ w temat”. Towarzyszy∏y mu
„Êlubnie” przystrojone m∏ode damy. To one powtarza∏y
chórkiem s∏owa refrenu „Ach, co to by∏ za Êlub”. Pio-
senka chwyci∏a. Sta∏a si´ przebojem.

Co ma tamta piosenka wspólnego z naszym Zjazdem
Delegatów? Niby nic. Chocia˝…

Zauwa˝my, i˝ s∏owa nieco wyblak∏ego przeboju z ∏a-
twoÊcià powiàzaç mo˝na z Walnym Zjazdem Sprawoz-

dawczym Delegatów Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, który odby∏ si´ 3 kwietnia br. w Miejskim Domu
Kultury „Bogucice-Zawodzie”. Mi´dzy piosenkowym
Êlubem stra˝aka a naszym Zjazdem, by∏y naturalnie
pewne ró˝nice, ale podobieƒstw mi´dzy nimi te˝ nie
brakowa∏o.

Zjazd rozpoczà∏ si´ tak, jak zapowiedziano w zapro-
szeniu, o godzinie 10.00. Chwil´ wczeÊniej albo póêniej
– nie ma wi´kszego znaczenia jak d∏uga by∏a to chwila
– prezes Roman Warzecha sprawdzi∏ mikrofon: – „raz,
dwa, trzy” – powiedzia∏, a nawet zdaje si´ puknà∏ pal-
cem w urzàdzenie, by sprawdziç, czy nale˝ycie przeka-
zuje g∏os. PodkreÊliç wypada, i˝ prezes pojawi∏ si´ na
Zjeêdzie w garniturze, jednak bez cylindra. Poniewa˝
poza tym wszystko by∏o jak trzeba, móg∏ zarzàdziç po-
wstanie z miejsc, co te˝ nastàpi∏o. Zgodnie ze zwycza-
jem wprowadzono teraz uroczyÊcie sztandar Zwiàzku.
Ceremonia∏owi towarzyszy∏ muzyczny sygna∏, skompo-
nowany przed laty przez Józefa Szweda. 

„Tràby tu, tuby tam”, mi´dzy nimi jeszcze klarnety,
wielki b´ben i ma∏y werbel… Orkiestra d´ta Elektrow-
ni „¸aziska” od poczàtku zebrania trwa∏a na swoich
miejscach. Trwa∏a w oczekiwaniu na wyst´p, którego
zacz´cie zaplanowano po uroczystym rozpocz´ciu,
wprowadzeniu i przywitaniu. Prezes Warzecha „wszed∏

Ach, co to by∏ za Zjazd!



w temat” bez towarzyszenia choçby i zwyczajnie ubra-
nych dam. Przygotowanej kwestii nie zaÊpiewa∏, tylko
po prostu i zwyczajnie powiedzia∏: 

– Dzisiejszy Walny Zjazd Delegatów jest podsumo-
waniem minionego roku, a tak˝e podkreÊleniem stulet-
niej tradycji Êpiewaków i muzyków zrzeszonych w Âlà-
skim Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Minà∏ pierwszy rok na
swoim, znów autonomicznym Êlàskim zwiàzku Êpiewa-
czym. Czy jest nam dobrze? Czy jest nam lepiej? B´dzie
o tym mowa w cz´Êci sprawozdawczej. A teraz witam
serdecznie wszystkich przyby∏ych na dzisiejszy Walny
Zjazd Sprawozdawczy. Szczególnie witam delegatów,
cz∏onków honorowych […] Witam zaproszonych goÊci:
wiceprzewodniczàcego Sejmiku Samorzàdowego Woje-
wództwa Âlàskiego, pana Andrzeja GoÊciniaka; witam
przedstawiciela Arcybiskupa GórnoÊlàskiego Damiana
Zimonia – ks. pra∏. prof. Antoniego Reginka, który jest
naszym bliskim wspó∏pracownikiem, kapelanem Êpie-
waków i muzyków; witam równie ciep∏o pana Adama
Radosza, wielkiego sprzymierzeƒca naszego zwiàzku;
witam przedstawiciela Marsza∏ka Województwa Âlà-
skiego – pe∏niàcego obowiàzki dyrektora Regionalnego
OÊrodka Kultury w Katowicach, pana Macieja Zygmun-
da… A teraz oddaj´ g∏os orkiestrze, którà zapowie 
dh Andrzej Wójcik.

Druh sekretarz zapowiada∏. A orkiestra?

D´ta orkiestra gra∏a ile tchu, mówi´ wam
tràby tu, tuby tam, ach! szkoda s∏ów…
Panie, panowie, koncert by∏ wspania∏y!

RównoczeÊnie na ekranie, który ustawiono na estra-
dzie, przewija∏y si´ obrazki – zdj´cia pokazujàce naszà
stuletnià histori´. Zaraz te˝ nastàpi∏y przemówienia.
G∏os zabrali goÊcie, którzy odczytali reprodukowane
obok listy Marsza∏ka Województwa Âlàskiego, Adama
Matusiewicza oraz Metropolity Katowickiego, ks. abp.
dr. Damiana Zimonia. Dokonali te˝ aktu dekoracji Z∏o-
tà Odznakà Honorowà „Zas∏u˝ony dla Województwa
Âlàskiego”; w∏aÊciwiej by∏oby powiedzieç „Zas∏u˝o-
na”. Jak bardzo zas∏u˝ona jest adresatka listów wiemy
nie od dziÊ.

„Szanowna Pani Eleonora S∏adkowska Kierownik
Biura Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr Zarzàdu
G∏ównego w Katowicach…”;

„Szanowna Pani Eleonoro!…”; 

„Druhna Eleonora S∏adkowska…” – napisali nadawcy.

„Pani praca i zaanga˝owanie w problematyk´ Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Katowicach god-
na jest uznania i mo˝e s∏u˝yç przyk∏adem jego cz∏on-
kom. Piel´gnujàc tradycje wspólnego Êpiewu i muzy-
kowania oraz utrwalajàc w szeregach braci Zwiàzku
wartoÊci patriotyczne i humanistyczne przyczyni∏a si´
Pani do pomno˝enia dorobku Êlàskiej kultury muzycz-
nej. Prosz´ przyjàç tak˝e podzi´kowania za wieloletnià
realizacj´ tak cennych przedsi´wzi´ç jak np.: Âwi´to
Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”, GórnoÊlà-
skie Prezentacje Chórów i Orkiestr, Festiwal PieÊni
Maryjnej „Magnificat”, Ogólnopolski Festiwal Pol-
skiej PieÊni Chóralnej, Ogólnopolskie Dni Muzyki Sa-

kralnej, Zjazd Chórów S∏owiaƒskich, Zjazd Konfrater-
ni Najstarszych Chórów i Orkiestr w Województwie
Âlàskim […]” – czytamy w liÊcie Marsza∏ka Matusie-
wicza.

„Z okazji 60-lecia pracy w ramach spo∏ecznego ruchu
muzycznego przesy∏am moje wyrazy uznania i wdzi´cz-
noÊci za Pani pe∏nà poÊwi´cenia prac´ […]” – napisa∏
ksiàdz arcybiskup.

„Trudna do przecenienia jest Twoja kreatywnoÊç, któ-
rà osobiÊcie wpisa∏aÊ do historii Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych […]” – podkreÊli∏ Rajmund Hanke, prezes
honorowy Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr oraz
Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

Nieco ponad miesiàc wczeÊniej, pierwszego marca
2011 roku w biurze Zwiàzku przy udziale wszystkich
cz∏onków Zarzàdu, Komisji Rewizyjnej i zaproszonych
goÊci wr´czono Jubilatce laurk´ takiej oto treÊci:

Minionej niedzieli temat si´ nasunà∏
Opisania Êwie˝y „lecia” Pani Eli,
Która szeÊçdziesiàtk´ ukoƒczy∏a w∏aÊnie
Zwiàzania ze Zwiàzkiem – co jest znanym faktem.
Poczàtkowà datà – nie jest to nietaktem –
By∏ dzieƒ pierwszy marca, w pi´çdziesiàtym pierwszym.
[…]

My, uczniowie zaledwie, naÊladowcy niekompletni,
petenci z furà problemów i spraw do za∏atwienia –
z podziwem patrzymy na Ciebie, któraÊ pokona∏a
wszelkie trudnoÊci przeprawy przez te wszystkie lata.
One, jak wysokie Alpy, z∏o˝one z szeÊçdziesi´ciu stro-
mych szczytów i g∏´bokich rozpadlin, drogà by∏y nie∏a-
twà, cz´sto ryzykownà. 

Dzi´kujemy za ka˝dy dzieƒ z nami. Za ka˝dy wieczór
dzi´kujemy i noc nieprzespanà, gdy bola∏a g∏owa od
nadmiaru spraw. Zdrowia ˝yczymy i pogody ducha.
Niech pami´ç o nas, o latach oddanych Zwiàzkowi Âlà-
skiemu Chórów i Orkiestr uwalnia Ci´ od utrapieƒ te-
raêniejszych i przysz∏ych. By∏o zawsze wspaniale, gdy
poruszana przez Ciebie maszyneria zwiàzkowego Biu-
ra dzia∏a∏a sprawnie, dyskretnie, rzadko si´ zacinajàc,
a jeÊli ju˝ – to z wdzi´kiem.

Kochamy Ci´ i kochaç b´dziemy. A gdy zbli˝aç si´
b´dzie dziewiàta, ka˝dego poranka wyglàdaç b´dziemy
Twego wejÊcia w znane Biura progi.

Koniec koƒców wpisujemy si´ tutaj, pod∏ug wzrostu
i pe∏nionej funkcji:

(podpisy, jak zwykle, nieczytelne)

Wr´czeniu laurki towarzyszy∏ Êpiew „Sto lat”. Sy-
tuacja powtórzy∏a si´ podczas Zjazdu Delegatów z tà
ró˝nicà, ˝e Orkiestra d´ta Elektrowni „¸aziska”, pod
kierunkiem Bogus∏awa Plichty na czeÊç Jubilatki wyko-
na∏a jeszcze kilka osobno dedykowanych i goràco przy-
j´tych utworów. Wyst´powi towarzyszy∏ pokaz slajdów
ukazujàcych Jubilatk´ w ró˝nych sytuacjach pracy
zwiàzkowej, na podstawie fragmentów zachowanych
protoko∏ów opracowany przez sekretarza.

Jubilatka, zdaje si´, ma∏o co zdawa∏a sobie spraw´
z przebiegu uroczystoÊci. Zaj´ta by∏a przede wszystkim
sprawami zjazdowymi, zw∏aszcza zaÊ obs∏ugà delegatów.
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W cz´Êci roboczej Zjazd przebiega∏ wed∏ug ustalone-
go porzàdku. Zwyk∏e procedury poprzedzi∏o jeszcze tyl-
ko wr´czenie Medalu 100-lecia ZÂKÂ chórowi „Ju-
trzenka” z Bojszów oraz Honorowej Odznaki Z∏otej
z Wieƒcem Laurowym, którà otrzyma∏ Wiktor Goniwie-
cha z Lubliƒca. Potem, punkt po punkcie, realizowano
plan, poczynajàc od uczczenia chwilà ciszy i modlitwy
pami´ci tych, którzy w ciàgu 2010 roku odeszli z nasze-
go grona. 

Na liÊcie „nieobecnych” znaleêli si´: prof. Henryk Mi-
ko∏aj Górecki, Krystyna Ludwig z chorzowskiej „Lutni”,
Eugeniusz Opa∏a, Henryk Jabcoƒ i Augustyn Pasternak
z chóru „Âlàsk” w Lipinach, Pawe∏ Spojda z przyszowic-
kiego „S∏owika”, Jan Koloczek z OD „SoÊnica” w Gliwi-
cach, Andrzej Âwierzy z chóru archikatedralnego w Ka-
towicach, Renata K∏osiƒska z mys∏owickiego chóru Êw.
Grzegorza, Hieronim Czech i Berta Kuczera z chóru
„S∏owiczek” w Popielowie, Andrzej Âwiàtek i Zygmunt
Bartyzel z chóru „Sienkiewicz” w Miasteczku Âlàskim
i Józef Kalus z OD „Bytom” w Miechowicach. 

Przyj´cie protoko∏u z poprzedniego zjazdu, zatwier-
dzenie regulaminu obrad, wybór przewodniczàcego
i protokolanta, przyj´cie porzàdku obrad i powo∏anie
komisji zjazdowych przedzielone zosta∏o aktem nadania
godnoÊci Honorowego Cz∏onka Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. Zgodnie z wnioskiem Zarzàdu
G∏ównego wyró˝niony nià zosta∏ mgr in˝. Adam Ra-
dosz, który jako dyrektor Regionalnego OÊrodka Kultu-
ry w Katowicach niejednokrotnie wspiera∏ Zwiàzek
w nie∏atwych staraniach o pozyskiwanie Êrodków, tru-
dzie wydawania „Âlàskich Zeszytów Nutowych”, dost´-
pu do wiedzy umo˝liwiajàcej skuteczne dzia∏anie. 

Coroczne, sprawozdawcze zjazdy delegatów sà statu-
towym forum oceny pracy Zarzàdu. Delegaci majà te˝
prawo podejmowania uchwa∏ niezb´dnych dla nale˝yte-
go funkcjonowania Zwiàzku. Czy i jak z tego korzysta-
jà? Sami chyba wiedzà najlepiej jak to jest! Troch´
smutno si´ robi, gdy na zaproszenie do dyskusji nad
sprawozdaniami nikt si´ z sali nie zg∏asza. Powód jaki?
MyÊli ten i ów: „Nie warto sobie j´zyka strz´piç”. Albo:
„Nie obchodzi mnie, co oni tam, w Zarzàdzie robià. Ju˝
trzy godziny tu siedzimy, a w domu obiadek stygnie…”

Wa˝ny i delikatny problem pojawi∏ si´ w koƒcowej
fazie Zjazdu. Chodzi o pieniàdze. ÂciÊlej o wysokoÊç
sk∏adki cz∏onkowskiej. Jak wiadomo, bez pieni´dzy ˝yç
si´ nie da. Nie mo˝e bez nich funkcjonowaç Zwiàzek,

który ma ambicj´ robienia czegoÊ dobrego i po˝yteczne-
go dla zrzeszonej wspólnoty. 

Rzeczà dobrà i po˝ytecznà jest wydawanie „Âpiewaka
Âlàskiego”. Na ten cel wcià˝ brak Êrodków. Niezamie-
rzonym skutkiem bywa komiczny efekt ukazywania si´
w lipcu wydania, poÊwi´conego obchodom Êwiàt Bo˝e-
go Narodzenia i Nowego Roku. Zdobywanie Êrodków
publicznych z ró˝nych powodów jest coraz trudniejsze
i uzale˝niajàce od dobrej woli urz´dników. Pojawi∏ si´
wi´c wniosek podwy˝szenia sk∏adki z 12 na 24 z∏ote.
Wniosek przeszed∏. Za by∏o 32 delegatów, przeciw – 19,
wstrzyma∏o si´ – 22. Wtedy okaza∏o si´, ˝e na sali nie
ma ju˝ quorum, ˝e w zwiàzku z tym g∏osowanie jest nie-
wa˝ne. 

By∏o niewa˝ne: bo w domu obiadek stygnie, bo goÊcie
za drzwiami, bo w telewizji mecz jakiÊ tam, bo…
bo…bo…

Có˝: problem i tak wróci. I trzeba si´ b´dzie do spra-
wy jakoÊ odnieÊç. 

Rok szybko minie. To tylko 365 dni, ale zosta∏o ich
ju˝ mniej ni˝ trzysta!

Wyznaczonego dnia o dziesiàtej rozpocznie si´ kolej-
ny zjazd delegatów Zwiàzku. Quorum pojawi si´ na po-
czàtku. Próba mikrofonu wypadnie pomyÊlnie, role zo-
stanà rozdane, porzàdek przyj´ty. Quorum b´dzie wspo-
minaç:

Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
Dawno temu ju˝, przed rokiem –
Ach co to by∏ za Zjazd! [bara bara pararara]
D´ta orkiestra gra∏a ile tchu, mówi´ wam
tràby tu, tuby tam, ach! szkoda s∏ów…
Panie, panowie, to by∏ wspania∏y Zjazd!

Andrzej Wójcik
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Ela w anegdocie
Przysz∏a Komisja Rewizyjna w sk∏adzie Wilhelm Hel,

Wincenty Wojtacha i ten trzeci, nie pami´tam ju˝, który…
– Herbaty nóm nie rób dzioucha i tak Cie obsmaru-

jymy – mówi Hel i pyta:
– A ta Warzecha ju˝ przysz∏a?
Mia∏ na myÊli dzisiejszego prezesa

Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.
– Bardzo porzàdni… Porzàdni to byli,

ci z Komisji Rewizyjnej – wspomina Ele-
onora S∏adkowska po latach.



Eliminacje Festiwalu 
„Magnificat 2011” zakoƒczone

W maju i czerwcu odby∏y si´ eliminacje Festiwalu PieÊni Maryjnej
„Magnificat 2011”, na które zg∏osi∏o si´ 30 chórów w kategoriach –
Chóry mieszane, jednorodne, kameralne, m∏odzie˝owe i szkó∏ mu-
zycznych. Organizacji Eliminacji Festiwalu podj´∏y si´ Okr´gi: Gli-
wicko-Zabrski (Prezes Okr´gu – Ryszard Buczek), Wodzis∏awski
(Prezes Okr´gu – Krystian Dziuba) i Tarnogórski (Prezes Okr´gu –
Grzegorz Pitas).

14 maja 2011 r. – koÊció∏ NMP Wspomo˝enie Wier-
nych w Gliwicach-SoÊnicy

Do fina∏u jury zakwalifikowa∏o: 
● Grupa Wokalna „Camerton” z ¸azisk Górnych – dyr. Ewa

Kaczmarczyk, ● Chór Mieszany „Lutnia” Chorzów – dyr. ¸ukasz
Szmigiel, ● Chór Mieszany „Skowronek” Giera∏towice – dyr. Beata
Stawowy.

Chóry otrzyma∏y dyplomy uczestnictwa i dyplomy kwalifikacji do
fina∏u.

21 maja 2011 r. bazylika NMP w Pszowie

Kwalifikacj´ do fina∏u uzyska∏y:
● Chór Mieszany „Basilica Cantans” z Cz´stochowy – dyr. W∏o-

dzimierz Krawczyƒski (Puchar Starosty Powiatu Wodzis∏awskiego), ●
Chór M∏odzie˝owy „Bel Canto” LO z Rybnika – dyr. Lidia Blazel-
Marszolik (Puchar Prezesa Okr´gu Wodzis∏awskiego ÂZChiO), ●

Chór Mieszany im. J. S∏owackiego z Radlina – dyr. Agnieszka Pata-
long (Puchar Prezydenta Miasta Wodzis∏aw Âlàski), ● Chór Miesza-
ny „Seraf” z Rybnika – dyr. Aleksandra Orzechowska-Niedziela (Pu-
char Burmistrza Radlina), ● Chór M´ski „Echo” Biertu∏towy z Ra-
dlina – dyr. Tymoteusz Kubica (Puchar Burmistrza Pszowa).

Chóry otrzyma∏y dyplomy uczestnictwa i dyplomy kwalifikacji do
fina∏u.

11 czerwca 2011 r. koÊció∏ MB Uzdrowienie Chorych
w Tarnowskich Górach

Jury zakwalifikowa∏o:
● Chór M∏odzie˝owy PSM I i II st. im. L. Ró˝yckiego z Gliwic –

dyr. Joanna Pudlik (Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskich Gór), ●
Chór Kameralny „Modus Vivendi” z Katowic-Piotrowic – dyr. An-
na Szawiƒska, ● Chór Mieszany „Polonia – Harmonia” z Piekar
Âlàskich – dyr. Iwona Melson, ● Chór Mieszany „Kolejarz” z Tar-
nowskich Gór – dyr. Izabela Lysik-Ró˝aƒska, ● Chór Mieszany
„Canzona” z Tarnowskich Gór – dyr. Adam Szeliga, ● Chór Mie-
szany „Harmonia” z Tarnowskich Gór-Lasowic – dyr. Roman Kot.

Chóry otrzyma∏y dyplomy uczestnictwa i dyplomy kwalifikacji do
fina∏u.

W ocenie jury popisy chórów by∏y na wyrównanym wysokim pozio-
mie, nale˝y si´ podzi´kowanie dla wszystkich dyrygentów, a przede
wszystkim Êpiewakom, którzy kszta∏càc swoje zami∏owanie w Êpiewie
wyra˝ajà to w bardzo dobrym kierunku – oby tak dalej.

Wszystkim chórom ˝ycz´ co najmniej takich wyst´pów, w finale Fe-
stiwalu w dniu 17 wrzeÊnia 2011 r. w bazylice NMP w Piekarach.

Romwar
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Âpiewy 
wielkopostne,
pasyjne, 
wielkanocne
i inne

Co roku wczesnà wiosnà chóry
uczestniczà w koncertach post-
nych, pasyjnych, w Gorzkich ˚a-
lach, w Drodze Krzy˝owej, Tridu-
um Paschalnym, uroczystoÊciach
Âwiàt Wielkanocnych, w których
uczestniczy∏y zespo∏y ÂZChiO.
W reporterskim skrócie wymieniç
nale˝y: 

Marzec 2011 r. 
– Koncert Wielkopostny, Chór „Ju-

trzenka” Bojszowy, „Harmonia”
im. W∏. Smoluchy z Bierunia. 

– Spotkanie z PieÊnià Pasyjnà,
Chóry; „S∏owik” Przyszowice,
„Cecylia” Paniówki, „Bel Canto”
Chudów, „Skowronek” Giera∏to-
wice. 

– Koncerty PieÊni Pasyjnych, Chó-
ry; „Seraf” Chorzów, „Lutnia”
Chorzów, „Cantate” Ewangelic-
ko-Augsburski Chorzów, Cho-
rzowski Chór Êw. Floriana,
„Gwiazda” Chorzów, „Jutrzenka”
Ornontowice.

– Droga Krzy˝owa, „Cecylia” Józe-
fowiec. 

– oprawa liturgii Mszy Êw. popiel-
cowej, „Archikatedralny” Kato-
wice. 

– Gorzkie ˚ale „Bel Canto” Gaszo-
wice. 

Kwiecieƒ 2011 r.
– Okr´gowy Koncert Papieski Ja-

nowi Paw∏owi II, w rocznic´
Êmierci, Chór „Harmonia” z Mi-
ko∏owa i chóry Okr´gu Miko∏ow-
skiego ÂZChiO. 

– „Twoja i Moja – Nasza Droga
Krzy˝owa”, Chór „Seraf” z Ryb-
nika. 

– Nabo˝eƒstwo Ró˝aƒcowe do MB
Lourdskiej, „Cecylia” Koch∏owi-
ce i soliÊci.

– Koncert Muzyki Sakralnej im.
G.G. Gorczyckiego, Chóry Okr´-
gu Rybnickiego, „Skowronek”
Giera∏towice, „S∏owik” Przyszo-
wice, „Cecylia” Paniówki, „Bel



Canto” Chudów, Âlàski Chór Pu-
zonowy. 

– Koncerty PieÊni Postnych, Pasyj-
nych, Chóry; Okr´gu Miko∏ow-
skiego, „Angelus” Tarnowskie
Góry, „Modus Vivendi” Katowi-
ce, „Dzwon” Orzesze, „Harmo-
nia” Miko∏ów, „Polonia” Bieruƒ. 

– Koncert Katyƒ-Smoleƒsk, Chór
„Seraf” Rybnik.

– oprawa liturgiczna Mszy Êw. Nie-
dzieli Palmowej – Pasje, Chóry;
„Modus Vivendi” Katowice, „Bel
Canto” Gaszowice, „Angelus”
Tarnowskie Góry, „Cecylia” Jó-
zefowiec, „Jutrzenka” Bojszowy,
„Sienkiewicz” Miasteczko Âlà-
skie,„Harmonia” im. W∏. Smolu-
chy Bieruƒ, „Jutrzenka” Ornonto-
wice, „Polonia” Bieruƒ. 

– oprawa muzyczna Tridium Pas-
chalne, Chóry; Êw. Cecylii Ko-
ch∏owice, „Archikatedralny” Ka-
towice, „Modus Vivendi” Kato-
wice, Êw. Cecylii Józefowiec,
„Bel Canto” Gaszowice, „Ange-
lus” Tarnowskie Góry,

– oprawa uroczystoÊci Wielkanoc-
nych, Chóry; „Archikatedralny”
Katowice, „Polonia” Bieruƒ, Êw.

