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Na te Âwi´ta Paƒskiego Narodzenia i na Rok Nowy sk∏adamy Wam 
˝yczenia abyÊcie si´ dobrze mieli – Druhny i Druhowie – przyjaciele
„Âpiewaka”! 
Niech Wam na niczym nie zbywa: zdrowie niech Wam s∏u˝y, 
uroda rozkwita, màdroÊci przybywa i w portfelach si´ mno˝y.
Niech ˝adne kryzysy Wam nie szkodzà! 
G∏osy miejcie zawsze harmonijnie zestrojone i instrumenty do gry gotowe. 
Prosimy przy okazji byÊcie w Roku Nowym przyczyniali si´ 
do powi´kszenia si∏y naszego Êpiewaczo-muzycznego Zwiàzku
Dzi´ki te˝ sk∏adamy wszystkim, którzy dotàd „Âpiewaka” 
rozpowszechniali i piÊmiennymi swymi pracami zasilali.

Redakcja „Âpiewaka” 
Zarzàd G∏ówny Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

I znów zasiàdziemy
przy wigilijnym stole
z radosnym trzepotem

serca
z kruchym op∏atkiem

w d∏oni
podarujemy sobie
uÊmiech pe∏en

mi∏oÊci
nadziei i ciep∏a

I wtedy poczujemy
jak Bo˝e Dzieci´
zrodzone poÊród

Betlejemskiej 
Nocy

rozprasza smutki
rozÊwietla ciemnoÊç
dajàc odwag´ i moc

na dalszà w´drówk´
naszego ˝ycia

Maria S∏omak-Sojka
z tomiku „Epitafium dla Motyla”
Kraków 2011



– 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 6 (398)

2011 przygotowa∏ do druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik oraz Rajmund Hanke, 
ks. prof. Antoni Reginek, Krzysztof K. Kaganiec. Redakcja techniczna – Grzegorz Swoboda.
Korekta: Jadwiga Mandera-Wojtynek. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa
17/4, tel./faks 32/259-90-39 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 6 (398) 2011 wydano dzi´ki Êrodkom otrzymanym 
z funduszy Samorzàdu Województwa Âlàskiego 

i Urz´dów Miast Katowice, Chorzów i Piekary Âlàskie

Szanujmy si´!
Trzeba b´dzie rozpoczàç akcj´ in-

formacyjno-wychowawczà. Nie ma
innego wyjÊcia. Chyba, ˝e Czytelni-
cy coÊ bardziej sensownego zapro-
ponujà. 

W czym rzecz?
Ano, w jubileuszach i innych ob-

chodach. Z zasady powinny to byç
wydarzenia mi∏e, nawet budujàce.
Cz´sto wychodzi, ˝e wr´cz przeciw-
nie – sà powodem niema∏ych ner-
wów, irytacji, z∏oÊci…

Dlaczego tak si´ dzieje? To pyta-
nie powtarzamy sobie po powrocie
z niejednego „uroczystego” obcho-
du, którego przebieg nie ma prawie
nic wspólnego ze zdrowym rozsàd-
kiem i – zw∏aszcza – ze Êpiewaczà,
zwiàzkowà tradycjà.

Oto chór X obchodzi w swojej
miejscowoÊci jubileusz N-lecia. Za-
prasza goÊci – wÊród nich przedsta-
wicieli miejscowych w∏adz, ducho-
wieƒstwa… Przewidziane sà za∏a-
twione wczeÊniej z niema∏ym stara-
niem odznaczenia – dla zespo∏u i je-
go cz∏onków. Dlatego nie zapomina
si´ o skierowaniu powiadomienia
o uroczystoÊci do Zarzàdu G∏ówne-
go Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, który oczywiÊcie deleguje
swojego przedstawiciela, by na
miejscu reprezentowa∏ i dokona∏ ak-
tu dekoracji.

To by∏ prolog. 
Akt pierwszy: Msza Êwi´ta w ko-

Êciele parafialnym. W zasadzie nie
wymaga komentarza. Bywa, ˝e na
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zakoƒczenie dzi´kuje si´ jej uczest-
nikom (tu znów okazja ˝eby przypo-
mnieç o obecnoÊci wÊród nas radne-
go X, albo przedstawiciela lokalnej
w∏adzy wykonawczej w osobach pa-
ni Y lub pana Z – drugiego zast´pcy
naczelnika Wa˝nego Wydzia∏u)
i zaprasza na po∏àczony ze skrom-
nym pocz´stunkiem jubileuszowy
koncert do pobliskiego przybytku
kultury.

Nast´puje akt drugi:
Gospodarze – zazwyczaj prezes

chóru (orkiestry), dyrygent – cz´sto
w towarzystwie szefa przybytku
kultury witajà i sadzajà goÊci na wy-
znaczonych miejscach: – pani na-
czelnik pozwoli, pan radny – ach,
jak˝e mi∏o goÊciç pana na naszym
Êwi´cie…

GoÊcie siadajà. Na estradzie, spo-
za kulis, nieÊmia∏o wy∏ania si´ czu-
bek drzewca chórowego sztandaru.
Wychodzi pan/pani konferansjer/ka.
Wita serdecznie przyby∏à publicz-
noÊç, zw∏aszcza zaÊ – jeszcze bar-
dziej serdecznie i goràco goÊci,
wÊród nich zaÊ radnego X, zast´pc´
naczelnika Wa˝nego Wydzia∏u, pa-
nià Y lub pana Z, przedstawicieli
sponsorów, miejscowych mediów,
oczywiÊcie tak˝e ksi´dza probosz-
cza i jego wikariuszy.

Akt trzeci: chór Êpiewa troch´ le-
piej, lub troch´ gorzej – ró˝nie to by-
wa.