Cecylii Józefowiec, Êw. Cecylii
Koch∏owice,

– Koncerty PieÊni Wielkanocnych,
Chóry; „Cantate Deo” Ruda Âl.
Halemba, „Cecylia” Rydu∏towy,
„Bel Canto” Gaszowice. 

Maj 2011 r.
– Koncerty PieÊni Maryjnych, Chó-

ry; „Harmonia” im. W∏. Smolu-
chy Bieruƒ, „Angelus” Tarnow-
skie Góry, Chóry Okr´gu Rudz-
kiego ÂZChiO, „Bel Canto” Ga-
szowice, „Cantate Deo” Ruda Âl.,
„Jutrzenka” Bojszowy, Chóry
Okr´gu Katowickiego ÂZChiO,
„Gwiazda” Chorzów, „Lutnia”
Chorzów, „Seraf” Chorzów Bato-
ry, „Ma∏gorzata” Lyski, „Sienkie-
wicz” Miasteczko Âl., „Cecylia”
Józefowiec, „Seraf” Rybnik, „Dei
Patris” Katowice, „Cecylia” Ko-
ch∏owice, Chóry Okr´gu Wodzi-
s∏awskiego ÂZChiO, „Harmonia”
Miko∏ów, „Cecylia” Rydu∏towy,
Chóry Okr´gu Tarnogórskiego
ÂZChiO, „Jutrzenka” Ornontowi-
ce, 

– uroczystoÊci 3 Maja, Chóry; „Ka-
tedralny”, „Cantemus”, Cantabi-

le”, SoÊnica” Gliwice, „Hejna∏”
Katowice Piotrowice, Chóry
Okr´gu Wodzis∏awskiego
ÂZChiO, „Polonia” Bieruƒ, „Dei
Patris” Katowice, „Jutrzenka” Or-
nontowice, Chóry Okr´gu Ryb-
nickiego ÂZChiO, „Cecylia” Ry-
du∏towy. 

– Miko∏owskie Dni Muzyki, Chór
„Harmonia” Miko∏ów. 

– Koncert PieÊni Narodów dla eme-
rytów Uniwersytetu Âlàskiego,
Chóry Mieszany i Kameralny
„Modus Vivendi” Katowice

Czerwiec 2011 r.
– Jubileusze uroczyÊcie obchodzi∏y;

3 czerwca br. Chór M´ski „˚aby”
z Chrzanowa – 95 lat dzia∏alnoÊci,
4 czerwca br. Chór ˚eƒski „Mo-
krzanki” Miko∏ów Mokre – 30 lat
dzia∏alnoÊci. 

– oprawa uroczystoÊci Bo˝ego Cia-
∏a, Chóry; „Archikatedralny” Ka-
towice, „Katedralny” Gliwice,
Êw. Cecylii Koch∏owice, Êw. Ce-
cylii Józefowiec, „Modus Viven-
di” Katowice.

opr. Romwar
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Kol´dowa∏o si´ na Âlàsku, kol´dowa∏o…
Kol´dowano na Âlàsku za starego

piyrwy. Ba, i to jak jeszcze!
Mo˝na powiedzieç – za starego piyr-
wy zacz´∏o si´ wielkie Êlàskie kol´-
dowanie. I nie ca∏kiem posz∏o w za-
pomnienie.

Im wi´ksza gromada Êpiewajà-
cych, tym radoÊniejszy bywa ten
Êpiew kol´dowy. ¸atwo to zrozu-
mieç, bo przecie˝ w kupie zawsze
raêniej, cz∏owiek nie czuje si´ sa-
motny, a i usterki ewentualne w g∏o-
sie niewykszta∏conym da si´ ukryç.
Zresztà jest niemal pewne, ˝e za sta-
rego piyrwy nie by∏o z tym wi´k-
szych k∏opotów: Êpiewali wszyscy
od maleƒkoÊci, wi´c móg∏ si´ g∏os
jako tako zdatny do chóralnego Êpie-
wu wykszta∏ciç. Te˝ i repertuaru
przez lata wzrastania nazbiera∏a si´
w g∏owach ca∏a fura; us∏u˝na pami´ç
dojrza∏ych wiekiem kobiet i m´˝-
czyzn gotowa przez to by∏a w odpo-

wiednim momencie podpowiedzieç
i odtworzyç po kilkaset wielozwrot-
kowych utworów!

Teraz co? A pstro! Ma∏o który sy-
nek albo dzio∏cha g∏os potrafi z sie-
bie wydaç, chyba, ˝e do pyskowania
matce, ojcu. Bo nie do Êpiewu te ich
g∏osiska si´ nadajà. Dziwiç si´ nie
ma czemu. Najgorsze jest jednak, ˝e
wielu takich cherlawych m∏odzieƒ-
ców, niezdatnych do Êpiewania (do
czego innego te˝!) niekiedy do „stu-
diowania” muzyki si´ bierze i do za-
rabiania na ˝ycie graniem oraz Êpie-
waniem byle jakim.

Za starego piyrwy, mo˝e byç
przed wojnà, drugà Êwiatowà, to si´
jeszcze na Âlàsku Êpiewa∏o. Nie tyl-
ko Polska, ale i chóry ros∏y w si∏´,
choç z dostatkiem ró˝nie bywa∏o,
pewnie gorzej ni˝ niejednemu dzi-
siaj, co choç na piwo, gorzo∏k´ i na
merca mo, to na zwiàzkowej sk∏adce

szporuje i na „Âpiewaka” raz na dwa
miesiàce ˝a∏uje czterech z∏otych,
a w niedziel´ do koszyka ciepie
dwadzieÊcia groszy albo i nic nie do,
bo mu szkoda.

O tempora o mores! – chcia∏oby
si´ w takiej sytuacji pedzieç, ale na
co to godaç, skoro ∏aciny ju˝ nikt nie
zno. Chyba ino tako, co na ulicy na-
wet z piyknych usteczek do si´ us∏y-
szeç zamiast Êpiewu.

By∏o kiedyÊ tak – spominajom
o tym stare „Âpiewaki”, ˝e si´ na
Âlàsku kol´dowa∏o a kol´dowa∏o.

Oto styczeƒ 1928 roku. Na
∏amach „Âpiewaka Âlàskiego” znaj-
dujà czytelnicy takà wiadomoÊç:

„W ostatnich tygodniach praca
Kó∏ Êpiewackich sz∏a pod znakiem
pieÊni kolendowych. Prawie
wszystkie chóry urzàdzi∏y w∏asne
obchody kolendowe, a oprócz te-
go niezliczonà iloÊç razy bra∏y



czynny udzia∏ w obchodach
gwiazdkowych […] lub te˝ kolen-
dami upi´ksza∏y nabo˝eƒstwa
w koÊcio∏ach”1.

„W∏asne kolendowe obchody” to
nic innego, jak spotkanie przy op∏at-
ku, po∏àczone ze Êpiewaniem kol´d –
„po koÊcielnemu” i w artystycznym,
wielog∏osowym opracowaniu. Takie
„obchody” sà te˝ tradycjà piel´gno-
wanà przez Zarzàd G∏ówny Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr…

„B´dziemy si´ cieszyç obecnoÊcià
mi∏ych GoÊci i cz∏onków Zarzàdu” –
napisa∏ prezes Roman Warzecha
w zaproszeniu „na tradycyjne spot-
kanie op∏atkowe w gronie przyjació∏
Êlàskich chórów i orkiestr”. Znów
zatem, jak w poprzednich latach,
równie˝ we wtorek 28 grudnia 2010
roku, w goÊcinnym „lokalu”, czyli
w siedzibie Zwiàzku przy ulicy Ple-
biscytowej w Katowicach, „rozwar-
∏y si´ do serdecznego uÊcisku ramio-
na” przyby∏ych osób, przekaza∏y so-
bie d∏onie poÊwi´cony op∏atek –
chleb ofiarny, „chleb zgody i prze-
baczenia”, znak jednoÊci i duchowe-
go po∏àczenia. Jego wyrazem by∏ te˝
wspólny Êpiew kol´d – symboliczna
inauguracja corocznego kol´dowa-
nia, w którym z∏àczy∏y si´ z g∏osami
cz∏onków Zarzàdu g∏osy ks. profe-
sora A. Reginka i ks. bp. T. Szurma-
na – ordynariusza diecezji katowic-
kiej KoÊcio∏a Ewangelicko-Augs-
burskiego oraz g∏osy zaprzyjaênio-
nych z nami od lat profesorów Jana
Wincentego Hawela i Jana Wojta-
chy.

Tak utrzymuje si´ znana z dawien
dawna tradycja, której wzór utrwali∏
si´ w opisie „Âpiewaka Âlàskiego”.
Z okazji zbli˝ajàcych si´ „Êwiàt po-
koju”, 15 grudnia 1920 roku, wspo-
mnienie ∏amania si´ op∏atkiem przy-
wo∏a∏o to pismo s∏owami:

Wigilijny op∏atek cz´sto bywa
chlebem zgody i przebaczenia. Za-
pominajà si´ przy nim dawne urazy,
roztwierajà ramiona do serdecznego
uÊcisku!2

Potem by∏a wojna i wszystko do
góry nogami obróci∏a. Z dnia na

dzieƒ, jak Ênieg w czas wiosennej
odwil˝y, szybko znikaç zaczà∏ Êpiew
i w szkole i w domu. Owszem: za-
k∏adano Êwietlice, potem klubo-ka-
wiarnie. W nich chóry mia∏y si´
çwiczyç w Êpiewaniu masowych
pieÊni o warczàcych motorach, o bu-
dowaniu nowego domu, o ruszaniu

z posad bry∏y Êwiata, o murarskich
kielniach i przodujàcych traktorzyst-
kach, o wielkiej przyjaêni do wiel-
kiego i przodujàcego narodu, w któ-
rym ka˝dy rad i gdzie „tak wolno
dyszy cze∏awiek”.

Prezes Lig´za, chcia∏ czy nie, mu-
sia∏ do czegoÊ takiego zach´caç i na-
sze zwiàzkowe chóry. O kol´dowa-
niu – przynajmniej oficjalnie – mo-
wy nie by∏o!

Do czasu.
Bo chóry i tak robi∏y swoje. Nie-

koniecznie pod swojà firmà „lota∏y”
po koÊcio∏ach i wniebog∏osy, jak po-
radzi∏y, wyciàga∏y swoje Bóg si´ ro-
odzi!

˚eby si´ jednak nikomu w g∏owie
od tego „kolyndowanio” nie prze-
wróci∏o, ˝eby od budowania dalszej
pomyÊlnoÊci i szcz´ÊliwoÊci niesfor-
nych chórzystów ono nie odstr´cza-
∏o, próbowano rozmaitych sztuczek.
W koƒcu dano sobie spokój. Jednak
na wszelki wypadek, jeszcze 27 paê-
dziernika 1957 roku, na naradzie za-
rzàdu Oddzia∏u Âlàskiego z zarzàda-
mi okr´gów Zwiàzku, prezes Lig´za
„…omówi∏ spraw´ amatorskich
przedstawieƒ Jase∏kowych, które
winny mieç charakter raczej ludo-
wy, a nie kultowy”.

Starzyki zaÊ, co najmniej siód-
mym krzy˝ykiem do ziemi przygi´-
ci, pami´tajà radoÊç, jaka wigilijne-
go wieczoru w 56. roku si´ zdarzy∏a,
gdy po raz pierwszy po d∏ugiej prze-
rwie w ramach „odwil˝y” z katowic-
kiego radia polecia∏y w Êwiat i do
Êlàskich domów trafi∏y kol´dy Êpie-
wane przez nasze chóry – najpi´k-

niej i najdostojniej przez m´ski chór
„Hejna∏” z Piotrowic.

Teraz kol´d Êpiewaç nikt nikomu
nie broni. Ka˝dego roku, zw∏aszcza
w styczniu, odbywa si´ wielkie ko-
l´dowanie. PrzeÊcigajà si´ w nim
Êlàskie chóry. Âpiewajà po para-
fiach, w koÊcio∏ach, ale i w domach
opieki. RadoÊç wielkà og∏aszajà i ∏z´
wzruszenia prowokujà, co po policz-
kach sp∏ywa. Jest tego kol´dowania
zadoÊç. Wystarczy zajrzeç do publi-
kowanego w poprzednim numerze
„Âpiewaka” kalendarium. Nawia-
sem wspomnieç trzeba, ˝e nieskr´-
powane kol´dowanie Êlàskich chó-
rów w czasach powojennych zacz´-
∏o si´ dopiero… na poczàtku lat 90.,
w okresie upadku „ustroju sprawie-
dliwoÊci spo∏ecznej”. Âwiadectwem
dokonujàcych si´ przemian obejmu-
jàcych tak˝e kol´dowà aktywnoÊç
Êpiewaczà sà zapisy z ksi´gi proto-
ko∏ów ówczesnego Oddzia∏u Âlà-
skiego PZChiO. W dokumencie da-
towanym 27 wrzeÊnia 1988 roku
stwierdzono:

Âlàski Oddzia∏ deleguje swoich
przedstawicieli w osobach R. Wa-
rzecha i T. Trondt do przeprowa-
dzenia rozmowy w Kurii w spra-
wie organizacji koncertów kol´d
i pastora∏ek na terenie Âlàska.

Up∏yn´∏o jeszcze troch´ czasu wy-
pe∏nionego rozmaitymi dzia∏aniami
i niekiedy „burzliwymi” dyskusja-
mi. Wreszcie 29 listopada 1989 roku
w protokole z zebrania Zarzàdu Od-
dzia∏u Âlàskiego PZChiO odnotowa-
no nast´pujàce uzgodnienia:

Dorocznym zwyczajem op∏atkowych spotkaƒ prezes Zwiàzku R. Warzecha
omawia dokonania mijajàcego roku.
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Chóry koÊcielne wraz z chórami
naszego zwiàzku uczestniczyç b´-
dà w cyklu koncertów kol´d orga-
nizowanych w katedrze pod we-
zwaniem Chrystusa Króla w Kato-
wicach oraz w Sali Urz´du Woje-
wódzkiego w Katowicach. Oprócz
tego koncerty kol´d organizowane
b´dà tak˝e w innych koÊcio∏ach na
terenie Katowic i miastach na te-
renie okr´gów. Koordynatorem
koncertów kol´d b´dzie Barbara
Zielonka.

Wydzia∏ Kultury udost´pnia na-
szym chórom bezp∏atnie sale na
zorganizowanie koncertów kol´d
w terminie 17, 18, 20, 21, 24, 26,
30, 31 styczeƒ 90 r. W Urz´dzie
Wojewódzkim w Katowicach
koncert kol´d odb´dzie si´ 2
stycznia o 16.00.
Wielkie kol´dowe Êpiewanie

w Êlàskiej, tak˝e i beskidzkiej trady-

cji, rozpoczyna si´ w dzieƒ Êwi´tego
Szczepana. W tym dniu kol´dniczy
Êpiew rozbrzmiewa m.in. we
wszystkich wiÊlaƒskich dolinach,
wi´c i w Jaworniku, gdzie tego dnia
rej wodzà Waƒcy…

Zaczynajà gdy zapada zmierzch,
w kilku. Nad ranem grupa jest o wie-
le liczniejsza, gdy˝ przy∏àczajà si´
do nich inni. Stajà pod oknami, wy-
wo∏ujà Êpiewem gazd´. Gorzej, gdy
ten nie wyjdzie do kol´dników, choç
wiadomo, ˝e jest w domu. Mo˝e
wtedy us∏yszeç z∏oÊliwà przyÊpiew-
k´: Zbierzmy si´ ch∏opy do kupy
i wypnijmy…

W wielkim kol´dowym Êpiewaniu
uczestniczà równie˝ Êpiewacy zrze-
szeni w chórach naszego Zwiàzku,
w chórach przykoÊcielnych albo
w doraênie tworzonych zespo∏ach.
Mo˝na ich spotkaç w Tychach, na
Wieczorach Kol´dowych, albo

w B´dzinie, gdzie odbywajà si´ Fe-
stiwale Kol´d i Pastora∏ek. W ca∏ej
Polsce chóralny Êpiew kol´d roz-
brzmiewa: u ˝∏óbka Jezusowego
w panewnickiej bazylice ojców
franciszkanów, w Cz´stochowie,
Krakowie, Warszawie i Lublinie,
w miastach i wioskach od Tatr do
Ba∏tyku.

W 1938 roku wybitny organizator
˝ycia kulturalnego na Âlàsku, Alfons
K∏aka z Zabrza, pisa∏: „Âpiewajmy
nasze polskie kol´dy, bo to per∏y
drogocenne…” ChórzyÊci o Êpiewa-
niu kol´d nie zapominajà: „per∏y
drogocenne” ka˝dego roku zewszàd
s∏ychaç!

Piszemy o niektórych takich kol´-
dowaniach i w tym zeszycie „Âpie-
waka”, ˝eby w przysz∏oÊci, jak ju˝
ca∏kiem Êpiew w naszym kraju ca∏-
kiem zaniknie, mog∏y si´ nasze
wnuki i prawnuki nadziwiç, jak te˝
to by∏o za starego piyrwy, kiedy ich
dziadkowie i babcie brali udzia∏
w wielkim Êlàskim kol´dowaniu –

Na szcz´Êcie, na zdrowie
Na to Bo˝e Narodzenie

koƒczàcym si´ za ka˝dym razem
tym samym wykrzyknikiem: za ko-
l´d´ dzi´kujemy!

Ano, dzi´kujemy.
A jak to by∏o w tym roku, o tym

donoszà nóm niykierzy.
Sam tukej to powtorzomy i ko˝dy-

mu z osobna dzi´kujymy, ˝e ze-
chcieli do „Âpiywoka” napisaç.

Andrzej Wójcik

——————————
1 Kronika Chóralna, „Âpiewak”, nr 1,

1928, s. 11.
2 Âwi´ta Pokoju, „Âpiewak Âlàski”, nr 3,

1920, s.1.

Radosne kol´dowanie chórów 
w bazylice panewnickiej

Styczniowa adoracja Êlàskich chó-
rów to bardzo wa˝ne spotkanie
o charakterze religijnym. Dlatego
tak wa˝ne, ˝e ka˝dorazowo rozpo-
czyna nowy okres artystycznej dzia-
∏alnoÊci i powierza jà Temu, który
jest Panem dziejów i èród∏em
wszelkiego pi´kna. Jak co roku,
w trzecià sobot´ stycznia, Êlàska ro-
dzina Êpiewacza spotka∏a si´ przy
˝∏óbku Jezusowym w bazylice oj-
ców franciszkanów w Katowicach-

Panewnikach, by uwielbiç Bo˝e
Dzieci´ pi´knym chóralnym brzmie-
niem naszych kol´d, a tak˝e, by
wzorem zast´pów anielskich zwia-
stowaç or´dzie zbawienia i pokoju.
To noworoczne spotkanie ma jesz-
cze jednà motywacj´, z punktu wi-
dzenia religijnego niezwykle istotnà.
Chodzi o wyproszenie b∏ogos∏a-
wieƒstwa Bo˝ego dla naszych ze-
spo∏ów Êpiewaczych i orkiestro-
wych, dla ich artystycznych doko-

naƒ, a bardziej szczegó∏owo, o opie-
k´ Bo˝à dla rodzin i ka˝dego
z uczestników adoracji. Scenariusz
i sam przebieg nabo˝eƒstwa w jego
zasadniczym modelu jest ju˝ wypra-
cowany kilkunastoletnim doÊwiad-
czeniem i, jak si´ wydaje, sprawdza
si´ dosyç korzystnie w praktyce. Je-
dynie niektóre szczegó∏owe kwestie
ulegajà pewnym modyfikacjom.
W tym roku po raz pierwszy zrezy-
gnowano z osobnych prezentacji

Podczas op∏atkowego spotkania kol´dowali m.in. K.K. Kaganiec, 
J. Turalik, J. Mandera-Wojtynek, ks. A. Reginek. Przy pianinie A. Wójcik.



wybranych zespo∏ów Êpiewaczych,
zwykle by∏y to chóry obchodzàce
swój jubileusz i Êpiew w ramach
adoracji traktowa∏y jako du˝e wy-
ró˝nienie. Wprawdzie wykonania
pod wzgl´dem artystycznym sta∏y
zwykle na zró˝nicowanym pozio-
mie, jednak˝e samo przemieszcza-
nie si´ chórów nieco burzy∏o rytm
modlitewnego skupienia i mimo
wszystko wprowadza∏o akcent typo-
wo koncertowego wyst´pu. Wydaje
si´, ˝e tegoroczny przebieg adoracji,
bazujàcej wy∏àcznie na Êpiewach
wspólnych, ma szans´ utrwalenia si´
na przysz∏oÊç.

Najbardziej istotnym elementem
adoracyjnego spotkania chórów jest
s∏owo Bo˝e i modlitwa. Ca∏a pierw-
sza cz´Êç adoracji zachowuje w∏a-
Êciwie charakter obrz´dów wst´p-
nych i liturgii s∏owa, która koƒczy
si´, tak jak w liturgii mszalnej, mo-
dlitwà powszechnà, prowadzonà
zwykle przez chórzyst´. Dalsza
cz´Êç zachowuje ÊciÊle charakter
uwielbienia Bo˝ej Dzieciny kol´do-
wym Êpiewem, prowadzàc do tajem-
nicy obecnoÊci Jezusa w NajÊwi´t-
szym Sakramencie. Stanowi to rów-
nie˝ wa˝ny element adoracji, który
pomaga w przyj´ciu prawdy wiary,
˝e Mesjasz narodzony z Maryi Dzie-
wicy w noc betlejemskà, jest obecny
pod postacià chleba i chce b∏ogos∏a-
wiç nasze ludzkie drogi i ludzkie
dzia∏ania. Tradycjà chóralnych ado-
racji jest obecnoÊç zwierzchników
lokalnego KoÊcio∏a, w tym roku mo-
dli∏ si´ z nami arcybiskup Damian
Zimoƒ, metropolita górnoÊlàski. Je-
go pasterskie pouczenie, motywujà-
ce do aktywnoÊci i dawania chrze-
Êcijaƒskiego Êwiadectwa, zosta∏o
przez chórzystów przyj´te serdecz-
nie, gdy˝ stanowi potwierdzenie
przyjacielskich wi´zi ∏àczàcych spo-
∏eczny ruch muzyczny z KoÊcio∏em,
s∏owo to, wnios∏o równie˝ nowà na-
dziej´ w sens podejmowanych twór-
czych wysi∏ków. Cieszy tak˝e sta∏a
obecnoÊç ojców franciszkanów, ku-
stoszy Êwiàtyni, reprezentowanych
zwykle przez ojca proboszcza Alana
Ruska i asyst´ liturgicznà. Dominu-
jàca cz´Êç adoracji to Êpiew po∏àczo-
nych chórów, pod sprawnà dyrekcjà
Krzysztofa Karola Kagaƒca, dyrek-
tora artystycznego naszego Zwiàz-
ku. Repertuar wspólnych kol´d
w opracowaniu chóralnym jest zwy-
kle nieco zmieniany, w tym roku,
z powodzeniem zabrzmia∏y nast´pu-

jàce utwory: Przystàpmy do szopy;
Dzisiaj chór anio∏ów; W Betlejem,
przy drodze; Noc cicha w Ênie i Za-
Ênij Dziecino. Âpiewowi chórów to-
warzyszy∏ dyskretny akompania-
ment, realizowany przez bazyliko-
wego organist´ Zygmunta Pinkaw´.
Dalszà cz´Êç wype∏ni∏y najbardziej
popularne kol´dy, Êpiewane wspól-
nie, jednog∏osowo, przez wszystkich
uczestników adoracji, z towarzysze-
niem orkiestry d´tej Elektrowni ¸a-
ziska, pod dyrekcjà Bogdana Plich-
ty. Instrumentalne brzmienie wype∏-
nia zwykle sakralnà przestrzeƒ po
homilii, kiedy jest czas na medytacj´
nad s∏owem Bo˝ym, ale tak˝e
w osobnych prezentacjach orkiestro-
wych przy wst´pnej intradzie oraz
w fina∏owej wiàzance bo˝onarodze-
niowych melodii. Zespó∏ z ¸azisk
sta∏ si´ wiernym reprezentantem na-
szych orkiestr, a muzyka instrumen-
talna w artystycznej formie, stanowi
wa˝ny element adoracyjnego spo-
tkania.

Jak ju˝ zaznaczono na wst´pie,
styczniowe spotkanie Êlàskiej rodzi-
ny Êpiewaczej rozpoczyna nowy rok
aktywnoÊci w ramach spo∏ecznego
ruchu muzycznego, stàd tak istotny
jest g∏os prezesa Zwiàzku, ukazujà-
cy ca∏e spektrum przysz∏ego oddzia-
∏ywania. Poniewa˝ tym razem pre-
zes ÂZChiO druh Roman Warzecha
uczestniczy∏ z chórem „Modus Vi-
vendi” w koncercie laureatów festi-
walu kol´dowego w Tychach, dlate-
go w jego zast´pstwie, tegoroczne
przes∏anie Zarzàdu G∏ównego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
opracowa∏ i wyg∏osi∏ sekretarz, druh
Andrzej Wójcik. Uwra˝liwi∏ chórzy-

stów na znaczàcy dziejowy prze∏om
w stuletniej historii Êlàskich kó∏
Êpiewaczych i zarysowa∏ optymi-
styczne plany nowych artystycznych
wyzwaƒ, stojàcych przed naszymi
zespo∏ami. Dope∏nieniem udzia∏u
w adoracji jest uhonorowanie zespo-
∏ów pi´knym okolicznoÊciowym dy-
plomem, który reprezentanci po-
szczególnych chórów odbierajà przy
bocznym o∏tarzu Êw. Antoniego,
z ràk przedstawicieli naszego Zarzà-
du pani kierownik biura Eleonory
S∏adkowskiej i jej wspó∏pracowni-
ków. Dyplom, czy inne pamiàtki,
zdobià póêniej siedzib´ zespo∏ów.

W tegorocznej adoracji reprezen-
towanych by∏o 25 chórów i jedna (!)
orkiestra. Niektóre zespo∏y wpisujà
styczniowà adoracj´ ju˝ na sta∏e do
kalendarza swojej dzia∏alnoÊci. Sà
te˝, niestety, ca∏e okr´gi, które
w tym roku nie mia∏y na adoracji
˝adnego przedstawiciela. Mo˝e war-
to ju˝ dziÊ wkomponowaç to rado-
sne, kol´dowe spotkanie chórów,
w przysz∏oroczny harmonogram da-
nego zespo∏u. Przecie˝ stanowi ono
równie˝ okazj´, by poprzez pi´kno
wspólnotowego Êpiewu kol´d dzie-
liç si´ dobrocià i ˝yczliwoÊcià, jako
czàstkà tej mi∏oÊci, którà wyrazi∏
Bóg, wchodzàc „mi´dzy lud uko-
chany, dzielàc z nim trudy i zno-
je”. Decydujàcym dobrodziejstwem
adoracji pozostaje Bo˝e b∏ogos∏a-
wieƒstwo dla ca∏ej rodziny Êpiewa-
czej i orkiestrowej, dla bliskich
i przyjació∏, dla ojczyzny i Êwiata.
„PodnieÊ r´k´ Bo˝e Dzieci´” i b∏o-
gos∏aw nowy czas 2011 roku, ofia-
rowany nam jako dar i zadanie!

Ks. Antoni Reginek
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Muzycy Orkiestry z ¸azisk byli do Adoracji znakomicie przygotowani.
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23 stycznia 2011 roku w koÊciele
p.w. Êw. Józefa Robotnika w Kato-
wicach-Józefowcu odby∏ si´ Nowo-
roczny Koncert Kol´d zorganizowa-
ny przez Zarzàd Okr´gu Katowic-
kiego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr.

Koncert zgromadzi∏ bardzo du˝à
liczb´ s∏uchaczy, tak ˝e Êwiàtynia
by∏a szczelnie wype∏niona.

Bardzo ∏adnie ozdobione choinki,
a szczególnie pi´kna szopka obok
o∏tarza stworzy∏y duchowà atmosfe-
r´, która udzieli∏a si´ chórzystom.

Koncert otworzy∏ ks. proboszcz
Zenon Dro˝d˝, który serdecznie po-
wita∏ chóry wymieniajàc ich pe∏ne

nazwy, przedstawi∏ organizatorów
i zaprosi∏ do s∏uchania wiernych.

Jako pierwszy wystàpi∏ chór mie-
szany „Ogniwo” Katowice pod dyr.
Krzysztofa Martyniaka i wykona∏
pi´ç kol´d. Nast´pnie swoje opraco-
wania kol´d zaprezentowa∏ chór
mieszany „Dei Patris” z parafii Pod-
wy˝szenia Krzy˝a Âw. i M.B.
Uzdrowienia Chorych na Osiedlu
Tysiàclecia w Katowicach; pod kie-
runkiem Piotra Gajosa. Zespó∏ ten
zaÊpiewa∏ cztery kol´dy.

Kolejnym Zespo∏em by∏ chór m´-
ski „Hejna∏” Katowice-Piotrowice,
który z wielkà werwà wykona∏ czte-
ry kol´dowe utwory. Galowe mun-

dury górnicze cz∏onków chóru doda-
∏y ich wyst´powi splendoru i specy-
ficznego kolorytu.

Ostatnim Zespo∏em który wystà-
pi∏, by∏ gospodarz koncertu – chór
mieszany im. Êw. Cecylii, Êpiewajà-
cy pod lirtinkiem Sylwii Szyma∏y.

Koncert prowadzi∏ dyrektor arty-
styczny Okr´gu druh Krzysztof Ka-
rol Kaganiec.

PodkreÊliç trzeba wysoki poziom
wykonania kol´d prezentowanych
przez uczestniczàce w koncercie ze-
spo∏y Êpiewacze. Sprzyja∏a temu bar-
dzo dobra akustyka wn´trza, tote˝
ka˝de wykonanie nagrodzone zosta-
∏o rz´sistymi i gromkimi brawami.

Okr´g 
Chorzowsko-Âwi´toch∏owicki

1. „Lutnia” Chorzów
2. Chorzowski Chór Êw. Floriana

w Chorzowie

Okr´g 
Gliwicko-Zabrski

3. „S∏owik” Przyszowice

Okr´g Katowicki:
4. „Hejna∏” Katowice – Piotro-

wice
5. „Ogniwo” Katowice
6. „Modus Vivendi” Katowice-

Piotrowice
7. „Spes” Katowice-Bogucice

Okr´g Miko∏owski:

8.„Echo” ¸aziska Górne
9.„Harmonia” Miko∏ów

10. „Moniuszko” ¸aziska Górne
11. „Wanda” ¸aziska Górne
12. „Zorza” Wyry
13. Orkiestra D´ta Elektrowni

„¸aziska” ¸aziska Górne 

Okr´g Mys∏owicki:
14. „Cecylia” Mys∏owice-Krasowy
15. im. Êw. Grzegorza Mys∏owice
16. „Katarzyna” Grodziec

Okr´g Rudzki:
17. „Cecylia” Ruda Âlàska-Ko-

ch∏owice
18. „Jutrzenka” Ruda Âlàska

Okr´g Rybnicki:
19. „Bel Canto” Chudów
20. „S∏owiczek” Popielów
21. „Skowronek” Giera∏towice

Okr´g Tarnogórski:
22. „Angelus” Tarnowskie Góry

Okr´g Wodzis∏awski:
23. „Lira” Rydu∏towy-Or∏owiec
24. Parafialny Wodzis∏aw-Zawa-

da

Spoza Okr´gów ÂZChiO:
25. „Harmonia” im. W∏. Smo∏u-

chy Bieruƒ
26. „Polonia” Bieruƒ

Zespo∏y uczestniczàce w Adoracji ˚∏óbka Jezusowego
w Panewnikach15 stycznia 2011 roku

Noworoczny koncert kol´d Okr´gu Katowickiego

Âpiewacy Chóru M´skiego „Hejna∏” godnie prezen-
towali si´ w swoich górniczych mundurach.

Chór Mieszany Êw Cecylii wykona∏ swój program pod
kierunkiem Sylwii Szyma∏y.
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Na zakoƒczenie koncertu prezes
Okr´gu druh Zdzis∏aw Czenczek ser-
decznymi s∏owami podzi´kowa∏
chórom, dyrygentom, Krzysztofowi
K. Kagaƒcowi oraz ks. proboszczo-
wi za udost´pnienie Êwiàtyni na nasz
koncert. Jako gospodarz i wdzi´czny
s∏uchacz by∏ zresztà ca∏y czas obec-
ny wÊród nas. W dowód uznania za

bardzo dobrà wspó∏prac´ z chórem
Êw. Cecylii i opiek´ nad zespo∏em
oraz za mi∏à wspó∏prac´ z Okr´giem,
prezes wr´czy∏ ks. proboszczowi pa-
miàtkowy medal 90-lecia Okr´gu
katowickiego; jubileusz ten obcho-
dziliÊmy w ubieg∏ym roku.

Po wyst´pach ks. proboszcz Ze-
non Dro˝d˝ podjà∏ kawà i ciastkami

prezesów, dyrygentów chórów,
cz∏onków Zarzàdu Okr´gu oraz pro-
wadzàcego koncert dyrektora arty-
stycznego Zwiàzku.

Jeszcze raz potwierdzi∏o si´ du˝e
wcià˝, Êrodowiskowe zapotrzebo-
wanie na pi´kne polskie kol´dy wy-
konywane przez chóry.

Zdzis∏aw Czenczek
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Chór m´ski „Echo” z Radlina zakoƒczy∏ wyst´p na
XVII Spotkaniach Kol´dowych. Dyr. T. Kubica.

Chórowi „Echo” towarzyszy∏a OD KWK „Zofiówka”
z Jastrz´bia pod dyr. R. Wachtarczyka.

W mroêne, niedzielne popo∏udnie
9 stycznia 2011 roku, w koÊciele pw.
Ducha Âwi´tego w Wodzis∏awiu
Âlàskim przy ul. Kopernika odby∏o
si´ jubileuszowe „X Kol´dowanie
przy Bo˝ym ˚∏óbku”. Zacz´∏o si´
dziesi´ç lat temu, kiedy to grupa pa-
rafialnych dzieci i m∏odzie˝y po raz
pierwszy spotka∏a si´ przy Bo˝ym
˚∏óbku, by pok∏oniç si´ i swoim
Êpiewem oddaç czeÊç nowo narodzo-
nemu. GoÊciem tego wspania∏ego,
radosnego kol´dowania od czterech
lat jest chór m´ski „Echo”– Biertu∏-
towy z Radlina. W tym roku chór za-
prezentowa∏ nast´pujàce kol´dy i pa-
stora∏ki: „Tryumfy”, „W ˝∏obie le-
˝y”, „Gdy Êliczna panna”, „Hej nie
byli to królowie” i „Bacowska ko-
lynda”. Nasz koncert (seniorów) jak
i wyst´py ma∏ych i wi´kszych milu-
siƒskich oraz m∏odzie˝y (która za-
czyna∏a w∏aÊnie dziesi´ç lat temu)
wyraênie przypad∏y do gustu licznie
zebranym s∏uchaczom, czego dowo-
dem by∏y gromkie brawa po ka˝dym
wyst´pie. Wspólny Êpiew wykonaw-

ców i wiernych tak zjednoczy∏
wszystkich, ˝e koncert trwa∏ prawie
dwie godziny, a chcia∏o si´ Êpiewaç
jeszcze d∏u˝ej. Podzi´kowania dla
prob. ks. Grzegorza Uszoka, brawa
dla organizatorów!

XVII Wodzis∏awskie Spotkania
Kol´dowe odby∏y si´ w tym roku
dnia 22 stycznia 2011 roku jak zwy-
kle w koÊciele pw. Êw. Herberta
w Wodzis∏awiu Âlàskim Uczestni-
czy∏y w nich cztery zespo∏y Êpiewa-
cze oraz orkiestra górnicza.

Jury w sk∏adzie: ks. prof. Antoni
Reginek – przewodniczàcy, Kazi-
mierz Niedziela, Eryk Okoƒ – cz∏on-
kowie oraz Romuald Tomczyk – se-
kretarz, uwa˝nie ws∏uchiwa∏o si´
w wykonywanie kol´d i pastora∏ek
przez zg∏oszone zespo∏y. A by∏y to:
Zespó∏ Wokalny „Tymsong”
z WDK Gorzyce (dyr. T. Kubica),
Chór Mieszany „S∏owik nad Olzà”
z Olzy (dyr. I. Witek-Bugla), Chór
Mieszany „Bel Canto” z Gaszowic
(dyr. ˚. Wojaczek) oraz Chór M´ski
„Echo” Biertu∏towy z Radlina (dyr.

T. Kubica). W naszym repertuarze
znalaz∏y si´ kol´dy i pastora∏ki:
„Tryumfy króla”, „Gdy Êliczna pan-
na”, Mizerna cicha”, „Hej nie byli to
królowie”. Zdaniem jury wszystkie
zespo∏y zas∏u˝y∏y (w tym dniu) na
miano laureatów Wodzis∏awskich
Spotkaƒ Kol´dowych, poniewa˝ za-
prezentowa∏y ciekawy, zró˝nicowa-
ny repertuar oraz wysoki poziom ar-
tystyczny wykonywanych utworów.
W drugiej cz´Êci zaprezentowa∏a si´
Orkiestra D´ta KWK „Zofiówka”
z Jastrz´bia-Zdroju (dyr. Ryszard
Wachtarczyk), która swój koncert
rozpocz´∏a wspólnie z chórem
„Echo” pi´knà kol´dà „Cicha noc”.
Pozosta∏a cz´Êç koncertu to popis
orkiestry d´tej i jej solistów (D.
Szczypka i B. K∏osek). 

Organizatorem Wodzis∏awskich
Spotkaƒ Kol´dowych, jak co roku
by∏ Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO
przy wydatnej pomocy Urz´du Mia-
sta Wodzis∏awia Âl. oraz proboszcza
parafii Êw. Herberta ks. J. Badury.

Krystian Dziuba

Styczniowe kol´dowanie 
Chóru M´skiego „Echo” Biertu∏towy
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Owocny rok 2010, jubileusz 100-
lecia zjednoczonego Êpiewactwa na
Âlàsku, by∏ dla Êpiewaków Towa-
rzystwa Âpiewaczego „Modus Vi-
vendi” z Katowic-Piotrowic okre-
sem wyt´˝onej pracy. Chóry Towa-
rzystwa – mieszany i kameralny
∏àcznie da∏y 76 koncertów! Wyró˝-
nieniem by∏o powierzenie przez Ra-
d´ Artystycznà Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr indywidualnego
wyst´pu na Koncercie Galowym
100-lecia Zwiàzku w Centrum Kul-
tury im. Krystyny Bochenek w Ka-
towicach.

W grudniu oba chóry koncertowa-
∏y dla mieszkaƒców piotrowickiej

Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Sile-
sia”. Wystàpi∏y z pi´knymi, cieka-
wie opracowanymi kol´dami i pa-
stora∏kami, tak, jak to zosta∏o zapo-
czàtkowane przed dziesi´cioma laty.
Tak, tak – ten nowy, 2011 rok, jest
ju˝ dziesiàtym rokiem dzia∏alnoÊci
„Modus Vivendi”, które koncertuje
nie tylko w Katowicach, na Âlàsku,
w Polsce, ale te˝ poza granicami
kraju, s∏awiàc pi´kno polskiej pie-
Êni, kultury, obyczajów, i – co naj-
wa˝niejsze – naszej rodzimej, Êlà-
skiej tradycji.

Styczniowy, Êwiàteczny dzieƒ
Trzech Króli rozpocz´liÊmy kol´do-
wanie w Muzeum Energetyki w ¸a-

ziskach Górnych. SposobnoÊcià
szczególnà by∏ obchód „Âwi´ta
Âwiat∏a”. W czas tej widowiskowej
imprezy wszystkich przybywajà-
cych wita∏a Orkiestra D´ta Elek-
trowni „¸aziska” pod dyrekcjà Bo-
gus∏awa Plichty; da∏a jak zawsze po-
pis wspania∏ych wykonaƒ kol´d,
znanych i mniej znanych, pi´knie
przy tym prezentujàc si´ w Miko∏a-
jowych strojach.

Ca∏oÊç rozpocz´to prezentacjà po-
wstania Êwiat∏a i urzàdzeƒ do oÊwie-
tlania – od krzesiwa, a˝ do zapalenia
autentycznej lampy Edisona. Wtedy
w∏aÊnie zabrzmia∏ chór „Modus Vi-
vendi” pod dyr. Anny Szawiƒskiej,

Tradycja dorocznych wieczorów kol´dowych w ka-
towickiej archikatedrze Chrystusa Króla si´ga 1972
roku. Ze stosunkowo prostego obliczenia wynika za-
tem, ˝e w przysz∏ym roku kol´dowanie w tym miej-
scu szczególnym odb´dzie si´ po raz czterdziesty.
Mo˝na zatem uznaç, ˝e pomys∏ rzucony przed laty
przez Krzysztofa K. Kagaƒca – archikatedralnego or-
ganist´ i chórmistrza, obecnego dyrektora artystycz-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr – by∏ po-
mys∏em szcz´Êliwym.

Tegoroczne kol´dowanie, trzydzieste dziewiàte we
wspó∏czesnych dziejach katowickiej archikatedry, od-
by∏o si´ w niedziel´ 16 stycznia. Rozpocz´∏o si´
o 17.00, godzin´ przed wieczornà Mszà Êwi´tà, co
niekorzystnie wp∏yn´∏o na atmosfer´ wydarzenia, po-
zbawionego po prostu odpowiedniej iloÊci czasu,
i swoistà „zadyszkà” w koƒcowej fazie realizacji za∏o-

˝onego programu. JeÊli dodaç do tego zwyczajne
w po∏owie stycznia, ale przecie˝ doskwierajàce zim-
no, o g∏´bszym prze˝yciu artystycznym mowy byç nie
mog∏o.

Z tym wi´kszym uznaniem oceniç trzeba wysi∏ek
i starania uczestników owego kol´dowania, by jak naj-
lepiej zaprezentowaç si´ przyby∏ym doÊç licznie s∏u-
chaczom. Przywita∏ ich i wykonawców koncertu przed-
stawi∏ proboszcz katowickiej archikatedry, ks. dr Stani-
s∏aw Pucha∏a. Uczyni∏ to w sposób ujmujàcy, przydajàc
swoim s∏owem nieco ciep∏a atmosferze styczniowego
kol´dowania, w którym – obok chóru archikatedralne-
go, Êpiewajàcego pod kierunkiem Krzysztofa K. Ka-
gaƒca, uczestniczy∏ równie˝ zespó∏ o nazwie Stowarzy-
szenie Tyski Chór Mieszany „Presto Cantabile”, wyst´-
pujàcy pod kierunkiem Dominiki Kawiorskiej.

andwoj

Kol´dowy wieczór w archikatedrze

Modusowe kol´dowanie

„Modus Vivendi” Êpiewa∏ w piotrowickim koÊciele NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa na tle pi´knej bo˝onar-
odzeniowej scenerii. Foto: TOMASZ KAWKA
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który swym Êpiewem oznajmi∏ ˝e
RadoÊç wielka dziÊ nasta∏a, radoÊç
niebywa∏a…

Na otwartej przestrzeni odby∏ si´
pokaz jak to pierwotni ludzie radzili
sobie z uzyskaniem Êwiat∏a. Organi-
zatorom imprezy nale˝à si´ du˝e bra-
wa: przyby∏o bardzo du˝o mieszkaƒ-
ców ¸azisk i okolic, a przede wszyst-
kim dzieci i m∏odzie˝y, z zaciekawie-
niem obserwujàcych pokazy i dowia-
dujàcych si´ jakie˝ to dobrodziejstwo
spotyka nas codziennie, gdy zapala-
my ˝arówk´. W godzinach popo∏u-
dniowych tego samego dnia chóry
„Modus Vivendi” koncertowa∏y dla
parafian w Orzeszu-ZawiÊci w ko-
Êciele M´czeƒstwa Jana Chrzciciela,
ku zadowoleniu s∏uchaczy wype∏nia-
jàcych Êwiàtyni´, Êpiewem wielbiàc
Nowonarodzonego.

Dwa dni póêniej, 8 stycznia,
w Tychach rozpoczà∏ si´ Konkurs
Kol´d. Do przes∏uchaƒ przygotowa∏
si´ tak˝e chór mieszany „Modus Vi-
vendi”. Pami´tali-
Êmy, ˝e impreza ta
corocznie gromadzi
wiele znakomitych
chórów. Dlatego te˝
nasz chór przygoto-
wa∏ utwory, które
mia∏y szans´ uzy-
skaç przychylnoÊç
jurorów, rzecz jasna
– pod warunkiem
dobrego wykonania.

Nazajutrz, 9 stycz-
nia, zainaugurowali-
Êmy rok 10-lecia
Towarzystwa. Msz´
Êwi´tà w piotrowic-
kim koÊciele Naj-
Êwi´tszego Cia∏a
i Krwi Chrystusa ce-
lebrowa∏ ks. prof. dr
hab. Antoni Reginek
– kapelan Êpiewa-
ków i muzyków Âlà-
ska. Po mszy odby∏
si´ koncert kol´do-
wy. Do udzia∏u
w nim poprosiliÊmy
„Bo˝e S∏oneczka” –
najm∏odszy zespó∏
naszej parafii, który
nadzwyczaj pi´knie
zaprezentowa∏ si´
w inscenizacji bo˝o-
narodzeniowej. Ze-
spó∏ prowadzi Ga-
briela Kofel. Âpie-
wacy chóru „Modus

Vivendi” w podzi´ce obdarowali
m∏odych artystów s∏odyczami i ˝y-
czeniami, by w przysz∏oÊci m∏odo-
ciani artyÊci zasilili chóry doros∏ych.

Koncert w wykonaniu chórów
mieszanego i kameralnego podoba∏
si´ licznie zebranej publicznoÊci,
brawa by∏y na stojàco – dzi´kujemy!

Wieczorem, w czasie spotkania
op∏atkowego w salce parafialnej,
gdzie chóry majà swojà siedzib´ do
çwiczeƒ, dosz∏a wiadomoÊç, ˝e
Chór Mieszany „Modus Vivendi”
z Katowic-Piotrowic na Konkursie
Kol´d w Tychach zdoby∏ I miejsce.
RadoÊç niebywa∏a…

Pi´tnastego stycznia przed wyjaz-
dem do Tych dajemy Koncert Kol´d
w Domu Pomocy Spo∏ecznej „Zaci-
sze” w Katowicach-Piotrowicach.
Zawsze kiedy tam Êpiewamy
w obecnoÊci osób, które oczekujà
naszego przybycia, jest w nas pewna
trema ale i wewn´trzna potrzeba
przekazania od siebie jak najpi´k-

niejszych wykonaƒ. Po koncercie
szybko do autokaru i do Tychów.

Koncert galowy w koÊciele pw.
Êw. Marii Magdaleny w Tychach,
Êwiàtynia wype∏niona – a nawet
przepe∏niona. Og∏oszenie wyników
– I miejsce w kategorii chórów mie-
szanych zwiàzkowych i parafial-
nych – zdoby∏ Chór Mieszany „Mo-
dus Vivendi”. Prawie trzy godzinny
koncert laureatów nie zniech´ci∏ s∏u-
chaczy: trwali i bili brawa do koƒca,

Szesnastego stycznia jeszcze je-
den koncert kol´dowy, tym razem
w parafii Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej w Katowicach-Podlesiu.
Wspania∏a atmosfera, da∏o si´ od-
czuç ˝yczliwoÊç s∏uchaczy. Jeste-
Êmy przeÊwiadczeni ˝e to, co robi-
my, jest dobre: warto daç uÊmiech,
radoÊç drugiemu cz∏owiekowi.

Tak oto rozpocz´liÊmy Êwi´towa-
nie 10-lecia Towarzystwa Âpiewa-
czego „Modus Vivendi”.

RomUla
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„Modus Vivendi” kol´dowa∏ tak˝e w koÊciele Mecz´ƒstwa Jana Chrzciciela w Orzeszu-
ZawiÊci. Foto: TOMASZ KAWKA

6



ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (393-394) 2011 21

Spotkanie autorskie z Andrzejem Wójcikiem

Jeszcze jeden autograf. Tym razem dla prof. W. Sutryka.

Oprócz Autora i prowadzàcej spotkanie dr B. Miki,
uczestniczy∏ w nim równie˝ prezes R. Warzecha.

Gratulacjom nie by∏o koƒca.

19 stycznia 2011 roku Instytut Muzyki (Wydzia∏ Ar-
tystyczny, Uniwersytet Âlàski w Katowicach) mia∏ za-
szczyt zorganizowaç spotkanie autorskie z mgr An-
drzejem Wójcikiem. Licznie zgromadzeni s∏uchacze,
w postaci pracowników i studentów Edukacji Arty-
stycznej mieli okazj´ zapoznaç si´ ze znakomitym
dzie∏em zaproszonego goÊcia, a mianowicie pozycjà pt.
„CzeÊç pieÊni! Z dziejów Êlàskiego ˝ycia muzyczne-
go i Êpiewaczego, szkice i materia∏y êród∏owe, cz´Êç
pierwsza, do 1939 r.”

W recenzji ks. dr hab. Antoniego Reginka prof. UÂ
mo˝emy przeczytaç: (…) Podj´te przez Andrzeja Wój-
cika studium badawcze dziejów Êlàskiego ruchu Êpie-
waczego i muzycznego zas∏uguje na du˝e uznanie i jest
godne szerszego rozpowszechnienia (…) Szczególnym
atutem ocenianej pracy jest rozmyÊlne wkomponowa-
nie w podejmowane zagadnienia zapisów kronikar-
skich, niekiedy wr´cz sensacyjnych (…) dzi´ki czemu
czytelnik odbiera pewne znaczàce tematy w odpowied-
nim kontekÊcie historycznym i kulturowym (…).

I rzeczywiÊcie ksià˝ka ta jest szczególna. Czytelnik
ma ÊwiadomoÊç, i˝ opisywane wydarzenia i fakty wy-
maga∏y ogromnej cierpliwoÊci, zaanga˝owania i pracy,
ale dzi´ki specyfice u˝ytego j´zyka lektura ta jest cie-
kawa i przyst´pna.

OpowieÊç ta zas∏uguje na uwag´ nie tylko ze wzgl´-
du na lekkoÊç i barwnoÊç j´zyka, ale tak˝e ze wzgl´du
na znaczàcà rol´ autora, któremu uda∏o si´ zebraç i zar-
chiwizowaç wydarzenia zwiàzane ze Êlàskim ˝yciem
muzycznym i Êpiewaczym. Nie bez znaczenia jest fakt,
i˝ Andrzej Wójcik od lat jest aktywnym uczestnikiem,
propagatorem i twórcà kultury Êlàskiej (jako pedagog,
kierownik redakcji muzycznej oraz redakcji nagraƒ
muzycznych w radiu katowickim, a tak˝e jako autor ar-
tyku∏ów i felietonów w Êlàskich czasopismach, m.in.
w „Zaraniu Âlàskim”, „Trybunie Âlàskiej”, „Kronice
Beskidzkiej”, „Poradniku Muzycznym”, „Katowickim
Informatorze Kulturalnym”, katowickim wydaniu „Ga-
zety Wyborczej” i w wielu innych). Zapewne te do-
Êwiadczenia pozwoli∏y mu na wi´ksze zaanga˝owanie
si´ i podj´cie tak rozleg∏ego zadania, jakim by∏o zgro-
madzenie i opisanie archiwaliów Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

W spotkaniu tym bra∏ udzia∏ Roman Warzecha – pre-
zes Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr, którego
krótkie wystàpienie pozwoli∏o s∏uchaczom zapoznaç
si´ elementami historii Êlàskiego muzykowania.

Z kolei wyk∏ad merytoryczny na temat Êlàskiej pie-
Êni, historii Êpiewactwa i jego znaczenia dla Êlàskiej
kultury przedstawi∏a prof. dr hab. Krystyna Turek. ZaÊ
nad przebiegiem i organizacjà ca∏ego zgromadzenia
czuwa∏a dr Bogumi∏a Mika.

Magdalena Szyndler
Zdj´cia: Piotr Cirbus



Wydany w 1987 roku nak∏adem
Katowickiego Towarzystwa Spo-
∏eczno-Kulturalnego opas∏y tom, na
który z∏o˝y∏o si´ 537 zebranych
przez Adolfa Dygacza w ciàgu pó∏-
wiecza PieÊni ludowych miasta Ka-
towice utrwali∏ i uchroni∏ od zapo-
mnienia mi´dzy innymi 28 pieÊni
spisanych na terenie Bogucic. Infor-
matorami profesora, a zatem nosi-
cielami tych˝e utworów Êlàskiego
folkloru poetycko-muzycznego by∏y
osoby urodzone jeszcze w XIX wie-
ku: Jan Absalon (1891), Marta Pro-
cek (1898), Pawe∏ Procek (1888).
WÊród reprezentantów kolejnego
pokolenia, urodzonego ju˝ w XX
wieku, znaleêli si´ Augustyn Halot-
ta (1916) oraz Józef Grygieracki
(1917). Wszyscy oni jeszcze w la-
tach 70. XX wieku ˝yli, pami´tali
i potrafili odtwarzaç w∏asnym g∏o-
sem pieÊni zas∏yszane w dzieciƒ-
stwie i w latach m∏odoÊci. Utrwali∏y
si´ w tych przekazach wàtki treÊcio-
we aktualne w odleg∏ych ju˝ cza-
sach, gdy Bogucice wraz z du˝à,
przemys∏owà cz´Êcià Górnego Âlà-
ska, nale˝a∏y do paƒstwa pruskiego.

To by∏ poczàtkowy fragment, ury-
wek zaledwie wi´kszego artyku∏u,
który wespó∏ z innymi tekstami ró˝-
nych autorów znalaz∏ si´ w pi´knie
wydanym przez Miejski Dom Kul-
tury „Bogucice-Zawodzie” w tomie
materia∏ów z sesji popularnonauko-
wej „Z dziejów Bogucic” zorganizo-
wanej przez t´ placówk´ z okazji
650-lecia najstarszej dzielnicy Kato-
wic w dniach 13 i 14 paêdziernika
ubieg∏ego roku. Wspomnianà w ty-
tule pieÊƒ Hej Êpiewajmy, póki czas
16 maja 1912 roku podczas Zjazdu
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych
na Zadolu zaÊpiewa∏ bogucicki chór
„Lira”.

Tom, o którym mowa, oddany zo-
sta∏ do ràk czytelników – przede
wszystkim zainteresowanych histo-
rià mieszkaƒców Bogucic – podczas
uroczystego, nie pozbawionego jed-
nak elementów ludycznych spotka-
nia z autorami tekstów i organizato-
rami sesji, która zrealizowana dzi´ki
zgodnej i owocnej wspó∏pracy po-
mys∏odawców imprezy z Urz´dem
Miasta Katowice, Muzeum Historii
Katowic oraz bogucickim ko∏em
Zwiàzku GórnoÊlàskiego.

Podczas spotkania promujàcego
Êwie˝o wydany tom (piàtek 11 lute-
go br.) autorzy zamieszczonych
w nim tekstów mogli podzieliç si´
z licznie zgromadzonymi s∏ucha-
czami swoimi wra˝eniami i reflek-
sjami, jakie towarzyszy∏y pisaniu
artyku∏ów. Aktywnym uczestni-
kiem owej wymiany myÊli, która
przeciàgn´∏a si´ tak˝e na czas po za-
koƒczeniu cz´Êci oficjalnej, by∏ tak-

˝e Andrzej Wójcik – reprezentant
naszego Êrodowiska Êpiewaczo-mu-
zycznego, autor cytowanego na
wst´pie urywka, zarazem uczestnik
wspomnianej sesji i wspó∏twórca
promowanego tomu, na który z∏o˝y-
∏y si´ tak˝e opracowania przygoto-
wane przez Jacka Siebla, Joann´
Tofilskà, Antoniego Steuera, Jadwi-
g´ Lipoƒskà-Sajdak, Micha∏a Cie-
Êlaka, Dorot´ G∏azek i Stanis∏aw´
Warmbrand.

O zainteresowaniu ksià˝kà i ró˝-
nymi aspektami ˝ycia Bogucic
w mniej lub bardziej odleg∏ej prze-
sz∏oÊci Êwiadczy∏a ˝ywa reakcja
uczestników spotkania. Wyrazem
tego by∏y licznie rozdane autografy.
Wypada tu tak˝e wspomnieç o roli
moderatora, Lucjana Czernego, któ-
ry znakomicie bawi∏ przyby∏ych
Êlàskà piosenkà i humorem. Posta-
rano si´ oczywiÊcie o wsparcie inte-
lektualnych doznaƒ kawà, herbatà,
krupniokami i Êlàskim z nazwy ˝ur-
kiem.

– Mo˝ecie byç dumni, ˝e pocho-
dzicie z dzielnicy, która jest matkà
Katowic – zwrócila si´ do obecnych
Joanna Tofilska z Muzeum Historii
Katowic, autorka ciekawego opraco-
wania pod tytu∏em „Od kuênicy Bo-
gucickiej do przemys∏u”.

Wypada zakoƒczyç t´ relacj´ in-
nym fragmentem artyku∏u o mu-
zycznej historii Bogucic. B´dzie to
wyimek przekazu gazety „Polak”,
której redaktorzy w numerze dato-
wanym 22 wrzeÊnia 1910 roku, za-
mieÊcili notatk´ nast´pujàcej treÊci:

Tow. Êpiewu „Lira” na ostatnim
swym wieczorku w Reichshalli
w Katowicach sprawi∏o swym go-
Êciom prawdziwà niespodziank´.
Program wieczorku by∏ bardzo obfi-
ty, snaç, ˝e towarzystwo nie szcz´-
dzi∏o trudów, by goÊci jak najlepiej
zabawiç. Oprócz Êpiewów chóro-
wych przedstawiono obraz scenicz-
ny „Skalmierzanki”, a w koƒcu hu-
morystyczny dyalog. Amatorzy sta-
rali si´ w grze uwypukliç treÊç i my-
Êli sztuki. Za to nale˝y im si´ szcze-
re uznanie, tem wi´cej, ˝e grali sami
robotnicy, którzy obok swej ci´˝kiej
pracy nie ˝a∏owali czasu i wysi∏ków,
by przyswoiç sobie role. Po wyczer-
paniu programu rozpocz´∏y si´ taƒ-
ce, które trwa∏y do Êwitu. Na zabaw´
wÊcibi∏ si´ jeden z „demusiów”,
a pijany by∏ jak bela. Zabawa Polska
nie da∏a mu widocznie spokoju, bo
zaczà∏ wyg∏aszaç sàsiadom mora∏y
o mi´dzynarodowoÊci, przyczem
wyzywa∏ na „Kuryera Âlàskiego”,
zaczepiajàc jednego z naszych re-
daktorów. Nieprzyzwoite zachowa-
nie si´ „czerwonego braciszka” spo-
wodowa∏o, ˝e musiano go z sali wy-
prowadziç. Ludzi na zabawie by∏o
wiele, z inteligencyi – oprócz redak-
torów „Kur.[yera] Âlàskiego” – ni-
kogo nie by∏o. Co prawda nie wszy-
scy z inteligencyi – o ile nam wiado-
mo – otrzymali zaproszenia, ci jed-
nak, którzy zostali zaproszeni, po-
winni byli przybyç. Poszczególne
towarzystwa rzadko kiedy urzàdzajà
zabawy i ch´tnie widzà w swem gro-
nie – jak same opowiadajà – „ludzi
lepszych”. Towarzystwa rozczaro-
wujà si´ jednak niestety zbyt cz´sto,
co zniech´ca je do ˝ywotniejszej
pracy dla swych celów.

Barbara Czaykowska

22 ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 1-2 (393-394) 2011

„Hej Êpiewajmy, póki czas”
Bogucickie tropy w dziejach Êlàskiego ruchu Êpiewaczego
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˚e nie spadajà, na podstawie oso-
bistego doÊwiadczenia i przekonania
nabytego za sprawà… Moniuszki,
r´cz´ w∏asnym s∏owem!

Przyczyni∏ si´ do tego tak˝e pre-
zes Warzecha.

Pewnego dnia zaproponowa∏ prze-
ja˝d˝k´.

RuszyliÊmy w okolice Cz´stocho-
wy, do Poczesnej. Tam mieszka
i pracuje Jerzy K´dziora – urodzo-
ny w 1947 roku rzeêbiarz, projek-

tant, pedagog, twórca i realizator
rzeêb postaci balansujàcych. Jeden
z przyjació∏ artysty tak go scharakte-
ryzowa∏: „Potrafi zagadaç ka˝dego,
ale jeÊli si´ go zmusi do s∏uchania,
potrafi wys∏uchaç i doradziç”. Ale to

Dlaczego nie spadajà?
– Doskonale wywa˝one, wiszà na stalowych linach. Dlatego nie spadajà.
– Nawet lekki wiatr porusza te kilkusetkilogramowe rzeêby…
– One „˝yjà”, intrygujà, prowokujà…
– Tworzy je szalony artysta, wielki improwizator i niezniszczalny optymista: artysta multimedialny…
– K´dziora – czarodziej równowagi.
– K´dziora przestrzenny.
– K´dziora – mistrz rzeêby balansujàcej.
– K´dziora – zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury.
– Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki do oceny sztuki wspó∏czesnej z zakresu rzeêby.
– One… Nie spadajà w Poczesnej i… w Dubaju. We W∏oszech, Francji, Niemczech, Belgii, USA, Wa-

tykanie, Austrii, Bu∏garii, w wielu miejscach na Êwiecie pokonujà ziemskie przyciàganie, tworzà „
idealny podniebny spektakl”. 

6

AkrobataMistrz Jan i Mistrz Paderewski

Dlaczego nie spadajà – zastanawia si´ prezes Warzecha



opinia chyba troch´ przesadzona.
Mistrz mówi∏ – owszem – ile trzeba;
ciekawie, ˝yczliwie, o sobie skrom-
nie…

Co si´ tyczy Moniuszki to si´ po
przyjeêdzie do Poczesnej okaza∏o, i˝
by∏ ju˝ spakowany; z kartonowego
pud∏a wystawa∏ rzàd metalowych
czubków g∏owy wileƒsko-warszaw-
skiego kompozytora. Wypada teraz
wyjaÊniç, ˝e celem naszej przeja˝d˝-
ki by∏ odbiór wykonanych w pra-
cowni Jerzego K´dziory odlewów
statuetek wyobra˝ajàcych twórc´
„Halki”. Te – jak wiadomo wzoro-
wane sà na rzeêbiarskim pierwo-
wzorze usytuowanym na placu Ka-
rola Miarki w Katowicach. Statuetki
wr´czane sà laureatom nagrody im.

Moniuszki podczas Âwi´ta Âlàskiej
PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski”;
zbli˝a∏a si´ w∏aÊnie kolejna edycja
imprezy, organizowanej w Opawie.

Podczas przechadzki po ogrodzie
pe∏nym balansujàcych rzeêb mistrza
Jerzego, pomi´dzy rozmaicie upozo-
wanymi postaciami dostrzegamy
„stabilne”, bliskie ka˝demu muzy-
kowi rzeêbione wizerunki Henryka
Wieniawskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego. W pewnym momencie
uwag´ przykuwa tablica i napisem
na niej:

„Panie to moja praca, a zdarzenie
Twoje, raczy˝ b∏ogos∏awieƒstwo
daç do koƒca swoje! Inszy niechaj
pa∏ace marmorowe majà i szczerym
z∏otog∏owiem Êciany obijajà ja Pa-

nie, niechaj mieszkam w tym gnieê-
dzie ojczystym, a Ty mie zdrowiem
opatrz i sumieniem czystym, po˝y-
wieniem uçciwym, ludzkà ˝yczliwo-
Êcià, obyczajami, znoÊniemi, nie-
przykrà staroÊcià”.

Mi∏a by∏a ta wizyta u mistrza Je-
rzego, którego prace, doskonale wy-
wa˝one, wiszà na stalowych linach
i zapraszajà do kolejnych odwie-
dzin.

Dlaczego nie spadajà?
Odpowiedê na to cz´sto w obec-

noÊci Jerzego K´dziory powtarzane
pytanie znalaz∏a si´ na poczàtku tej
relacji – w wyimaginowanym dialo-
gu, z∏o˝onym z fragmentów wypo-
wiedzi rozmaitych osób.

Tekst i foto Andrzej Wójcik
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Wybitny chórmistrz, kompozytor
i cz∏onek honorowy Zarzàdu G∏ów-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, Profesor Stefan Stuli-
grosz, nades∏a∏ ˝yczenia wielkanoc-
ne, b´dàce wyrazem g∏´bokich wi´-
zi uczuciowych, jakimi darzy nasz
Zwiàzek i ca∏y Êlàski ruch Êpiewa-
czo-muzyczny. 

Za wieloletnià przyjaêƒ, ˝yczli-

woÊç i gotowoÊç do wspó∏pracy, za
kilkaset dzie∏ chóralnych, dzi´kowa-
liÊmy Profesorowi w roku stulecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych,
proszàc Go jednoczeÊnie o przyj´cie
Medalu Stulecia i cz∏onkostwa ho-
norowego.

W nades∏anych i reprodukowa-
nych obok ˝yczeniach Profesor Stu-
ligrosz napisa∏:

Drogim Przyjacio∏om serdecz-
nie dzi´kuj´ za cz∏onkowskà legi-
tymacj´ i goràco ˝ycz´ nieustan-
nie entuzjastycznej s∏u˝by dla na-
rodowej kultury muzycznej.

Wasz
Stefan Stuligrosz

Z serca dzi´kujemy, drogi, kocha-
ny Panie Profesorze!

Wielkanocne ˝yczenia Stefana Stuligrosza –
twórcy poznaƒskich „S∏owików”
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Wodzis∏awski Chór Mieszany
„Jadwiga”, skupiajàcy w swych sze-
regach mieszkaƒców dzielnicy Ra-
dlin i okolic obchodzi∏ w 2009 roku
jubileusz 90-lecia. Mimo powa˝ne-
go wieku ma si´ dobrze: kultywuje
swà mi∏oÊç do Êpiewu, wykonuje
kompozycje polskiej i Êwiatowej li-
teratury chóralnej.

Historia chóru si´ga 1912 roku.
Wtedy to przy Towarzystwie Âwi´-
tej Barbary zosta∏ za∏o˝ony chór
„Wanda”. Prawie trzyletnià dzia∏al-
noÊç tego zespo∏u przerwa∏ wybuch
I wojny Êwiatowej. Po wojnie
cz∏onkowie „Wandy” przy udziale
ksi´dza Jana Ruty zawiàzali 6 stycz-
nia 1919 roku chór pod opiekà Êwi´-
tej Jadwigi – patronki ziemi Êlà-
skiej. Pierwszym prezesem zosta∏
Walenty Ratajczak, zaÊ dyrygentem
Bernard Konieczny. By∏ to czas
uzyskiwania przez Polsk´ niepodle-
g∏oÊci, na naszej ziemi naznaczony
trzema powstaniami. Chór krzewi∏
pieÊnià s∏owo i kultur´ polskà,
uczestniczy∏ w corocznych zjazdach
Êpiewaczych zajmujàc czo∏owe
miejsca oraz wyst´powa∏ z przed-
stawieniami teatralnymi w re˝yserii
Jana Sikory.

Kolejnymi prezesami „Jadwigi”
byli: Jan Sikora, Ignacy Brachmaƒ-
ski, Wilhelm Rduch, Brunon Ru-
Êniok i Augustyn Brachmaƒski. Dy-
rygentami chóru byli: Ernest Win-
kler, Stanis∏aw Nowak, Jan Walter
i Mieczys∏aw Grzanka,

W roku 1939 ze sk∏adek cz∏on-
kowskich ufundowano sztandar ze-
spo∏u, który przez okres wojny prze-
chowa∏ prezes Augustyn Brachmaƒ-
ski; dokumentacj´ chóru przechowa∏
sekretarz jego zarzàdu, Pawe∏ Ko-
wol.

Po II wojnie Êwiatowej, ju˝ w ma-
ju 1945 roku, chór wznowi∏ dzia∏al-
noÊç: organizowa∏ koncerty pieÊni,
uczestniczy∏ w zjazdach Êpiewa-
czych, wystawia∏ sztuki teatralne i…
jeêdzi∏ na wycieczki, przejawiajàc
inicjatyw´ w dziedzinie krajoznaw-
czej, turystycznej i rekreacyjnej.
Pierwszym prezesem po II wojnie
Êwiatowej zosta∏ Augustyn Brach-
maƒski. Po nim przez pi´çdziesiàt
lat funkcj´ t´ pe∏ni∏ Pawe∏ Kowol,
obecnie prezes honorowy, który ra-
zem z chórem obchodzi∏ swoje 90-
1ecie. Nast´pnymi prezesami zarzà-
du „Jadwigi” byli: Pawe∏ K∏osok
i Benedykt Rek, który pe∏ni t´ funk-

cj´ nadal. Kolejni dyrygenci to; Jan
Walter, Franciszek Kolorz, Maksy-
milian Szczyra i do roku 1971, Wa-
c∏aw Sitko.

Lata szeÊçdziesiàte i siedemdzie-
siàte to okres regresu w dzia∏alnoÊci
chóru „Jadwiga”. Przyczyny by∏y
ró˝ne, m.in. trudnoÊci lokalowe,
brak dyrygenta i spadek liczby Êpie-
waków. Rozkwit dzia∏alnoÊci nastà-
pi∏ w roku 1978, z chwilà pozyska-
nia jako dyrygentki Teresy Ucher.
Przez 15 lat bezinteresownie dyry-
gowa∏a zespo∏em, który w tym okre-
sie wyst´powa∏ na uroczystoÊciach
koÊcielnych, koncertach kol´do-
wych i maryjnych – organizowa-
nych przez Urzàd Miasta. Jednocze-
Ênie dzi´ki ˝yczliwoÊci ksi´dza pro-
boszcza Antoniego Stycha chór uzy-
ska∏ mo˝liwoÊç prowadzenia lekcji
Êpiewu w salkach katechetycznych;
w roku 1992 otrzyma∏ w nowym bu-
dynku parafialnym salk´ do w∏asne-
go u˝ytku.

Teresa Ucher batut´ dyrygenta
przekaza∏a synowi Ryszardowi
Ucherowi – absolwentowi Akademii
Muzycznej we Wroc∏awiu i w Kato-
wicach. On z kolei, w roku i 1996,
pozyska∏ do wspó∏pracy drugiego

˚ycie zaczyna si´… po dziewi´çdziesiàtce

Chór Mieszany „Jadwiga” w roku jubileuszowym 90 lecia



dyrygenta w osobie Donaty Mi∏ow-
skiej – absolwentki Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.

Od roku 1998 patronat nad chó-
rem sprawuje Urzàd Miasta Wodzi-
s∏aw Âlàski. Z okazji kolejnych jubi-
leuszy 80- i 85-lecia cz∏onkowie
„Jadwigi” uhonorowani zostali
przez Zarzàd G∏ówny PZChiO z∏o-
tymi, srebrnymi i bràzowymi odzna-
kami, zaÊ sztandar chóru z∏otà Od-
znakà z Wieƒcem Laurowym.

Ostatnie lata dzia∏alnoÊci chóru to
zwi´kszona aktywnoÊç przejawiajà-
ca si´ w licznych koncertach z któ-
rych do najwa˝niejszych nale˝a∏y:
● koncerty jubileuszowe z okazji

80- i 85-lecia
● coroczne koncerty kol´dowe

w kraju i zagranicà
● koncerty pieÊni maryjnych

w Pszowie, Turzy, Wodzis∏awiu
i Radlinie

● koncert podczas sesji naukowej
w Bibliotece Âlàskiej w Katowi-
cach z okazji 100-letniej rocznicy
urodzin ks. kard. B. Kominka

● udzia∏ w obchodach 750-lecia
miasta Wodzis∏aw Âlàski.
Rok 2009 to rok jubileuszowy 90-

lecia chóru rozpocz´to ju˝ 7 stycznia
Êpiewem na mszy urodzinowej
z okazji 90 lat ˝ycia Paw∏a Kowola.

W roku jubileuszowym 2009 chór
wystàpi∏ ponad 30 razy, m.in.:
▼18 stycznia w koÊciele Êw. Marii

Magdaleny w Radlinie oraz w ko-
Êciele p.w. Ducha Âwi´tego
w Wilchwach chór kol´dowa∏ z to-
warzyszeniem orkiestry Borynia
pod dyrekcjà Ryszarda Uchera.

▼5 kwietnia w niedziel´ palmowà,
w dwóch koÊcio∏ach dzielnicy Ra-
dlin odÊpiewano Pasj´ – wg
Ewangelii Êw. Mateusza

▼10 maja uczestniczono w koncer-
cie pieÊni maryjnych w Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej
w Turzy.
By∏y to wyst´py poprzedzajàce

uroczysty koncert wieƒczàcy obcho-
dy jubileuszowe 90-lecia chóru, któ-
ry odby∏ si´ 25 paêdziernika 2009
roku w koÊciele ewangelicko-augs-
burskim w Wodzis∏awiu Âlàskim.
W koncercie tym udzia∏ wzi´∏a rów-
nie˝ Wodzis∏awska Orkiestra Kame-
ralna, która pod dyrekcjà Ryszarda
Uhera towarzyszy∏a chórowi, a po-
nadto wykona∏a kilka utworów sa-
modzielnie.

Pod dyrekcjà Donaty Mi∏owskiej
chór wykona∏ m. in.: Gloria Patri

Palestriny, Ave
Maria Jakoba Ar-
cadelta, ZdrowaÊ
Królewno Wybor-
na Andrzeja Ko-
szewskiego, Mo-
dlitw´ do Boguro-
dzicy Józefa Âwi-
dra. Na zakoƒcze-
nie, wraz z orkie-
strà, chór-jubilat
zaÊpiewa∏ Krako-
wiaka Stanis∏awa
Kazury.

Na jubileuszowy
koncert przyby∏o
wielu znamieni-
tych goÊci, wÊród
nich pos∏owie na
Sejm RP Krzysz-
tof Gadowski i Ryszard Zawadzki,
prezydent miasta Wodzis∏aw Âlàski
Mieczys∏aw Kieca, jego zast´pcy –
Aleksandra Chudzik i Dariusz
Szymczak, radni Rady Miasta, ksi´-
˝a Dekanatu Wodzis∏awskiego, pa-
stor KoÊcio∏a Ewangelicko-Augs-
burskiego Daniel Perek, delegacje
Starostwa Powiatowego w Wodzi-
s∏awiu, chórów ziemi wodzis∏aw-
skiej… Byli oczywiÊcie tak˝e przed-
stawiciele Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr: Kazimierz Bednorz –
prezes Rybnickiego Okr´gu oraz
Krystian Dziuba – prezes Okr´gu
Wodzis∏awskiego, który przekaza∏
Jubilatowi list gratulacyjny podpisa-
ny przez prezesa Zwiàzku – Romana
Warzech´ i sekretarza Zarzàdu

G∏ównego – Andrzeja Wójcika. Li-
sty gratulacyjne z ˝yczeniami wr´-
czyli równie˝ Pos∏owie RP Ryszard
Zawadzki i Krzysztof Gadowski; na
podstawie jego wniosku Chór „Ja-
dwiga” odznaczony zosta∏ nadanà
przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznakà honorowà
„Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”.
Takie samo odznaczenia indywidu-
alne otrzymali: prezes honorowy ze-
spo∏u Pawe∏ Kowol i aktualny pre-
zes, Benedykt Rek.

Chór „Jadwiga” w roku jubile-
uszowym zosta∏ w∏àczony w poczet
cz∏onków Konfraterni Najstarszych
Chórów i Orkiestr Województwa
Âlàskiego.

Leonard Kolorz
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Mo˝e ktoÊ zapytaç, dlaczego dopiero teraz, w lutym 2011 roku publi-
kujemy w „Âpiewaku” tekst, odnoszàcy si´ do jubileuszowego obchodu
sprzed dwóch prawie lat (no, mo˝e dok∏adniej liczàc jest to pó∏tora roku
z ok∏adem!). Powód jest zasadniczy: gdzieÊ w tonach szparga∏ów i w na-
wale bie˝àcych spraw zawieruszy∏ si´ nades∏any w terminie tekst relacji
druha Leonarda Kolorza. Gdy si´ ten materia∏ w koƒcu odnalaz∏ okaza∏o
si´, ˝e uj´to w nim wiele ciekawych, godnych uwiecznienia informacji
o radliƒskim chórze-jubilacie. Dlatego postanowiliÊmy z drobnymi
zmianami i skrótami oraz odpowiednio przystosowanym tytu∏em ów
tekst w∏àczyç do tego numeru pisma.

Przy okazji: zapraszamy do wspó∏pracy wszystkich naszych czytelni-
ków. Ka˝da nades∏ana korespondencja pr´dzej czy póêniej ma szans´
ukazania sie w naszym piÊmie. Warunek jest taki: ˝eby to mia∏o si´ spe∏-
niç, potrzebni sà czytelnicy – i to zw∏aszcza stali prenumeratorzy. Brak
takowych sprawi, ˝e wydawnictwo to umrze Êmiercià niepotrzebnà.

Druha Leonarda Kolorza oraz wszystkie Êpiewaczki i Êpiewaków
Chóru Mieszanego „Jadwiga” w Radlinie przepraszamy za opóênie-
nie druku. Ze swojej strony ˝yczymy Wam wszelkiej pomyÊlnoÊci
w kolejnym roku dzia∏alnoÊci. Wszak ˝ycie zaczyna si´…po dzie-
wi´çdziesiàtce! Czy musimy Was o tym przekonywaç my, po prze-
kroczeniu setki?

Redakcja

Sztandar „Jadwigi”

6
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Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego Naro-
dzenia, 21 grudnia 2010 roku w Sali
koncertowej Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach odby∏a si´ mi∏a uroczystoÊç, na
którà równie˝ zostaliÊmy zaproszeni
przez rektora uczelni, prof. Tomasza
Miczk´. By∏ to w∏aÊciwie koncert,
poprzedzony niespecjalnie d∏ugà
cz´Êcià oficjalnà, podczas której Ju-
bilat, profesor Jan Wojtacha przyj-
mowa∏ gratulacje, ˝yczenia i kwiaty
przedstawicieli wa˝nych instytucji
stowarzyszeƒ, do których zaliczono
tak˝e Âlàski Zwiàzek Chórów i Or-
kiestr, reprezentowany przez sekre-
tarza Zarzàdu G∏ównego, Andrzeja
Wójcika. Jako jeden z nielicznych
zosta∏ poproszony o wypowiedzenie
z estrady kilka s∏ów i odczytanie li-
stu gratulacyjnego, którego tekst
umieszczamy poni˝ej.

Istotnà cz´Êcià pi´knie skompono-
wanego wieczoru, którego gospoda-
rzem by∏ profesor Czes∏aw Freund,
okaza∏ si´ dedykowany Jubilatowi

koncert. Wystàpi∏y chóry, z którymi
Jan Wojtacha wspó∏pracowa∏ w cià-
gu swej kariery dyrygenckiej;
w koncercie udzia∏ wzi´∏y równie˝
zespo∏y prowadzone przez Jego zna-
komitych wychowanków. Mi∏e jest
to, ˝e du˝a cz´Êç uczestników jubi-
leuszowego wieczoru chlubi si´
przynale˝noÊcià do Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr lub Od-
dzia∏u Bielskiego Polskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr.

Oba Êpiewacze Êrodowiska ruchu
amatorskiego mia∏y godnà i goràco
przyj´tà reprezentacj´, którà w cza-
sie wieczoru dedykowanego Jubila-
towi stanowi∏: Âlàski Chór Górniczy
„Polonia-Harmonia” pod kierun-
kiem Iwony Melson. Chór Mieszany
„Ogniwo” z Katowic prowadzony
przez Krzysztofa Martyniaka, Aka-
demicki Zespó∏ Muzyczny Politech-
niki Âlàskiej – dyrygentka Krystyna
Krzy˝anowska-¸oboda, Zespó∏ Ka-
meralny „Santarello” wyst´pujàcy
pod kierunkiem Iwony Baƒskiej,

Bielski Chór Kameralny kierowany
przez Beat´ Borowskà oraz Chór
Akademii Techniczno Humani-
stycznej z Bielska-Bia∏ej, którego
pracà kieruje Jan Borowski. W kon-
cercie uczestniczy∏ równie˝ zawo-
dowy Chór Filharmonii Âlàskiej
prowadzony przez Jaros∏awa Wola-
nina oraz Chór Akademii Muzycz-
nej w Katowicach Êpiewajàcy pod
kierunkiem Aleksandry Paszek-Tre-
fon.

Warto mo˝e przypomnieç, ˝e
w wyniku wczeÊniejszych uzgod-
nieƒ oraz decyzji podj´tych przez
delegatów uczestniczàcych w Wal-
nym Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wy-
borczym, na zebraniu zarzàdu ów-
czesnego Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO w dniu 1 paêdziernika 1989
roku zatwierdzone zosta∏o powo∏a-
nie doc. Jana Wojtachy w sk∏ad Ko-
misji Artystycznej Oddzia∏u, powie-
rzajàc mu opiek´ merytorycznà nad
chórami.

andwoj

75. rocznica urodzin profesora Jana Wojtachy

Szanowny Panie Profesorze, 
Drogi Przyjacielu!

Piekary Âlàskie sà miejscem wyjàtkowym. W∏aÊnie
tam, w 1849 roku poczà∏ si´ Êlàski ruch Êpiewaczy.
Tak interpretowany bywa wyst´p pierwszego na Gór-
nym Âlàsku amatorskiego chóru, który w obecnoÊci
„ojca ubogich” – biskupa Diepenbrocka, Êpiewa∏ po
polsku, po niemiecku i po ∏acinie.

Osiemdziesiàt szeÊç lat póêniej, w 1935 roku,
w tym samym miejscu, w domu Wincentego Wojta-
chy, urodzi∏ si´ syn. Czy przypuszczano kim zosta-
nie w przysz∏oÊci? W Êpiewaczej i zwiàzkowej pa-
mi´ci zbiorowej utrwali∏ si´ wizerunek Wincentego
– prezesa chóru „Harmonia” w Piekarach Âlàskich,
od 1947 roku d∏ugoletniego skarbnika i sekretarza
Okr´gu Piekarskiego Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych.

Niewiele czasu odtàd up∏yn´∏o i syn Wincentego
sta∏ si´ jednym z nas. By∏o to w roku 1958 – wtedy
ju˝ doros∏y Jan Wojtacha po raz pierwszy stanà∏
przed Êpiewakami-amatorami – zosta∏ dyrygentem
chóru „Harmonia” w Brzozowicach Kamieniu, zaÊ
dwa lata póêniej awansowa∏ do roli dyrygenta okr´gu
piekarskiego. Zadzia∏a∏ wi´c dobry ojcowski przy-
k∏ad, który z czasem doprowadzi∏ Ci´ do profesor-
skiej godnoÊci. Teraz Twoi wychowankowie prowa-
dzà Êlàskie chóry ku nieprzeci´tnym osiàgni´ciom, co
podkreÊlamy z wdzi´cznoÊcià, za przyk∏ad bioràc do-
konania m.in. Beaty Borowskiej, Iwony Baƒskiej,
Waldemara Ga∏àzki, Iwony Melson, Aleksandry Pa-
szek-Trefon.

Zacny Jubilacie!
Spotykamy si´ przy ró˝nych okazjach i cieszymy

z ka˝dej wspólnie sp´dzonej chwili. Szczególnà rado-
Êcià by∏y dla nas koncerty z okazji przewodów doktor-
skich i habilitacyjnych, w których promowa∏eÊ m∏o-
dych chórmistrzów wspó∏pracujàcych z zespo∏ami
zrzeszonymi w naszym Zwiàzku. Jako wieloletni
cz∏onek Komisji Artystycznej Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr zyska∏eÊ sobie szacunek i uznanie,
dorobi∏eÊ si´ te˝ kolekcji odznaczeƒ honorowych,
nadanych w uznaniu dotychczasowych zas∏ug. W ro-
ku stulecia Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych, 10
paêdziernika, mieliÊmy zaszczyt wr´czyç Tobie Me-
dal Stulecia.

DziÊ, z okazji 75-lecia urodzin w∏àczamy si´ do
chóru osób, które Êpiewem i s∏owem pragnà podzi´ko-
waç Ci za prac´, ˝yczliwoÊç i przyjaêƒ.

Sk∏adamy ˝yczenia zdrowia i wielu radoÊci, których
êród∏em jest twórcze ˝ycie. ˚yczymy obfitoÊci pomy-
s∏ów i si∏ potrzebnych do ich realizacji. Wyra˝amy pra-
gnienie cz´stych spotkaƒ z Profesorem Janem Wojta-
chà– kompetentnym i sprawiedliwym jurorem organi-
zowanych przez nas Ogólnopolskich Festiwali Polskiej
PieÊni Chóralnej, Festiwali „Gaude Cantem” w Biel-
sku-Bia∏ej, czy skromniejszych Festiwali PieÊni Ma-
ryjnej „Magnificat” w Twych rodzinnych Piekarach.

Ad multos annos!
CzeÊç PieÊni i Muzyce

Za Zarzàd G∏ówny ÂZChiO w Katowicach
Andrzej Wójcik – sekretarz
Roman Warzecha – prezes



Górnicza Orkiestra D´ta KWK
„SoÊnica” z Gliwic Êwi´towa∏a 65.
rocznic´ dzia∏alnoÊci artystycznej
w dniu 9 grudnia 2010 roku. Galowy
koncert odby∏ si´ w Pawilonie So-
cjalnym Kopalni SoÊnica-Makoszo-
wy w Gliwicach.

Nader bogaty program wokalno-in-
strumentalny uÊwietni∏ solista Teatru
Gliwickiego i Opery Wroc∏awskiej –
Ireneusz Miczka oraz Anna Jaskó∏ka
– studentka Wydzia∏u Wokalnego
Akademii Muzycznej w Katowicach.
W ich wykonaniu zabrzmia∏y popu-
larne arie G. Bizeta, E. Kalmana, F.
Loewego, oraz arie z musicalu „New
York, New York” J. Kandera, „Duch
w operze” A.L. Webbera. Muzyka
z filmów: „Siedmiu wspania∏ych”,
„Gwiezdne wojny”, czy „Indiana Jo-
nes” przypad∏a do gustu publiczno-
Êci. Nie zabrak∏o te˝ nuty patriotycz-
nej. Z wielkim aplauzem zosta∏a
przyj´ta muzyka W. Kilara z filmu
„Pan Tadeusz” i Mazur z opery
„Straszny Dwór” S. Moniuszki.

Na jubileusz orkiestry przybyli
licznie zaproszeni goÊcie. Gliwicki
Samorzàd reprezentowa∏ prezydent
miasta Zygmunt Frankiewicz i kilku
radnych. Prezydent dzi´kujàc orkie-
strze wspania∏ych osiàgni´ç wr´czy∏
prezesowi orkiestry Ryszardowi
Buczkowi medal 750-lecia Miasta.
Stron´ koÊcielnà reprezentowali 
ks. inf. Konrad Ko∏odziej, ks. inf. Pa-
we∏ Pyrcha∏a, ks. dziekan Krzysztof
Âmigiera, kilku proboszczów i fran-
ciszkanin o. Kryspin z Legnicy. Ks.
Konrad Ko∏odziej odczyta∏ list gratu-
lacyjny w imieniu ks. biskupa gli-
wickiego, Jana Wieczorka.

Zarzàd ÂZChiO reprezentowali
prezes Roman Warzecha i sekretarz

Andrzej Wójcik. Panowie wyró˝nili
honorowymi odznakami zas∏u˝o-
nych muzyków orkiestry. Prezes
wr´czy∏ równie˝ Laur 100-lecia dla
Zarzàdu Okr´gu Gliwicko-Zabrskie-
go ÂZChiO w którym zrzeszona jest
orkiestra.

W uroczystoÊci uczestniczy∏a Dy-
rekcja Kopalni SoÊnica-Makoszowy.
Dyrektor, mgr in˝. Krzysztof Kie∏-
biowski, wr´czy∏ dyrygentowi dr Le-
s∏awowi Podolskiemu pamiàtkowà
ozdobnà bu∏aw´. Naczelny in˝ynier,
mgr in˝. Bogus∏aw Cywka list gratu-
lacyjny, a g∏ówna ksi´gowa – mgr
Marianna Zi´ba bukiet pi´knych
kwiatów.

Podzi´kowaniom nie by∏o koƒca.
WÊród gratulujàcych znaleêli si´
przedstawiciele Wojska Polskiego,
Policji, burmistrzowie i wójtowie sà-
siadujàcych gmin, dyrektorzy szkó∏,
zaprzyjaênionych instytucji i stowa-
rzyszeƒ, ludzie biznesu, dyrygenci,
prezesi, kole˝anki i koledzy z chó-
rów i orkiestr dzia∏ajàcych w Okr´gu
Gliwicko-Zabrskim. Licznie zgro-
madzona publicznoÊç gromkimi bra-
wami na stojàco dzi´kowa∏a za
wspania∏y koncert oraz za 65 lat kul-
tywowania tradycji.

Pragniemy na koniec przybli˝yç
dzia∏alnoÊç orkiestry:

„Niby nic, a tak to si´
zacz´∏o…”

Górnicza Orkiestra D´ta KWK
„SoÊnica” powsta∏a we wrzeÊniu
1945 roku z inicjatywy muzykujà-
cych górników. Pierwszym kapelmi-
strzem zosta∏ Leopold Eberle. Kolej-
nymi dyrygentami byli: Eryk Ko-
Êmicki, Gustaw Lasek, Adolf Stasz,

Henryk Kwiryn i Kazimierz Studziƒ-
ski. Od paêdziernika 1999 roku or-
kiestra powi´kszy∏a si´ o muzyków
likwidowanej kopalni „Gliwice”. Od
tej pory do dziÊ funkcj´ dyrygenta
pe∏ni absolwent Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, dr Les∏aw Podol-
ski.

W rozleg∏ym repertuarze orkiestry
znajdujà si´ utwory instrumentalne
i wokalne reprezentujàce muzyk´
klasycznà, sakralnà, rozrywkowà,
jazzowà, tanecznà, marszowà, bie-
siadnà, folklor Êlàski w opracowaniu
wybitnych kompozytorów i aran˝e-
rów. Potwierdzenie rosnàcego pozio-
mu zespo∏u stanowi nagranie pi´ciu
p∏yt CD, o bardzo zró˝nicowanej te-
matyce i stylistyce.

Pokaêna kolekcja dyplomów, pu-
charów i innych wyró˝nieƒ stanowi
potwierdzenie sukcesów odnoszo-
nych na przestrzeni dziesi´cioleci
w licznych przeglàdach, konkursach
i festiwalach w kraju i za granicà:
w Czechach, Niemczech, Austrii,
Francji, W∏oszech, Hiszpanii, Li-
twie, Ukrainie i na W´grzech.

Prezesem orkiestry jest d∏ugoletni
muzyk zespo∏u Ryszard Buczek. To
z jego inicjatywy orkiestra mia∏a za-
szczyt pi´ciokrotnie wyst´powaç
przed obliczem Jego ÂwiàtobliwoÊci
Jana Paw∏a II w Rzymie.

Warto podkreÊliç cz´ste uczestnic-
two orkiestry w uroczystoÊciach reli-
gijnych w parafiach Diecezji Gliwic-
kiej jak równie˝ uczestnictwo w piel-
grzymkach do sanktuariów w Wam-
bierzycach, Bardo, Rudach, Pieka-
rach Âlàskich, Licheniu, Trzebnicy,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Cz´sto-
chowy, czy Góry Êw. Anny.

Ryszard Buczek
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To ju˝ 65 lat…
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Pomys∏ zorganizowania kilkuoso-
bowego zespo∏u wokalnego przy pa-
rafii ewangelickiej w Ustroniu po-
wsta∏ pod koniec 1980 roku. Pro-
boszcz, ks. Stanis∏aw Dorda otrzy-
ma∏ wówczas zaproszenie z Evange-
lische Regionalverband z Frankfurtu
nad Menem dla niewielkiego chóru,
by zaprezentowaç tamtejszej spo-
∏ecznoÊci utwory religijne i ludowe.
Inicjatorami za∏o˝enia byli: ks. Sta-
nis∏aw Dorda, pastorowa Maria Do-
rda – nauczycielka gry na fortepia-
nie, pe∏niàca równie˝ funkcj´ orga-
nisty i jej siostra – Ewa Bocek, na-
uczyciel akademicki cieszyƒskiej fi-
lii Uniwersytetu Âlàskiego . Pierw-
sza próba odby∏a si´ 6 stycznia 1981
roku, wtedy te˝ przyj´to nazw´ Ka-
meralny Zespó∏ Wokalny „Ustroƒ”.
W sierpniu 1981 roku Êpiewacy wy-
jechali do Frankfurtu nad Menem
i okolic, gdzie w koÊcio∏ach i na spo-
tkaniach towarzyskich wykonali
utwory, które przygotowa∏a dyry-
gentka Ewa Bocek. Po udanych kon-
certach postanowiono spotykaç si´
nadal i wspólnie muzykowaç.

W maju 1983 roku kameraliÊci zo-
stali przyj´ci do Bielskiego Oddzia-
∏u Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr. Od wrzeÊnia 1983 roku patro-
nat nad Zespo∏em przyjà∏ Wydzia∏
Kultury Urz´du Miejskiego
w Ustroniu, a próby do tej pory od-
bywajà si´ w Miejskim Domu Kul-
tury „Pra˝akówka”.

Obecnie repertuar liczy ponad 200
pozycji. Sà to pieÊni religijne, pa-
triotyczne i ludowe w opracowa-
niach kompozytorów Êwiatowych
i polskich. Eugeniusz Braƒka, orga-
nista bazyliki jasnogórskiej z Cz´-
stochowy skomponowa∏ dla Zespo∏u
„Has∏o-Echo”, zaÊ Józef Âwider
utwór „A po tych wszystkich, którzy
szli przed nami”.

W ciàgu 30 lat kameraliÊci dali
ponad 300 koncertów. Wyst´powali
pi´ciokrotnie w Niemczech m.in.
w zabytkowej katedrze w Fuldzie
i na Dniach KoÊcio∏a „Kirchentag”
w Frankfurcie nad Menem. Wystà-
pili tam czterokrotnie, z czego dwa
razy Êpiewali w najwi´kszej hali wy-
stawowo-targowej„Messehale”,
gdzie, jak podawa∏a miejscowa pra-
sa, widownia liczy∏a oko∏o 8 tysi´cy
s∏uchaczy. Siedmiokrotnie koncer-
towali w Republice Czeskiej, m.in.

w Bohuminie-Skrzeczoniu na kon-
cercie „Przywitanie wiosny” i Ligo-
cie Kameralnej na VIII Forum Inte-
ligencji Ewangelickiej. Na 17 edycji
„Trojoka Âlàskiego” w jedenastu
Êpiewa∏ m.in. w GórnoÊlàskim Par-
ku Etnograficznym w Chorzowie,
w Szkole Podstawowej w Mazaƒco-
wicach ko∏o Bielska, krypcie Archi-
katedry Chrystusa Króla i koÊciele
ewangelickim Zmartwychwstania
Paƒskiego w Katowicach oraz Do-
mu Ludowym w Nawsiu.

W organizowanym przez Oddzia∏
Bielski Polskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr Festiwalu „Gaude Can-
tem” Êpiewacy z Ustronia wystàpili
m.in. dwukrotnie w koÊciele Êw.
Maksymiliana Kolbego w OÊwi´ci-
miu, w koÊciele ewangelickim Zba-
wiciela w Bielsku-Bia∏ej i koÊciele
katolickim w Szczyrku. OÊmiokrot-
nie Êpiewali na koncertach cyklu
WiÊlaƒskich Dni Muzyki Organo-
wej. Zaprezentowali si´ równie˝
m.in. w Krakowie, OleÊnie Âlàskim,
Jastrz´biu-Zdroju, Bytomiu, Gliwi-
cach, Bytomiu-Miechowicach, Tar-
nowskich Górach, Chorzowie, Wi-
Êle-Czarnem, Orzeszu, Miko∏owie
i Pszczynie. Co roku Zespó∏ po Zie-
lonych Âwiàtkach wraz z najbli˝szy-
mi sma˝y tradycyjnà „Jajecznic´”
w ogrodach Magdaleny Kral
w Ustroniu-Lipowcu lub Anny Glu-
zy w Ustroniu-Zawodziu.

Dzia∏alnoÊç KZW „Ustroƒ” doku-
mentuje 8 tomów kronik, w których
pomieszczono afisze, programy,
zdj´cia, a tak˝e wpisy, m.in. prof.
Feliksa Ràczkowskiego, prof. Jana
Szczepaƒskiego i jego ˝ony Nory,
prof. Józefa Âwidra, podpu∏kownika
Wojsk Lotniczych i Obrony Po-
wietrznej Kraju Arkadiusza CieÊlika,
by∏ych pos∏ów na Sejm RP Bogus∏a-
wa Szwedy i Jana Szwarca oraz wie-
lu innych. Jan Szwarc napisa∏ tam
tak: „Szanowni Jubilaci, przyjmijcie
najlepsze ˝yczenia z okazji tak pi´k-
nego jubileuszu 25-lecia pracy arty-
stycznej. Wasza praca daje asumpt
nast´pnym pokoleniom do kultywo-
wania tradycji Êpiewania w naszym
mieÊcie. Kontynuacja Êpiewania
przez nast´pne lata b´dzie dla nas,
Waszych s∏uchaczy wielkim prze˝y-
ciem i radoÊcià. Trwajcie w swoim
dziele jak najd∏u˝ej. Z wyrazami
uznania i szacunku”.

O kameralistach napisano dwie
prace magisterskie na Uniwersyte-
cie Âlàskim w Cieszynie. W 1991
roku dokonano 30-minutowego na-
grania w Polskim Radiu w Katowi-
cach, a jako jeden z siedmiu zespo-
∏ów wzià∏ udzia∏ w nagraniu p∏yty
CD, którà wydano w 2005 roku
z okazji 700-lecia miasta Ustroƒ.
Teksty o Zespole zamieÊcili m.in.
„Âpiewak Âlàski”, „˚ycie Muzycz-
ne”, „Gazeta Ustroƒska”, „Ewange-
lik Pszczyƒski”, „Zwiastun”, „Pa-
mi´tnik Ustroƒski” „Kalendarz
Ewangelicki” „Kalendarz Ustroƒ-
ski” oraz czasopisma niemieckie
i zaolziaƒskie.

Na przestrzeni lat kameraliÊci
uhonorowani zostali licznymi dy-
plomami, listami gratulacyjnymi
i odznaczeniami. Oddzia∏ Bielski
Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr przyzna∏ poszczególnym
cz∏onkom Odznaki Srebrne i Z∏ote
PZChiO, a Zespó∏ w 2006 roku
otrzyma∏ Odznak´ Srebrnà.

UroczystoÊci jubileuszowe odby∏y
si´ 21 maja w ustroƒskim Muzeum.
Wtedy to Zespó∏ otrzyma∏ Z∏otà Od-
znak´ PZChiO przyznanà przez Od-
dzia∏ w Bielsku-Bia∏ej wraz z listem
gratulacyjnym, wystosowanym
przez Prezesa Oddzia∏u Piotra Ja-
kubca. Pisma gratulacyjne wystoso-
wali równie˝ Burmistrz Miasta
Ustroƒ Ireneusz Szarzec, Przewod-
niczàcy Rady Miasta Stanis∏aw Ma-
lina, Dyrektor Wydzia∏u Kultury
Danuta Koenig, Dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury „Pra˝akówka”
Barbara Nawrotek-˚mijewska, Dy-
rektor Muzeum Ustroƒskiego Lidia
Szkaradnik, Prezes Honorowy
PZChiO Rajmund Hanke. Listy gra-
tulacyjne przekazali tak˝e sympaty-
cy i przyjaciele Zespo∏u.

Dyrygentem i kierownikiem arty-
stycznym jest mgr Ewa Bocek-
Orzyszek, prezesem mgr in˝. Bene-
dykt Siekierka, skarbnikiem Krysty-
na Pod˝orska.

Od 30 lat kameralistów ∏àczy je-
den cel – ch´ç wspólnego Êpiewania.
Daje to wiele radoÊci i wspania∏ych
prze˝yç artystycznych, pomaga
przezwyci´˝aç trudne chwile ˝ycio-
we, lecz nade wszystko wnosi ser-
decznà, przyjaznà, rodzinnà atmos-
fer´.

Ewa Bocek-Orzyszek

„Ustroƒ” Êpiewa 30 lat!



Ju˝ miesiàc po kapitalnym remon-
cie budynku „Domu druÏby – Domu
„Przyjaêni” w Karwinie Frysztacie
odbywajà si´ imprezy kulturalne.
„Obecní dÛm DruÏba” – bo tylko ta-
kà nazwà opatrzy∏ Urzàd Miasta zre-
konstruowany budynek – ponownie
sta∏ si´ ulubionym miejscem karwi-
niaków, bowiem „DruÏba” z ze-
wnàtrz i wewnàtrz jest bardzo ele-
gancka i okaza∏a.

O historii budynku pisa∏ szczegó-
∏owo na ∏amach „G∏os Ludu” w ubie-
g∏ym roku Melchior Sikora.. Przypo-
mnijmy tylko, i˝ obecna „DruÏba”
powsta∏a jako Polski Dom Katolicki
w roku 1929 ze zbiórek dobrowol-
nych datków pieni´˝nych i deklaracji
miejscowych Polaków Êwiadczeƒ
bezp∏atnej pracy i dowozu materia∏u
budowalnego. Mi´dzy innymi rów-
nie˝ mój dziadek Jan, który by∏ naj-
pierw górnikiem a potem w∏aÊcicie-
lem ma∏ego gospodarstwa rolnego
w Raju (obecnie Karwina Raj) wozi∏
furmankà ceg∏y na budow´ „Katoli-
ka”. Pami´tam, jak bardzo boleÊnie
prze˝ywa∏ rzeczywistoÊç, kiedy pod-
czas okupacji niemieckiej Polski
Dom Katolicki nosi∏ nazw´ „Deut-
sches Heim” a w pierwszych latach
powojennych zmieniono jego nazw´
na „Dom Stalina”. W roku 1957
przej´∏a budynek Miejska Rada Na-
rodowa we Frysztacie.

Jak dosz∏o potem w latach szeÊç-
dziesiàtych do przemianowania bu-
dynku na „DÛm druÏby – Dom Przy-

jaêni”? W roku 1966 zosta∏em dy-
rektorem Klubu Zak∏adowego Ko-
palni Armia Czechos∏owacka w Kar-
winie. Prowadzi∏em wtedy ósmy rok
karwiƒski Zespó∏ Âpiewaczo – Mu-
zyczny „Przyjaêƒ”. Zespó∏ pracowa∏
od chwili za∏o˝enia w r. 1958 przy
miejscowych ko∏ach Polskiego
Zwiàzku Kulturalno OÊwiatowego
w Karwinie Frysztacie i Karwinie
Nowym MieÊcie. Próby zespo∏u od-
bywa∏y si´ w drewnianym budynku
frysztackiego Miejskiego Ko∏a
PZKO (obok przedszkola) a czasami
w teatrzyku Polskiej Szko∏y Podsta-
wowej w Karwinie Nowym MieÊcie.

Klub Zak∏adowy kopalni Armia
Czechos∏owacka mia∏ swojà siedzi-
b´ w du˝ym domu kultury w Karwi-
nie, który na skutek szkód górni-
czych zosta∏ jednak mocno zdewa-
stowany i grozi∏o mu zburzenie. Tak
si´ akuratnie z∏o˝y∏o, ˝e Miejska
Rada Narodowa we Frysztacie nie
chcia∏a byç dalej gospodarzem dzi-
siejszej „DruÏby” i chcia∏a budynek
komuÊ sprzedaç. Zwróci∏em si´ wte-
dy do ówczesnego kierownictwa ko-
palni Armia Czechos∏owacka i Rady
Zak∏adowej Zwiàzków Zawodo-
wych z propozycjà, ˝eby kopalnia
odkupi∏a frysztacki dom kultury od
miasta. Propozycja zosta∏a przyj´ta
i zrealizowana. Tak wi´c nowym
w∏aÊcicielem przedwojennego „Ka-
tolika” zosta∏a kopalnia Armia Cze-
chos∏owacka.

W roku 1966 na wniosek kilku

cz∏onków zespo∏u „Przyjaêƒ” na cze-
le z B. Bobrekiem, którzy byli pra-
cownikami kopalni Armia Czecho-
s∏owacka, karwiƒska „Przyjaêƒ” zo-
sta∏a zespo∏em Klubu Zak∏adowego
kopalni.

Kierownictwo kopalni i Rada Za-
k∏adowa Zwiàzków Zawodowych
zacz´∏y si´ zastanawiaç nad nowà
nazwà budynku. Pad∏y tu m.in.
wnioski, ˝eby budynek nosi∏ nazw´
„DÛm druÏby”. Wtedy te˝ osobiÊcie
zwróci∏em si´ do Rady Zak∏adowej
kopalni, ˝eby na budynku obok na-
zwy czeskiej pojawi∏ si´ tak˝e napis
w j´zyku polskim. Stara∏em si´ to
uzasadniç tym, i˝ budynek przed
wojnà wybudowali miejscowi Pola-
cy, ˝e na kopalni pracuje obecnie du-
˝o Polaków i ˝e w budynku tym za-
czyna rozwijaç swojà dzia∏alnoÊç
polski zespó∏ „Przyjaêƒ”, który celo-
wo przyjà∏ takà nazw´, bo poprzez
muzyk´ i Êpiew chce szerzyç auten-
tycznà przyjaêƒ. Przypomnijmy, ˝e
zespó∏ tworzy∏ chór mieszany,
w którym Êpiewali zaolziaƒscy Pola-
cy, w orkiestrze zaÊ w wi´kszoÊci
przewa˝ali muzycy Czesi. Zapropo-
nowa∏em, ˝eby budynek nosi∏ nazw´
„DÛm druÏby – Dom Przyjaêni”.

Zrekonstruowany potem Klub Za-
k∏adowy Armii Czechos∏owackiej
zosta∏ oddany do u˝ytku publicznego
jako „DÛm druÏby – Dom Przyjaê-
ni”. Zespó∏ Âpiewaczo-Muzyczny
„Przyjaêƒ” rozwija∏ tu swojà bogatà
dzia∏alnoÊç a˝ do roku 1993, a wi´c
pe∏nych 27 lat. Po przemianach
ustrojowych kopalnia – niby z powo-
dów ekonomicznych – wynaj´∏a
swój przybytek kultury ró˝nym in-
stytucjom, które z biegiem lat dopro-
wadzi∏y budynek do kompletnej 
ruiny. Zespó∏ „Przyjaêƒ” po roku
1993 usamodzielni∏ si´ i odbywa∏
swoje próby najpierw w miejscowej
Polskiej Szkole Podstawowej, a po-
tem w frysztackim Domu PZKO.

Na pewno szkoda, ˝e odkupiony
i gruntownie zrekonstruowany przez
karwiƒski Urzàd Miasta dom kultury
nosi obecnie ju˝ tylko nazw´
„Obecní dÛm DruÏba”. Ale szkoda
te˝, ˝e nie ma ju˝ i polskiego Zespo-
∏u Âpiewaczo-Muzycznego „Przy-
jaêƒ”.

Józef Wierzgoƒ
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Jeszcze o: choç jest „Družba”, to nie ma „Przyjaêni“

W latach 1966–1993 karwiƒska „Przyjaêƒ” rozwija∏a swojà bogatà dzia-
∏alnoÊç w budynku „DÛm druÏby – Dom Przyjaêni”. Na zdj´ciu koncert ju-
bileuszowy „Przyjaêni” w roku 1968 z okazji 10-lecia istnienia zespo∏u.
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Z opawskiego „Trojoka”
Powiedzia∏ mi wczoraj ch∏apiec,
˝e nie umi´ chleba napiec. 
Dope∏nia ka˝dà zwrotk´ tej ˝arto-

bliwej ludowej pieÊni, opublikowa-
nej po raz pierwszy bodaj w 1911
roku w „Zaraniu Âlàskim” (nr 1, s.
37), powtarzajàcy si´ zwrot: „Cie-
szyn, Opawa, Frydek, Morawa” ze
stosownym dodatkiem – „chleba na-
piec”, „napojcza∏a”, (po˝yczy∏a),
„zamiesi∏am”, „dobywa∏am” „kocur
∏azi∏”, „kosztowa∏a”, „mysz ucie-
k∏a”, „jako trzoska” (wiórek drew-
na).

Ura˝ona w swojej ambicji panien-
ka podj´∏a wyzwanie. Upiek∏a
chleb: 

Taki cieƒki jako deska,
taki suchy jako trzoska.
Cieszyn, Opawa, Frydek, Morawa
jako trzoska.
CoÊ nieszczególnie ten si´ chleb

uda∏! Tu jednak nie o chleb chodzi,
a o wspomnianà wielokrotnie w tek-
Êcie piosenki Opaw´ – Êlàskie mia-
sto w Republice Czeskiej, u zbiegu
rzek – Opawicy i Morawy. 

W niedziel´, 5 czerwca, w tej to
pi´knej Opawie odby∏ si´ Me-
zinárodní Festival âesk˘ch
a Polsk˘ch SborÛ „Slezsk˘ Trojok
2011”.

Uwidoczniona na afiszu nazwa
wprowadza w b∏àd, bowiem „Trojok
Âlàski” – zainicjowany przed laty
przez Rajmunda Hankego – pomy-
Êlany by∏ jako doroczne Âwi´to Âlà-
skiej PieÊni Chóralnej. Nie bàdêmy

drobiazgowi: wa˝ne, ˝e chóry z pol-
skiego i czeskiego Âlàska znów spo-
tka∏y si´ z sobà i pi´knie zaÊpiewa∏y
– poczynajàc od hymnów paƒstwo-
wych – po czesku, po polsku, po Êlà-
sku. By∏ te˝ nieprzystajàcy do cha-
rakteru imprezy Êpiew w j´zyku an-
gielskim. Dosta∏o si´ za to komu
trzeba, ale na ucho, ˝eby nie zawsty-
dzaç.

ZaÊpiewa∏y najpierw polsko–
i czesko Êlàskie chóry w Teatrze Âlà-
skim (Slezské Divadlo), gdzie odby∏
si´ najwa˝niejszy tego dnia przed-
po∏udniowy koncert, po∏àczony
z uroczystym wr´czeniem nagród
im. Stanis∏awa Moniuszki (statuetki
kompozytora odlane zosta∏y w pra-
cowni wybitnego rzeêbiarza, Jerze-
go K´dziora, w Poczesnej ko∏o Cz´-
stochowy).

W tym roku Kapitu∏a nagrody wy-
ró˝ni∏a: ze Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr – Mari´ Kroczek,
Krystyn´ Lubos i Józefa S∏odczyka,
z Oddzia∏u Bielskiego PZChiO –
Beat´ Borowskà, ze Zrzeszenia
Âpiewaczo-Muzycznego w Czeskim
Cieszynie – Cezarego Drzewieckie-
go, z Unii Chórów Czeskich – Kare-
la Hole‰a. Statuetk´ wr´czali: wice-
prezydent miasta Katowice – Micha∏
Luty, przewodniczàcy kapitu∏y na-
grody im. Moniuszki – ks. prof. dr
hab. Antoni Reginek oraz prezesi
wymienionych Zwiàzków.

PieÊniczka „o pieczeniu chleba”
nie znalaz∏a si´ w programie koncer-
tu. By∏y opracowania pieÊni ludo-
wych, dzie∏a powa˝niejszej literatu-
ry chóralnej, lub takie, które zalicza

si´ potocznie do muzycznej rozryw-
ki. Strona polska reprezentowana
by∏a w koncercie przez chór „Bel
Canto” z Gaszowic z dyrygentem
Januszem Budakiem, ubrany
w barwne stroje ludowe chór „Polo-
nia-Harmonia” pod dyrekcjà Iwony
Melson, Chór Kameralny z Bielska
Bia∏ej pod kierunkiem Beaty Bo-
rowskiej.

Po koncercie odby∏a si´ msza
Êwi´ta, celebrowana w opawskim
koÊciele Minorytów przez kapelana
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, ks. prof. dra hab. Antoniego
Reginka. Msza, ze Êpiewem chórów
uczestniczàcych w „Trojoku”, spra-
wowana by∏a w kilku j´zykach: ∏a-
ciƒska liturgia z greckim Kyrie, cze-
skie i polskie czytania wraz z homi-
lià… Pewnym zaskoczeniem dla
uczestników mszy by∏a „polska pi-
seÀ” z czeskimi s∏owami, które
w drugiej zwrotce przywo∏ujà pa-
mi´ç i zas∏ugi Êwi´tych Cyryla
i Metodego. PieÊƒ ta zaczyna si´ od
s∏ów „BoÏe, cos ráãil pfied tisíci ro-
ky…” Gdy wi´c Czesi intonujà
„BoÏe, cos ráãil…”, Polacy pod-
chwytujà melodi´ konkurentki Ma-
zurka Dàbrowskiego do tytu∏u naro-
dowego hymnu: niczego nie zmie-
niajàc Êpiewajà „Bo˝e coÊ Pol-
sk´…”. Tak w∏aÊnie zdarzy∏o si´
w Opawie.

W godzinach poobiednich uczest-
niczàce w „Trojoku” chóry Êpiewa∏y
dla mieszkaƒców Opawy; koncerty
odby∏y si´ w kilku punktach miasta
(koÊció∏ Êw. Katarzyny, arboretum,
Dom Kultury…).

Tegoroczni laureaci Nagrody im. Stanis∏awa Moniuszki 
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Srebrne gody „Zgody”
Rzadko si´ zdarza, by jubileuszowe obchody mia∏y

tak sympatycznà, z nieba danà opraw´. 25-lecie Chó-
ru Mieszanego „Zgoda” z Nieborów (dawniej osobna
miejscowoÊç, obecnie dzielnica Trzyƒca) odby∏o si´ 7
maja, w pi´knà, s∏onecznà sobot´. Mimo wielu im-
prez, które tego dnia odbywa∏y si´ na Zaolziu, du˝a
sala restauracji „U Sojki” p´ka∏a w szwach.

Jubileuszowà uroczystoÊç zainaugurowa∏ srebrny
Jubilat wykonaniem kilku utworów, z „Gaude Mater
Polonia” na poczàtek. Potem wystàpi∏a dzieci´ca gru-
pa wokalna o wdzi´cznej nazwie „Ziarenka”, ubrana
w góralskie stroje. Nast´pnie znów „Zgoda” zaÊpie-
wa∏a blok utworów ze zró˝nicowanym repertuarem.
Chóralne Êpiewy przeplata∏a s∏owem Michaela Rasz-
ka.

Sporym atutem jubileuszowej imprezy by∏ wyst´p
zaprzyjaênionego z zespo∏em solisty Operetki Âlà-
skiej, barytona Jana Marii Dygi wraz z akompania-
mentem Krystyny Stryi. Artysta zaprezentowa∏ klasy-
k´ operetkowà i kilka przebojów musicalowych,
w tym s∏ynnà PieÊƒ Mleczarza ze „Skrzypka na da-
chu” (Gdybym by∏ bogaczem). Dodatkowe wra˝enie
zrobi∏y stylowe kostiumy, w których wystàpi∏. Dope∏-
nieniem atrakcyjnego koncertu by∏ wyst´p rewelacyj-
nego chóru z Cieszyna, „Collegium Canticorum”, pod
dyrygenckà r´kà Anny Szawiƒskiej (równie˝ znako-
mitej wokalnie). 

„Zgoda” swà nazw´ przyj´∏a nieprzypadkowo, bo
z jak˝e màdrego staropolskiego przys∏owia, które mó-
wi, ˝e „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Od momen-
tu powstania przewin´∏o si´ przez zespó∏ sporo chó-
rzystów, z których cz´Êç Bóg powo∏a∏ ju˝ do wieczno-

Êci, w tym za∏o˝yciela zespo∏u, Stanis∏awa Sikor´. Ze-
spó∏ liczy obecnie 20 osób. Jest wi´c to zespó∏ raczej
kameralny. Zwa˝ywszy na fakt ile na przestrzeni lat
da∏ wyst´pów to urasta wszak do roli giganta, który
niestrudzenie szerzy na Zaolziu (i nie tylko) polskà
kultur´. 

Trzeba dobitnie stwierdziç, ˝e nie by∏oby ciàgle ak-
tywnej „Zgody”, bez ogromnego zaanga˝owania Ire-
ny Ma∏ysz – dyrygenta, organizatora, animatora
przedsi´wzi´ç chóralnych i propagatora nie tylko pol-
skiego Êpiewu, ale i polskiej mowy na zaolziaƒskiej
ziemi. 

Zwieƒczeniem jubileuszowej uroczystoÊci by∏y
liczne kwiaty i ˝yczenia, sk∏adane przez oficjeli, za-
proszonych goÊci i osoby prywatne. Dzi´ki darczyƒ-
com i wk∏adu w∏asnego chórzystów mo˝liwe by∏o
przyj´cie, które przez skromnoÊç nazwano pocz´stun-
kiem.

A zatem do nast´pnego, równie udanego jubileuszu.
(de-jot)
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6 GoÊcinni gospodarze – Unia Chó-
rów Czeskich (Unie âesk˘ch
Pûveck˘ch SborÛ) z dr Evà Buriano-
và na czele – do∏o˝yli wielu staraƒ,

aby impreza mia∏a sprawny i mi∏y
przebieg. Pewnà trudnoÊç sprawi∏a
im (nam równie˝) drobna kwestia
numeracji: 

– Który to „Trojok”? – zastanawia-
no si´ bez zadowalajàcego rezultatu.
– Osiemnasty, czy siedemnasty? 

– Decyzj´ o organizowaniu „Tro-
joków” podj´to 9 wrzeÊnia 1992 ro-
ku. Od pomys∏u do realizacji up∏y-
n´∏o troch´ czasu…

– …inauguracja cyklu nastàpi∏a 6
czerwca 1993 roku w Katowicach –
podsunà∏ ktoÊ zorientowany. 

Ciàg dalszy dyskusji w tej sprawie
odb´dzie si´… za rok w Czeskim
Cieszynie. ˚eby uda∏ si´ „ten
chleb”, czyli kolejny „Trojok”, trze-
ba ju˝ teraz zaczàç przygotowania.
PomyÊleç trzeba o wielu rzeczach.
Tak˝e o tym, by w repertuarach wy-
st´pujàcych chórów znalaz∏o si´ jak
najwi´cej utworów, które nadajà si´
do wspólnego, polsko-czeskiego
Êpiewania. Jednà z propozycji mo˝e
byç opublikowana w 1911 roku
w „Zaraniu Âlàskim” ˝artobliwa
Êpiewka Powiedzia∏ mi wczoraj
ch∏apiec.

Andrzej Wójcik

Pi´knie zaprezentowa∏a si´ piekarska „Polonia-Harmonia”
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Zespó∏ chóralny „Permoník”
(Skrzatek) zosta∏ za∏o˝ony w Karwi-
nie w roku 1966. Jego za∏o˝ycielkà
i dyrygentem jest Eva ·einerová, na-
uczycielka a potem d∏ugoletnia dy-
rektorka karwiƒskiej Podstawowej
Szko∏y Artystycznej. Pani Eva pro-
wadzi chór do dnia dzisiejszego.

Doradcà emisyjnym chóru jest
Martina Jurikova, na fortepianie
akompaniuje zespo∏owi Hana ·ob-
rová. Studio Chóralne „Permoník”
podzielone jest na par´ zespo∏ów
Êpiewaczych. Dzieci w wieku od 6
do 13 lat Êpiewajà w trzech chórach
przygotowawczych, dzieci zaÊ od lat
13 tworzà g∏ówny Chór Koncerto-
wy. W ramach Studia Chóralnego
Êpiewa niemal 250 dzieci.

Wspó∏praca 
z orkiestrami, dyrygen-
tami i kompozytorami
Amatorski Chór Koncertowy

„Permonik”, który w czerwcu bie˝à-
cego roku obchodziç b´dzie 45-lecie
swego istnienia, osiàgnà∏ pod prze-
wodnictwem artystycznym E.·eine-
rovej poziom profesjonalny. Chór
wspó∏pracuje z wieloma czeskimi
orkiestrami, np. Praskà Orkiestrà
Symfonicznà FOK, Filharmonià
i Orkiestrà Kameralnà Leo‰a
Janáãka w Ostrawie, orkiestrà Gu-
stava Broma, Praskà Orkiestrà Stu-
denckà. Wspó∏pracuje te˝ z wieloma
Êwiatowymi dyrygentami, jak np.
Burgh (USA), Wan Jing (Chiny),
P.Tumowski (Austria), J.Cvála,

O.Trhlik, P. Altrichter (RC).
Chór nie koncentruje si´ w swej

koncepcji artystycznej na wybranym
gatunku czy okresie historii muzyki.
WyjàtkowoÊç zespo∏u polega m.in.
i na tym, i˝ wykona∏ wiele premier
utworów chóralnych wybitnych
kompozytorów wspó∏czesnych, ja-
kimi sà I. Hurník, J. Jirásek, I. Lo-
udová (RC), A. Fijarkowski, I. W.
Katajew (Rosja), Ofer Ben – Amots
(USA), M. Kawasaki (Japonia), G.
Aranyi Aschner (Austria).

Woja˝e po Êwiecie. 
Festiwal Wyspy Muzyki

Koncerty „Permoníka” oceniajà
wysoko s∏uchacze od Szwecji po
Grecj´, od Anglii po Rosj´, zespó∏
podziwia∏a publicznoÊç Korei Po∏u-
dniowej, Hong-Kongu, Chin, Japo-
nii (czterokrotnie) i USA (trzykrot-
nie). Chór jest laureatem wielu kra-
jowych i zagranicznych konkursów
Êpiewaczych (Korea, Walia). Wio-
snà ubieg∏ego roku karwiƒski zespó∏
zosta∏ laureatem 11. Festiwalu Chó-
ralnego w Nowym Jorku.

Wielu czeskich i zagranicznych
krytyków porównuje „Permoníka”
z najlepszymi europejskimi chórami
– wiedeƒskimi Sängerknaben lub
chórem z Montserratu. „Permoník”
jest te˝ od roku 1992 za∏o˝ycielem
Mi´dzynarodowego Festiwalu Mu-
zycznego „Wyspy Muzyki”. W cià-
gu lat sta∏ si´ ten festiwal trwa∏à
i znaczàcà imprezà muzycznà Kar-
winy i ca∏ego regionu. Wiedzà o nim

m∏odzi Êpiewacy i muzycy nie tylko
z Republiki Czeskiej, ale równie˝
z Japonii, USA, Chorwacji, Irlandii,
Niemiec, Austrii, Rosji, Grecji, S∏o-
wacji i Polski. „Permoník” wyst´po-
wa∏ te˝ na festiwalach w Polsce,
m.in. w Jastrz´biu, Poznaniu, War-
szawie. W Katowicach na I Mi´dzy-
narodowych Prezentacjach Laure-
atów Konkursów Chórów Szkol-
nych w roku 2002 Êpiew karwiƒskie-
go zespo∏u przyj´ty zosta∏ owacyj-
nie.

Karwiƒskie 
koncertowanie

Pod koniec ub. roku mogliÊmy
znakomity kunszt artystyczny ze-
spo∏u podziwiaç na uroczystoÊci ju-
bileuszowej frysztackiego chóru
m´skiego „Hejna∏-Echo” oraz na
koncertach adwentowych w KoÊcie-
le Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego
w Karwinie Frysztacie, na których
„Permoník” zaprezentowa∏ bardzo
bogaty i ambitny repertuar. Za-
brzmia∏y tu w wykonaniu chóru i so-
listów (Martina Juriková, Dominika
·krabalová, Zuzana Widnicová, Pa-
vla ¤eháková, Kamila Kurníková,
Tatiana Bordácsová, Natálie Koude-
lová) utwory takich kompozytorów,
jak np. B. Brittena („Ceremony of
Carols”), T. Korganowa („Szoro-
chi”), J.B. Kopfiiva („Salve Regina”,
G. Cacciniego, G. Verdiego (Ave
Maria),J. S. Pierponta (Jingle bells
through), A.L. Webbera (Pie Jesu),
G.F. Händla (Alleluja), L.Delibesa

Chór m∏odych, który podbija Êwiat

Karwiƒski „Permoník” ma 45 lat!



(Messe breve). P. Ebena (S∏ownik
grecki), J. Brahmsa (Regina coeli).
Trudno powiedzieç, która pieÊƒ
w wykonaniu „Permoníka” bardziej
zachwyca. Intonacja chóru doskona-
∏a, g∏osy m∏odych Êpiewaczek
brzmià ob∏´dnie mile. Ka˝da pieÊƒ
pod batutà E. ·einerowej wykonana
jest precyzyjnie, przejrzyÊcie i pory-
wajàco emocjonalnie. Oryginalna
harmonizacyjnie pieÊƒ w j´zyku
polskim J.Viãara Gorole (Pobili si´
dwa górale ciupagami) wywo∏uje
zawsze wÊród publicznoÊci wielki
podziw i burz´ owacyjnych, nie-
milknàcych oklasków.

Zaproszenie do Australii
A oto dos∏owna treÊç listu, który

pod koniec ub. roku otrzyma∏o kie-
rownictwo karwiƒskiego zespo∏u: –
Jest dla mnie wielkim zaszczytem
jako dyrektorowi Australijskiego
Mi´dzynarodowego Festiwalu Mu-
zycznego przes∏aç oficjalne zapro-
szenie Chórowi Koncertowemu
„Permonik” na 22. Australijski Mi´-
dzynarodowy Festiwal w Sidney.
Wasz chór b´dzie reprezentowaç
Republik´ Czeskà w znanej na Êwie-
cie Operze w Sidney. Urzàdzamy
mnóstwo festiwali chóralnych na ca-
∏ym Êwiecie – w Australii, Nowej
Zelandii, Chinach, Singapurze, Ja-
ponii i USA. Australijski Rzàd jest
zachwycony, ˝e za poÊrednictwem
naszego zaproszenia b´dzie móg∏
poznaç chór Êwiatowej renomy –
Permoník. Wszystkie chóry muszà
przejÊç przez twardy konkurs wst´p-
ny, chcàc uczestniczyç w festiwalu.
Ze wzgl´du na znakomity wyst´p
Permoníka wiosnà 2010 roku w No-
wym Jorku na Fetiwalu Chóralnym
w Lincoln Center nie b´dziemy
wciàgaç chóru do skomplikowanego
procesu konkursowego, ale jest dla
nas zaszczytem, i˝ mo˝emy zaprosiç
„Permoník” bez jakichkolwiek dal-
szych wymagaƒ. Chór zaszeregowa∏
si´ w Nowym Jorku do z∏otego pa-
sma, gdzie wspó∏zawodniczy∏ ze
znakomitymi chórami amerykaƒski-
mi. Wyst´p Permoníka publicznoÊç
oklaskiwa∏a owacyjnie na stojàco.
Jeszcze raz serdecznie gratuluj´ zna-
komitemu chórowi. Cieszymy si´
niezmiernie, ˝e Was ponownie us∏y-
szymy na festiwalu w Australii…
Z serdecznym pozdrowieniem De-
borah Lee…

Nic dodaç, nic ujàç!
Józef Wierzgoƒ
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Gdybym ci ja mia∏a
Skrzyd∏eczka jak gàska,
Polecia∏aby ja
Za JaÊkiem do Âlàska!
Usiad∏aby ci ja
Na Êlàskowskim p∏ocie:
„Przypatrz si´, Jasiulku,
Ubogiej sierocie.

– Âpiewa∏am t´ piosenk´ jako ma-
∏a dziewczynka. Wówczas nie umia-
∏am jeszcze ani czytaç, ani pisaç. Jej
s∏ów i melodii nauczy∏a mnie babcia
urodzona w 1876 roku – zwierza si´
prof. dr hab. Halina Bursztyƒska, li-
teraturoznawca, nauczyciel akade-
micki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.

Wczesne dzieciƒstwo pani profe-
sor sp´dzi∏a w skromnym, szlachec-
kim dworku na Wileƒszczyênie.
W tamtych stronach by∏a to piosnka
popularna i Êpiewana od pokoleƒ.
W jej rodzinie znana by∏a od poczàt-
ku wieku XIX.

– Nie mo˝na wykluczyç, ˝e anoni-
mowy, a mo˝e zapomniany, autor
pierwowzoru u∏o˝y∏ jà jeszcze w Êre-
dniowieczu. Byç mo˝e tekst pieÊni
nale˝y do tak zwanych wàtków w´-
drownych popularyzowanych w Êro-
dowiskach drobnoszlacheckich. Za-
pewne znana by∏a na Mazowszu,
skoro Sienkiewicz, skrupulatny
w badaniu êróde∏, zwiàza∏ jà z dwo-
rem ksi´˝nej Anny mazowieckiej –
zauwa˝a prof. Bursztyƒska.

W Polsce Odrodzonej zainspiro-
wa∏a m∏odego Jaros∏awa Iwaszkie-
wicza. Parafrazujàc starà wersj´ na-
pisa∏ wielozwrotkowy wiersz zatytu-
∏owany „Piosenka Êlàska”. By∏a zna-
na ka˝demu licealiÊcie. W 1931 roku
znalaz∏a si´ wÊród czytanek Balic-
kiego i Maykowskiego, wydanych
we Lwowie w zbiorze: „B´dziem
Polakami”.

Kolejna epoka wielkiej popularno-
Êci piosenki wiele mówiàcej o wi´-
zach jakie ∏àczy∏y dawnych Polaków
znad Odry, Wis∏y, Niemna i Prypeci
przypad∏a na „biedny ale pi´kny”
okres powojenny. Upowszechniali jà
rodacy, których wtedy masowo prze-
siedlano z dawnych kresów wschod-
nich na Ziemie Odzyskane. W sierp-
niu 1945 roku „Krzy˝acy” Sienkie-
wicza by∏y pierwszà ksià˝kà wydanà
w Polsce wyzwolonej.

W po∏owie ubieg∏ego wieku, pio-
senk´ Danusi Jurandównej, teraz
z kilkoma nowymi strofami wylan-
sowa∏ Stanis∏aw Hadyna i jego arty-
Êci z Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Âlàsk”.
Tekst zaadaptowano do realiów re-
gionu. Mówi∏ o JaÊku górniku i jego
pracy. Nowà wersj´ opracowa∏ Zdzi-
s∏aw Pyzik, znawca miejscowego
folkloru. Za sprawà chórzystów
z Kosz´cina sta∏a si´ szlagierem
obecnym w tradycji towarzyskich
biesiad Polaków. Jej t´skne dêwi´ki
nios∏y si´ od Tatr do Ba∏tyku.

Prawdziwà furor´ robi∏a od 1960
roku. Wraz z ekranizacjà Aleksandra
Forda prezentowano jà we wszyst-
kich polskich kinach. Tutaj córka Ju-
randa ze Spychowa Êpiewa tylko
sienkiewiczowskie strofki. Jej wy-
st´p w karczmie „Pod lutym turem”,
tak zosta∏ wyeksponowany, ˝e ka˝-
dy, kto by∏ na tym filmie, na zawsze
zapami´ta∏ jasnow∏osà dzieweczk´
Êpiewajàcà przy wtórze lutni i ryba∏-
towskich g´Êliczek.

Po kilku latach zainteresowanie jej
piosenkà znacznie zmala∏o, podob-
nie zresztà jak wieloma innymi stan-
dardami muzycznymi zbyt natr´tnie
rozpowszechnianymi przez radio, ki-
no i estrad´ Polski Ludowej. W la-
tach 70. mi∏oÊników piosenki ca∏ko-
wicie poch∏onà∏ angielskoj´zyczny

Rekord pobity

„Gàska” czyli piosenka Êlàska
Po raz pierwszy i to w ponad 10 tysiàcach egzemplarzy s∏owa tej

piosenki zosta∏y wydrukowane ju˝ w roku 1897. Debiutowa∏a jako
fragment kolejnego odcinka powieÊci prasowej „Krzy˝acy”. Ukaza-
∏a si´ na ∏amach wychodzàcego w Warszawie „Tygodnika ilustrowa-
nego” czytanego przez polskich abonentów we wszystkich trzech za-
borach i w kilku krajach Europy. Wyjàtkowo aluzyjnie brzmia∏a
w Zag∏´biu, od Âlàska oddzielonym rozbiorowym kordonem.

Czy jej autorem by∏ Henryk Sienkiewicz?



big beat i amerykaƒski jazz. Rodzi-
my folklor trafia∏ do lamusa.

– Wyk∏ada∏am wówczas na Uni-
wersytecie Âlàskim. Mia∏am kontak-
ty z m∏odzie˝à Górnego i Cieszyƒ-
skiego Âlàska, z Zag∏´biem, z górni-
kami i hutnikami. Ale nie s∏ysza∏am,
aby t´ piosenk´ Êpiewa∏y miejscowe
chóry, ludzie na weselach bàdê wy-
cieczkach albo biesiadujàcy pracow-
nicy hut czy kopalƒ. Mo˝na jej by∏o
pos∏uchaç przez radio, odtworzyç
z p∏yty lub obejrzeç w telewizji –
wraz z taƒczàcym „Âlàskiem” –
wspomina prof. Bursztyƒska, która
wtedy by∏a mieszkankà tego regionu.

Tymczasem, z okazji 600 rocznicy
bitwy pod Grunwaldem, piosenka
DanuÊki wzdychajàcej do JaÊka na
Âlàsku, znów trafi∏a na ∏amy gazet,
do programów radiowych i telewi-
zyjnych no i na strony Internetu.
A wszystko za sprawà Waldemara
Domaƒskiego, dyrektora Biblioteki
Polskiej Piosenki, od oÊmiu lat funk-
cjonujàcej u stóp wawelskiego
wzgórza.

– Wyst´pujàc na estradzie zauwa-
˝y∏em, ˝e publicznoÊç lubi aby cza-
sem puÊciç do niej perskie oko. Po-
myÊla∏em, ˝e i do programu tego nie-
zwykle dostojnego jubileuszu ob-
chodzonego wÊród zacnych narodo-
wych relikwii, dobrze b´dzie wpro-
wadziç jakiÊ akcent bardziej ludycz-
ny. Przekona∏em organizatorów, ˝e
po odÊpiewaniu „Roty” pod pomni-
kiem Jagie∏∏y i historycznym prze-
marszu przez Floriaƒskà na Rynek,
mo˝na zaÊpiewaç Piosenk´ DanuÊki
z „Krzy˝aków”. Nie ma w niej pato-
su ale pe∏na jest podtekstów zwiàza-
nych z narodowym losem Polaków
w dawnych wiekach – t∏umaczy dy-
rektor.

Jego Biblioteka zdobywa sobie
uznanie jako popularyzator starych
albo zapomnianych polskich pieÊni,
które w ciàgu minionych stuleci by∏y
przebojami powszechnie Êpiewany-
mi przez rodaków; towarzyszy∏y 
im w czasie wojennych wypraw,
w dniach kl´ski i zwyci´stwa,
w chwilach radoÊci i ˝a∏oby narodo-
wej, podczas oficjalnych spotkaƒ
i rodzinnych uroczystoÊci.

W tym roku znalaz∏ sprzymierzeƒ-
ców i wspólnie z nimi ustanowi∏
Êwiatowy rekord w masowym wyko-
naniu historycznej ale wcià˝ m∏odej
pieÊni. Dnia 11 wrzeÊnia popo∏u-
dniu, zjednoczone pod jednà batutà
chóry i Êpiewajàcy ochotnicy, stan´li
u stóp s´dziwej Wie˝y Ratuszowej.

Wyró˝nienie spotka∏o katowicki
chór „Ogniwo” kierowany przez
Krzysztofa Martyniaka. Jego zespó∏
by∏ przodownikiem pot´˝nego chó-
ru, w którym zaÊpiewa∏o ponad pó∏-
tora tysiàca melomanów. S∏ychaç ich
by∏o a˝ nad Wis∏à. Swego wyczynu
nie zg∏osili do „Ksi´gi Guinnesa” ale
byç mo˝e zostanie wpisany do kolej-
nego rocznika Polskiego Towarzy-
stwa Kontroli Rekordów Nieco-
dziennych.

– Rekord w masowym odÊpiewa-
niu „Piosenki DanuÊki” zosta∏ usta-
nowiony – mówi dyr. Domaƒski –
teraz czekamy a˝ ktoÊ zechce go po-
biç! Mo˝e pokuszà si´ o to Âlàzacy?!

Unisono zaÊpiewali cztery zwrot-
ki. Dwie pierwsze w wersji sienkie-
wiczowskiej, trzecià tak jak Êpiewa∏
to Âlàsk czyli w wersji katowiczani-
na Zdzis∏awa Pyzika, cieszàcego si´
s∏awà „poety kosz´ciƒskiego dworu”
a czwartà, uwspó∏czeÊnionà w no-
wym uj´ciu Waldemara Domaƒskie-
go. Ta ostatnia ma wdzi´k rymów
Sztaudyngera a po trosze Skrzynec-
kiego i przez to jest bardzo krakow-
ska.

Zamiast dyplomów wszyscy otrzy-
mali po czekoladowym batoniku
„Danusia” wyprodukowanym w ju-
bileuszowej i ponumerowanej serii.
Specjalnie na t´ okazj´ wypuÊci∏ jà
krakowski „Wawel”.

– A ja wygra∏em zak∏ad – Êmieje
si´ Domaƒski – producenci czekola-
dek twierdzili, ˝e ich firma nie ma
nic wspólnego ani z Sienkiewiczem,
ani z „Krzy˝akami”. No, to ja poka-
za∏em ten batonik! Teraz b´dzie si´
kojarzy∏ nie tylko z Wawelem ale
równie˝ z córkà Juranda ze Spycho-
wa, Grunwaldem i ze Âlàskiem!

WÊród tysiàca Êpiewaków rozloso-
wano 10 nagród w postaci „Automa-
py”. To aluzja do ostatniej najnow-
szej zwrotki „Piosenki Êlàskiej”:

„Jasiek jest w Krakowie
I na Rynku Êpiwa,
˝e jego dziewczyna
GiePeeSa Ni Ma!”

Jedna z nagród przypad∏a w udzia-
le Tadeuszowi Szmagerowi z Kato-
wic. Jako bas Êpiewa w chórze
„Ogniwo”.

Na jubileuszowy zjazd, mi∏oÊnicy
pieÊni przyjechali z ró˝nych zakàt-
ków kraju. Najliczniej, z Ma∏opolski
i ze Âlàska. Âpiewa∏ chór „Barbara”
z Piekar Âlàskich, Chór Bytomskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Êpiewacy z Rudy Âlàskiej, Zabrza

itd. Pierwsi, zaproszenie na jubileusz
Grunwaldu przyj´li melomani z naj-
starszego katowickiego chóru
„Ogniwo”.

– JesteÊmy dumni, ˝e na krakow-
skim Rynku mogliÊmy zaÊpiewaç
tak bliskà nam piosenk´. Pozna∏em
jà gdy by∏em jeszcze licealistà; to
by∏o gdzieÊ na poczàtku lat 90. tam-
tego wieku. Razem z mojà klasà
oglàda∏em „Krzy˝aków” w kinie.
Potem s∏ucha∏em piosenki w inter-
pretacji zespo∏u „Âlàsk”. To wielka
frajda Êpiewaç w towarzystwie po-
nad 60 innych chórów i ponad tysià-
ca wykonawców – zwierza si´ Bar-
tosz Szczud∏owski, wiceprezes kato-
wickiego „Ogniwa”.

Zg∏osili si´ jako pierwsi ze Âlàska
i nagrali jubileuszowà wersj´ „gà-
ski”.

Mo˝na jej pos∏uchaç na interneto-
wych stronach Biblioteki Polskiej
Piosenki. Tym razem nazwa chóru
zosta∏a odczytana w jeszcze jednym
znaczeniu – jako symbol tradycyj-
nych wi´zi ∏àczàcych Âlàzaków
z Krakowiakami. Pan Bartosz uro-
dzi∏ si´ na Âlàsku. Ma 34 lata. Matu-
r´ otrzyma∏ w bytomskim liceum im.
Smolenia. Uwieƒczone dyplomem
studia na Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego ukoƒczy∏
jako magister piel´gniarstwa. Od
dzieciƒstwa jest melomanem. Przez
10 lat by∏ zatrudniony na bloku ope-
racyjnym kardiochirurgii w Ochojcu,
aktualnie pracuje w Okr´gowej Izbie
Piel´gniarskiej Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Katowicach.

– Jednà z komór mego serca nape∏-
niam tym co krakowskie a drugà tym
co Êlàskie, przedsionki pozostawiam
dla pieÊni – dodaje z uÊmiechem.

WÊród organizatorów i uczestni-
ków krakowskiej lekcji Êpiewania
„Piosenka Êlàska” bywa nazywana
skrótowym i bardziej poufa∏ym tytu-
∏em. Mówià o niej po prostu: „Gà-
ska”. Do swego repertuaru i nagraƒ
w∏àczy∏o jà kilka chórów. Pojawi∏y
si´ nowe aran˝acje m.in. w rytmie
rock and rolla i reggae. Tekstem i le-
gendà jeszcze mocniej zwiàza∏a si´
ze Âlàskiem. W 127 lat po debiucie
na ∏amach „Tygodnika ilustrowane-
go” prze˝ywa swojà kolejnà m∏o-
doÊç! Ta gàska przysiadajàca „na
Êlàskowskim p∏ocie” mo˝e byç sym-
patycznym akcentem akustycznego
pejza˝u Katowic, które jako Miasto
Ogrodów kandydujà do tytu∏u Euro-
pejskiej Stolicy Kultury.

Henryk Szczepaƒski
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Wiosnà ubieg∏ego roku min´∏a
120. rocznica urodzin jednego z naj-
bardziej znanych ksi´˝y – muzyków
Êlàskich, Roberta Gajdy. Urodzi∏ si´
28 maja 1890 roku w Lipinach,
obecnie dzielnica Âwi´toch∏owic.
Teologi´ ukoƒczy∏ na Uniwersytecie
w Pradze, gdzie w 1914 przyjà∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie. W 1924 roku
przeniesiony zosta∏ do Administracji
Apostolskiej Górnego Âlàska. Pra-
cowa∏ w Chorzowie, Lubliƒcu, We∏-
nowcu i Borowej Wsi, a katechetà
by∏ w Gimnazjum im, Miko∏aja Ko-
pernika w Katowicach.

Ksiàdz Robert Gajda na polu mu-
zyki koÊcielnej dzia∏a∏ od pierw-
szych lat kap∏aƒstwa, ale intereso-
wa∏ si´ nià ju˝ wczeÊniej. Gdy pra-
cowa∏ w Wilamowej w powiecie ny-
skim, uczy∏ si´ muzyki w Paƒstwo-
wym Konserwatorium we Wroc∏a-
wiu, które ukoƒczy∏ w 1922 roku.
Studiowa∏ tam przedmioty ogólno-
muzyczne, fortepian i organy. Nie-
d∏ugo po 1945 roku Konserwatoria
przemianowano na Paƒstwowe
Wy˝sze Szko∏y Muzyczne; obecnie
sà to Akademie Muzyczne. Âpiew
gregoriaƒski studiowa∏ w Klasztorze
Ojców Benedyktynów w Saint
(Sant,Sankt) Gallen w Szwajcarii,
gdzie od VIII wieku jest szko∏a kul-
tywujàca utwory religijne i wa˝ne
z tej dziedziny r´kopisy. Fascyno-
wa∏ si´ tym Êpiewem do tego stop-
nia, ˝e ukoƒczy∏ tak˝e studium cho-
ra∏u gregoriaƒskiego w Rzymie. Byç
mo˝e by∏o ono przy jakimÊ koÊciele,
czy klasztorze, w którym funkcjono-
wa∏a kapela, czyli zespó∏ wokalny,
lub Papieskiej Wy˝szej Szkole Mu-
zyki Sakralnej. Podobno W. A. Mo-
zart powiedzia∏ „Ch´tnie odda∏bym
ca∏à mojà chwa∏´ muzycznà w za-
mian za to, bym móg∏ si´ poszczyciç
u∏o˝eniem choçby jednej prefacji
gregoriaƒskiej”. Prefacja, to Êpiew
celebransa w czasie mszy, po któ-
rym nast´puje Sanctus. Obecnie
Êpiewu tego pos∏uchaç mo˝na na ka-
nale Religia TV o godz.19.00.

Ksiàdz Gajda by∏ tak˝e nauczycie-
lem muzyki. Sztuki tej uczy∏
w Szkole Muzyki KoÊcielnej Êw.
Grzegorza w Katowicach, która by∏a
czteroletnia, a istnia∏a w latach
1924–1936. Prowadzono tam rów-
nie˝ trzyletni oddzia∏ dla organi-

stów. Kiedy w 1936 roku w∏adze
paƒstwowe zlikwidowa∏y t´ szko∏´,
pomieszczenia dla niej udost´pni∏
Stefan Marian Stoiƒski w swoim In-
stytucie Muzycznym w Katowicach,
który istnia∏ w latach 1925–1939.
Ksiàdz Gajda uczy∏ tam harmonii,
kontrapunktu, organoznawstwa, li-
turgii i chora∏u gregoriaƒskiego. Dla
celów dydaktycznych opracowa∏
podr´czniki: Nauka harmonii
(1931), Organy, ich historia, budo-
wa i piel´gnacja (1934) i Nauka
chora∏u gregoriaƒskiego (1938).

Dzia∏a∏ równie˝ na potrzeby orga-
nistów i chórzystów. Dla organi-
stów, których by∏ duszpasterzem,
opracowa∏ trzy zbiory pieÊni ko-
Êcielnych z towarzyszeniem orga-
nów: Chora∏ do ksià˝ki diecezjalnej
Skarbiec modlitw i pieÊni, Zbiór
pieÊni koÊcielnych oraz 71 melodii
najbardziej znanych pieÊni Euchary-
stycznych i do NajÊwi´tszego Serca
Jezusowego. W okresie mi´dzywo-
jennym by∏ dyrygentem chóru kate-
dralnego w Katowicach. Z jego ini-
cjatywy utworzono Zwiàzek Pol-
skich Chórów KoÊcielnych na Gór-
nym Âlàsku, którego by∏ prezesem.
Od 1924 roku by∏ cz∏onkiem Diece-
zjalnej Komisji ds. Muzyki KoÊciel-
nej, a nast´pnie jej przewodniczà-
cym. Wspó∏pracowa∏ ze Zwiàzkiem
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych,
a zw∏aszcza ze Stefanem Marianem
Stoiƒskim. 8 paêdziernika I928 roku
odbiera∏ do tej pory jedne z najwi´k-
szych organów na Górnym Âlàsku,
które znajdujà si´ w koÊciele Êw.
Anny w Katowicach-Janowie,
a zbudowa∏a je firma Braci Rieger
z Karniowa, Wraz z nim instrument
odbierali Feliks Nowowiejski i Fritz
Lubrich-junior – organista koÊcio∏a
ewangelickiego w Katowicach,
obecnie katedry. By∏ te˝ ks. Gajda
redaktorem 20 numerów dwumie-
si´cznika „WiadomoÊci Zwiàzku
Polskich Chórów KoÊcielnych Die-
cezji Katowickiej”, które wydano
w latach 1937–1938.

Ksiàdz Gajda znany jest równie˝
jako kompozytor. Jego utwory majà
g∏ównie charakter religijny. Najbar-
dziej cenne dzie∏o, to trzycz´Êciowe
oratorium Âw. Jan Chrzciciel.
Pierwsze wykonanie odby∏o si´ 29
marca 1925 roku w najokazalszej sa-

li balowej hotelu Graf Reden w Cho-
rzowie (obecnie Teatr Rozrywki).
Âpiewa∏ chór koÊcielny parafii Êw.
Jadwigi i ch∏opi´cy Paƒstwowego
Gimnazjum Klasycznego z Chorzo-
wa, a soliÊci byli z Krakowa. Towa-
rzyszy∏a im orkiestra symfoniczna
pod dyrekcjà Klymty. Wykonaw-
ców by∏o oko∏o 200. Dzie∏o to po-
wtórzono kilka razy na Âlàsku. Jed-
nak najbardziej znane wykonanie
odby∏o si´ 3 kwietnia 1939 roku
w Teatrze im. Stanis∏awa Wyspiaƒ-
skiego w Katowicach. Koncert
transmitowa∏o Polskie Radio, a do-
chód przeznaczono na budow´ kate-
dry Êlàskiej. Wówczas Êpiewa∏ chór
„Kasyno” z Siemianowic Âlàskich
i chór ch∏opi´cy Szko∏y Podstawo-
wej nr 4 z Katowic oraz soliÊci z na-
szego terenu. Towarzyszy∏y im po-
∏àczone orkiestry symfoniczne Ka-
towickiego Pu∏ku Piechoty i Woj-
skowej Szko∏y Muzycznej z Kato-
wic. Dyrygowa∏ Piotr Dziemba, któ-
ry przygotowa∏ te˝ chóry. Po wyko-
naniu tego dzie∏a d∏ugotrwajàcymi
oklaskami dzi´kowano kompozyto-
rowi i dyrygentowi. WÊród s∏ucha-
czy byli m.in. ks. biskup Stanis∏aw
Adamski i nestor kultury katowic-
kiej, ks. Emil Szramek. Ówczesna
krytyka zaliczy∏a to oratorium do
epokowych dzie∏ polskiej twórczo-
Êci muzycznej. Pochlebnie wyrazi∏
si´ o nim tak˝e Stoiƒski.

W tece kompozytorskiej ks. Gajdy
znalaz∏y si´ m.in tak˝e: Hymn pa-
pieski oraz Hymn do Êw. Cecylii, 9
oratoriów na Êwi´ta Paƒskie, 4 msze,
6 Êwieckich pieÊni polskich do tek-
stu ks. Konstantego Damrota. Jego
dorobek kompozytorski obejmuje
67 opusów. Jest równie˝ autorem
pieÊni koÊcielnych, które Êpiewa si´
do tej pory np. Pokarmie Anio∏ów,
Zróbcie Mu miejsce i Narodów
Zbawco, Chryste Królu.

Za ca∏okszta∏t pracy artystycznej
ksiàdz Robert Gajda otrzyma∏
w l938 roku od papie˝a order Pro
Ecclesia et Pontifica.

O tym niezmiernie pracowitym
kap∏anie napisano sporo artyku∏ów.
Ks. Krzysztof Kmak podsumowa∏
jego poczynania w pracy magister-
skiej: „Dzia∏alnoÊç organoznawcza,
dydaktyczna i kompozytorska”, któ-
rà na KUL obroni∏ w 2004 roku. Ma-

Ksiàdz Robert Gajda – muzyk, pedagog,
cz∏owiek kultury



ria Szymonowiez omawiajàc publi-
kacj´ „Organy” napisa∏a m.in., ˝e
w 1934 roku ukaza∏a si´ druga, po
dziele Antoniego Sapalskiego (or-
ganmistrza z Krakowa, wyd. w 1880
r. – H.O.) polska ksià˝ka traktujàca
o tym instrumencie. Jej tekst za-
mieszczony jest w publikacji „Orga-
ny i muzyka organowa” V, którà
wyda∏a Akademia Muzyczna
w Gdaƒsku w 1984 roku.

Teresa Kozubek-Czarnecka we
wspomnieniach o ksi´dzu Gajdzie
napisa∏a w WiadomoÊciach Archi-
diecezjalnych w 2001 roku, ˝e
„…bywa∏ u nas w domu i ch´tnie
s∏ucha∏ swoich pieÊni, które jemu
Êpiewa∏am, z towarzyszeniem forte-
pianu mojej siostry Lidii”. A o swo-
im proboszczu napisa∏a tak˝e: „By∏
cz∏owiekiem wielkiej kultury, wyso-
kiej klasy muzykiem, wszechstron-

nie wykszta∏conym, bardzo sympa-
tycznym i dobrym. By∏ m´˝czyznà
wysokiego wzrostu i bardzo przy-
stojnym. Cieszy∏ si´ wielkà sympa-
tià wszystkich parafian”, a ja dodaj´:
– i powa˝aniem wÊród muzyków
oraz w∏adzy koÊcielnej.

Ks. proboszcz Robert Gajda zmar∏
20 kwietnia 1952 roku w Borowej
Wsi pod Miko∏owem.

Henryk Orzyszek
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5 II 1871, Janina ˚niƒska (1871–1949) – sekretarz
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych (ZÂKÂ), pierwsza
redaktorka naczelna „Âpiewaka Âlàskiego”, dzia∏aczka
spo∏eczna i plebiscytowa.

18 IV 1876, Zygmunt Seyda (1876–1925) – adwokat,
dzia∏acz narodowy, pose∏ do sejmu pruskiego, wicemar-
sza∏ek Sejmu RP. Prezes Okr´gu Katowicko-Pszczyƒ-
skiego ZÂKÂ.

11 VII 1881, Aleksander Piec (1881–1940) – dzia-
∏acz plebiscytowy i kulturalny z Królewskiej Huty (Cho-
rzów) wywodzàcy si´ z nieklasowej polskiej centrali
zwiàzkowej – Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
wspierajàcego ruch Êpiewaczy. Wyró˝ni∏ si´ wieloma
cennymi inicjatywami. Nale˝a∏ do Towarzystwa Âpie-
waczego „Lutnia” i utworzy∏ chór przy parafii Êw. Ja-
dwigi w tym mieÊcie.

11 VIII 1881, Henryk Nicze (1881–1941) – godzi si´
o nim pami´taç nie tylko dlatego, ˝e by∏ wybitnym dy-
rygentem prowadzàcym wiele chórów Êlàskich, które
rozs∏awia∏ w II Rzeczypospolitej, organistà i kompozy-
torem, on identyfikowa∏ si´ ze ZÂKÂ jak i Zw. Polskich
Chórów KoÊcielnych Diecezji Âlàskiej i by∏ rzecznikiem
ich wspó∏pracy.

3 V 1886, Andrzej H∏awiczka (1886–1914) – na-
uczyciel muzyki, organista, chórmistrz, zbieracz i wy-

dawca pierwszych zbiorów pieÊni, protoplasta rodu wy-
bitnie zas∏u˝onego dla Êpiewu chóralnego i muzyki ko-
Êcielnej, o którym mówiono, ˝e rozÊpiewa∏ ca∏y beskidz-
ki region (równie˝ za sprawà synów: Adama i Karola).

13 XI 1886, Jan Brandys (1886–1970) – ksiàdz kato-
licki, który od pos∏ugi kapelana I Pu∏ku Strzelców By-
tomskich doszed∏ do duszpasterstwa Wojska Polskiego
na Ârodkowym Wschodzie z siedzibà w Kairze, a pod
koniec ˝ycia otrzyma∏ awans na genera∏a brygady, tak˝e
by∏ pra∏atem domowym papie˝a Paw∏a VI. W ZÂKÂ
piastowa∏ funkcj´ prezesa Okr´gu Piekarskiego, ale nie
tylko w Piekarach Âl. da∏ si´ poznaç jako wielki mi∏o-
Ênik i propagator muzyki chóralnej.

28 VIII 1891, Stefan Marian Stoiƒski (1891–1945),
by∏ kompozytorem, dzia∏aczem, dyrygentem i organiza-
torem szkolnictwa artystycznego na Âlàsku o ogrom-
nych zas∏ugach dla kultury. Wiele ju˝ o nim napisano,
ale do postaci tak znakomitej stale b´dziemy powracaç.
W ZÂKÂ by∏ m.in.: naczelnym dyrygentem, prezesem,
redaktorem naczelnym „Âpiewaka”(Âlàskiego), zaini-
cjowa∏ budow´ pomnika S. Moniuszki w Katowicach,
aktywizowa∏ chóry do wykonawstwa dzie∏ oratoryjno-
kantatowych.

8 XI 1891, Stanis∏aw Bieniosek (1891–1976) – na-
uczyciel, dyrygent. Nieprzeci´tny talent muzyczny po-

Biograficzne kalendarium 
Êpiewactwa Êlàskiego na rok 2011

Proponuj´ by w ka˝dym nowo-
rocznym numerze „Âpiewaka Âlà-
skiego” ukazywa∏y si´ kalendaria
biograficzne, nie tylko po to aby
przypomnieç postaci którym winni-
Êmy trwa∏à wdzi´cznoÊç za rozÊpie-
wywanie i rozmi∏owanie Âlàzaków
w muzyce, ale po to by kontynuowaç
na jego ∏amach „KARTOTEK¢
BIOGRAFICZNÑ SPO¸ECZNEGO
RUCHU MUZYCZNEEGO NA
ÂLÑSKU”. Kartotek´ obejmujàcà
tradycyjne cz´Êci Górnego Âlàska
(Górny Âlàsk, Âlàsk Cieszyƒski wraz
z Zaolziem oraz Âlàsk Opolski). Stàd

proÊba do Czytelników, entuzjastów
pióra, mi∏oÊników historii i kronika-
rzy chórów i orkiestr: piszcie bio-
gramy i wspomnienia o dzia∏aczach,
dyrygentach i naszych sprzymie-
rzeƒcach, którzy wyró˝nili si´ doko-
naniami i zachowaniami godnymi
upami´tnienia. W szeregach Êpie-
waków i muzyków amatorów mamy
wspania∏ych ludzi – utrwalajmy ich
pasje godne upowszechnienia.

JednoczeÊnie potraktujmy wyda-
ny przez Wydawnictwo Naukowe
„Âlàsk” S∏ownik biograficzny pol-
skiego Êpiewactwa Górnego Âlàska

dla upami´tnienia stulecia Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych 1910-
2010 mego autorstwa jako zaczyn
tej˝e „KARTOTEKI” – przygoto-
wany na dobrych dro˝d˝ach i za-
ch´t´ do sta∏ego odnawiania takich
dzia∏aƒ. W tym˝e zaÊ „Âpiewako-
wym” biograficznym kalendarium
na rok 2011 (ze wzgl´du na ograni-
czone mo˝liwoÊci obj´toÊciowe)
umieÊci∏em wybrane nazwiska jedy-
nie tych osób, które w∏aÊnie w tym
roku 2011 obchodzi∏yby stulecie
swoich urodzin lub rocznice bar-
dziej okaza∏e.



twierdzi∏ w Chorzowie. Zapami´tajmy go przede
wszystkim jako nauczyciela muzyki i Êpiewu w szko-
∏ach Êrednich, który nie ogranicza∏ obowiàzków nauczy-
cielskich do odbywania lekcji Êpiewu i któremu uda∏o
si´ rozÊpiewaç m∏odzie˝.

13 VII 1893, Stanis∏aw Ignacy Ràczka (1893–1971)
– pedagog, kompozytor, dyrygent. Najsilniej zwiàzany
z chórem „Lutnia” w Zawierciu, naczelny dyrygent Kie-
leckiego Zwiàzku Âpiewaczego.

25 XII 1896, Alfons, Stefan Klaka (K∏aka) (1896–
1987) – organizator ˝ycia muzycznego, prezes Zwiàzku
Polskich Kó∏ Âpiewaczych na Âlàsku Opolskim z siedzi-
bà w Zabrzu.

7 II 1901, Jan Witt (1901–1949) – dzia∏acz, dyrygent
chóralny na Âlàsku Opolskim. Zas∏ynà∏ jako naczelny
dyrygent Zw. Polskich Kó∏ Âpiewaczych na Âlàsku
Opolskim, a zw∏aszcza za prowadzenie Chóru GórnoÊlà-
skiego.

27 XII 1901, Jan Gawlas (1901–1966) – Kompozy-
tor utworów chóralnych, orkiestrowych i instrumen-
talnych; pedagog muzyczny w szczególnoÊci zwiàza-
ny z PWSM w Katowicach; wirtuoz organowy; dyry-
gent chórów Êlàskich. Wsz´dzie by∏ ceniony i szano-
wany.

8 II 1906, Henryk Ballarin (1906–1995), herold ru-
chu Êpiewaczego z Syryni, nauczyciel, dyrygent. Prowa-
dzi∏ dzia∏alnoÊç umuzykalniajàcà równie˝ poza tamtej-
szym „Echem”, a w swoim prawdziwie „Êlàskim domu
muzycznym” udziela∏ nie tylko lekcji gry na instrumen-

tach muzycznych, ale talent i pasj´ Êpiewaczà przekaza∏
swoim synom: Eugeniuszowi (osiedli∏ si´ w Stanach
Zjednoczonych aktywnie uczestniczàc w ˝yciu kultural-
nym Polonii) i Janowi (wybi∏ si´ na solist´ Opery Âlà-
skiej i Operetki Âlàskiej, profesor Akademii Muzycznej
w Katowicach i PSM w Gliwicach).

30 III 1906, Stanis∏aw Komander (1906–1994) –
dzia∏acz spo∏ecznego ruchu Êpiewaczego, inicjator bu-
dowy domu Êpiewaka w Nowej Wsi (Ruda Âl.), b´dàce-
go a˝ po dzieƒ dzisiejszy w∏asnoÊcià tamtejszego chóru
mieszanego „S∏owiczek”. (W ca∏ym woj. Êlàskim tylko
rudzki „S∏owiczek” mo˝e si´ poszczyciç takim aktem
w∏asnoÊci).

27 V 1906, Alojzy Szendzielorz (1906–1987) – d∏u-
goletni sekretarz, nast´pnie prezes Okr´gu Tarnogór-
skiego naszego Zwiàzku, czo∏owy dzia∏acz TÂ im. H.
Sienkiewicza w Miasteczku Âl., m.in. rozwija∏ wspó∏-
prac´ ze Stowarzyszeniem Mi∏oÊników Ziemi Tarnogór-
skiej, która przynosi∏a wiele korzyÊci w sferze kultury.

1 VI 1911, Jan Sztwiertnia (1911–1940) – kompozy-
tor, pedagog, organizator ˝ycia muzycznego na Âlàsku
Cieszyƒskim.

25 XI 1911, Józef Jakac (1911–1995) – organista
w koÊciele prokatedralnym Êw. ap. Piotra i Paw∏a w Ka-
towicach i dyrygent, który zapewni∏ parafialnemu chó-
rowi Êw. Cecylii szczytowe osiàgni´cia wykonawcze.
Pedagog. Posiada spory dorobek twórczy w dziedzinie
muzyki religijnej.

Rajmund Hanke
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Orkiestra D´ta Kopalni
„Weso∏a” 

w Mys∏owicach-Weso∏ej

Orkiestra powsta∏a w 1945 r. Ze
skàpych zapisków o jej powstaniu
wynika, ˝e po raz pierwszy wystàpi-
∏a 1 maja tego˝ roku na festynach
w Weso∏ej i Kosztowach. W roku
nast´pnym bra∏a udzia∏ w uroczysto-
Êci wr´czenia Sztandaru Górniczego
Kopalni, wystàpi∏a równie˝ w przed-
stawieniu sztuki „Wiosna Ludów”
w teatrze amatorskim w Weso∏ej.

Wiemy te˝, ˝e w orkiestrze grali
pracownicy ró˝nych zawodów oraz
uczniowie szkó∏ podstawowych
i Êrednich. Obecnie wyst´puje
z udzia∏em 32 instrumentów i osób
grajàcych. Jej dzia∏alnoÊç finanso-
wana by∏a przez dyrekcj´ kopalni
i cz´Êciowo przez Zwiàzki Zawodo-
we. Próby odbywa∏a w budynku ko-
palnianym typu barakowego, gdzie
dysponowa∏a salà du˝à i salkami do

çwiczeƒ, tak˝e szatnià i pomieszcze-
niami magazynowymi. We w∏asnej
bibliotece zgromadzono ok. 150 po-
zycji utworów pisanych na orkiestry
d´te przez popularnych kompozyto-
rów.

Rodzinne tradycje muzykowania
kontynuowali w orkiestrze: Wilhelm
D∏ugajczyk i jego dwaj synowie Jan
i Pawe∏; Pawe∏ Bie∏ka i jego syno-
wie bliêniacy Jan i Antoni; Augu-
styn Wojciech wraz z synami Jac-
kiem i Markiem. Wychowankiem
orkiestry by∏ Jerzy G∏yk, który jako
profesjonalny muzyk wyst´powa∏
z w∏asnym zespo∏em grajàcym
w cyrku w kraju i za granicà,
w Niemczech, W∏oszech, Austrii
i Norwegii.

Dyrygentami orkiestry byli: Teo-
dor Zajàc (1945–1946), Wojciech
Nowak (1946–1947), Franciszek
Szczok (1947–1960), Maksymilian
Drynda (1961–1963), Emil Czy˝
(1963–1965) i Jan Grzybek (od

1966).
Orkiestra przeci´tnie w ciàgu roku

wyst´powa∏a 70 razy. Bra∏a udzia∏
we wszystkich uroczystoÊciach paƒ-
stwowych, rocznicowych, festynach
i koncertach dla górników, tak˝e
w ˝yciu religijnym macierzystej
miejscowoÊci, wyst´pujàc podczas
parafialnych uroczystoÊci koÊciel-
nych. Gra∏a na pogrzebach pracow-
ników kopalni. Ma w dorobku kilka
dyplomów zdobytych w ró˝nych
imprezach, zdoby∏a puchar w II Âlà-
skim Festiwalu Górniczych Orkiestr
D´tych o z∏otà przechodnià batut´
dyrygenta w Bytomiu. Nagra∏a rów-
nie˝ audycj´ w Polskim Radiu.
W 1985 r. za twórczoÊç artystycznà
w grupie orkiestr d´tych uhonoro-
wana zosta∏a dyplomem Ministra
Kultury i Sztuki.

Odpowiedzi na ankiet´ przekaza∏
mgr Jan Grzybek

(c.d.n.)

Górnicze orkiestry d´te (do 1992 roku) – cz. VI



Wprawdzie okres wzmo˝onego
obdarowywania si´ prezentami na
przyk∏ad z okazji Êwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia mamy ju˝ za sobà, nic jed-
nak stoi na przeszkodzie, by sobie
i innym sprawiç drobnà przyjem-
noÊç bez specjalnego powodu i za-
chodu.

Ze smutnych statystyk wynika, ˝e
56 procent Polaków w ogóle nie czy-
ta. Nie zaglàda nawet do drobnych
tekstów informacyjnych! Czym to
grozi? Strach pomyÊleç.

Zach´camy zatem do lektury. Czy-
nimy to tym ch´tniej, ˝e dysponuje-
my trzema wydawnictwami, na które
pragniemy zwróciç uwag´ czytelni-
ków „Âpiewaka”.

Polecamy zatem ksià˝k´ Andrzeja
Wójcika, „CzeÊç PieÊni! Z dziejów
Êlàskiego ˝ycia muzycznego i Êpie-
waczego szkice i materia∏y êród∏owe,
cz´Êç pierwsza, do 1939 roku”.

Cennym uzupe∏nieniem jej mo˝e
byç sporzàdzony przez Rajmunda
Hankego „S∏ownik biograficzny pol-

skiego Êpiewactwa Górnego Âlà-
ska”.

Ukaza∏ si´ tak˝e kolejny zeszyt fir-
mowanej przez nas serii Âlàskie Ze-
szyty Nutowe. Jest to Êpiewnik jed-
nog∏osowy „Kochany Âlàsk”. Zawie-
ra on wybór popularnych pieÊni lu-
dowych i towarzyskich do Êpiewania
w domu, na wycieczce i… na próbie
chóru, na przyk∏ad w ramach „kwa-
dransa ludowego”, którego ide´
jeszcze w latach mi´dzywojennych
propagowa∏ Stefan Marian Stoiƒski.

Wszystkie wydawnictwa, których
ok∏adki tu reprodukujemy, dost´pne
sà za niewygórowanà cen´ w biurze
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
przy ulicy Plebiscytowej w Katowi-
cach.

Szczegó∏owe kalendarium zamierzeƒ publikujemy
w „Âpiewaku Âlàskim”. Nie wykluczamy jego aktuali-
zacji podczas walnego zjazdu delegatów w dniu 3
kwietnia, b´dziemy jednak dà˝yç do utrzymania
w nim takich przedsi´wzi´ç, jak XIX GórnoÊlàskie
Prezentacje Chóralne, X Festiwal PieÊni Maryjnej
„Magnificat”, czy przywracany do istnienia Ogólno-
polski Festiwal Polskiej PieÊni Chóralnej. Zrobimy
wszystko, co mo˝liwe, by regularnie, co dwa miesiàce
ukazywa∏ si´ „Âpiewak Âlàski”, a tak˝e by ukazaç si´
mog∏a druga cz´Êç pracy pt. CzeÊç PieÊni”, obejmujà-
cej lata 1945–1989.

Podobnie jak w ubieg∏ym roku, tak˝e i podczas te-
gorocznej Adoracji proÊmy Bo˝e Dzieci´ o zdrowie,
o si∏y duchowe i fizyczne – potrzebne ka˝demu w co-
dziennym bytowaniu i w wype∏nianiu Êpiewaczo-mu-
zycznej misji. Nie zapominajmy o m∏odzie˝y: zrób-
my wszystko, aby nasze dzieci i wnuki w∏àczy∏y si´
w prze˝ywanie radoÊci muzykowania.

Przes∏anie niniejsze – odczytane przed ˚∏obkiem
Jezusowym w Panewnikach dnia 15 stycznia 2011 ro-
ku – w imieniu Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr podpisali i do wiadomoÊci
wszystkich przekazali:

Dokoƒczenie ze str. 4

Andrzej Wójcik – sekretarz 
Krzysztof Kaganiec – dyrektor artystyczny 

Ks. prof. Antoni Reginek – kapelan
Roman Warzecha – prezes

Przes∏anie z okazji Adoracji ˚∏óbka Jezusowego w Panewnikach

Zach´camy
do lektury