Akt czwarty: koncert si´ skoƒczy∏,
konferansjer/ka prosi „naszych ko-
chanych goÊci” o zabranie g∏osu.
GoÊcie zabierajà g∏os, bardzo si´
cieszà, ˝yczà wszystkiego najlepsze-
go i w ogóle popierajà, a na dowód
ufundowali ten oto skromny bukie-
cik; nast´puje wr´czenie bukiecika,
towarzyszà temu rz´siste brawa, co
wyrazem jest uznania licznie zgro-
madzonej publicznoÊci. Po braw-
kach pan/i konferansjer przypomina
sobie, ˝e majà byç jakieÊ odznacze-
nia. Robi si´ troch´ nerwowy/a,
w koƒcu dochodzi do przekonania: –
No, chyba jest tu ktoÊ z Polskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr? Prosz´
o wr´czenie…

Zwrócili Paƒstwo zapewne uwa-
g´, ˝e ani razu poÊród osób dramatu
nie stwierdzono obecnoÊci przedsta-
wicieli Zwiàzku – tego/tej, lub tych,
którym powierzono misj´ dekoro-
wania Chóru-Jubilata i jego cz∏on-
ków odznakami honorowymi…

– To znaczy… widaç – siedzà tam
jacyÊ, nawet ∏adnie ubrani, ale kto

to? Mo˝e przypadkiem si´ przyplà-
tali, albo przyszli nas podziwiaç…
Lepiej si´ nie odzywaç! Niech sobie
siedzà, skoro przyszli…

„Obcy” zostali wprawdzie zauwa-
˝eni, nie witano ich jednak, nie sa-
dzano… Nikt nie pomyÊla∏, ˝e druh
albo druhna (nieistotne w tym mo-
mencie nazwiska, pe∏nione funkcje)
nie b´dàc intruzami, zas∏ugujà na
elementarnà grzecznoÊç z tej choçby
racji, ˝e przyj´li zaproszenie i przy-
byli na uroczystoÊç… Tymczasem
„obcy” – jak si´ czasami okazuje –
bywajà… reprezentantami Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku, przedstawicie-
lami ca∏ej szeÊciotysi´cznej rzeszy
zrzeszonych w nim Êpiewaków
i muzyków, uosabiajàcymi podczas
pe∏nienia misji ca∏à ponad stuletnià
tradycj´ Êlàskiego ruchu Êpiewaczo-
muzycznego! 

– …Widaç…siedzà tam jacyÊ, ale
kto to…?

Ustalenie to˝samoÊci „obcych”
zdaje si´ przerastaç mo˝liwoÊci inte-
lektu i wyobraêni niektórych dzia∏a-
czy, zapatrzonych we „w∏adz´” –
w tych, co ewentualnie bukiecik
wr´czà, torcik ufundujà, mo˝e jakàÊ
dotacj´ dadzà, choçby najskromniej-
szà, nawiasem mówiàc, nie ze swo-
ich pieni´dzy. Zwiàzek, tradycja –
a có˝ to takiego, po co sobie tym
g∏ow´ zawracaç!

Obowiàzkiem gospodarzy – pod-
kreÊlmy to z ca∏à mocà – jest okazy-
wanie szacunku wszystkim go-
Êciom. Ka˝dego nale˝y uprzejmie
przywitaç, wzajemnie sobie przed-
stawiç, posadziç na honorowym
miejscu. Nikt nie mo˝e czuç si´
opuszczony, niegrzecznie potrakto-
wany. Gospodarze te˝ w ˝adnym ra-
zie nie powinni pierwsi pchaç si´ do
bufetu; takie sytuacje zdarzajà si´
niestety doÊç cz´sto przy okazji tak
zwanych pocz´stunków „na stojàco”
dope∏niajàcych uroczystoÊci i ob-
chody organizowane nawet przez re-
nomowane zespo∏y!

Swojà drogà to doÊç ciekawe: nie-
które zarzàdy chórów i orkiestr nie
wiedzà (udajà, ˝e nie wiedzà?), i˝ od
kwietnia 2009 roku (nied∏ugo trzy
lata!) jesteÊmy Âlàskim Zwiàzkiem
Chórów i Orkiestr a nie Oddzia∏em
Âlàskim PZChiO! Nie wiedzà te˝, ˝e
wczeÊniej zmieni∏a si´ siedziba
Zwiàzku, który dawno, dawno temu,
wyprowadzi∏ si´ z ulicy S∏owackie-
go w Katowicach do pomieszczeƒ
usytuowanych w dogodniejszym

punkcie „stolicy wielkoprzemys∏o-
wego regionu” przy ulicy Plebiscy-
towej… Nie do wiary: wcià˝ przy-
chodzi do nas poczta adresowana
tak, jakby wszystko by∏o po dawne-
mu!

JeÊli ktoÊ nie wie i pope∏nia b∏àd,
to podobno grzechu nie ma. Istnieje
jednak coÊ takiego, jak grzech zanie-
dbania. To przypadek taki, ˝e ktoÊ
niewiedzàcy innych nie pyta, jak
trzeba post´powaç. A co z tymi, co
nie wiedzà, ˝e nie wiedzà? Nad tymi
trzeba popracowaç, daç im szans´:
stàd pomys∏ podj´cia akcji informa-
cyjno-wychowawczej: ˝eby nikt po-
tem nie móg∏ powiedzieç, ˝e nie
wiedzia∏!

I to w∏aÊciwie by∏oby wszystko,
gdyby nie to, ˝e – jak widaç i s∏y-
chaç – poÊród przedstawicieli admi-
nistracji publicznej (wyró˝ni∏o si´
pod tym wzgl´dem Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go!), trafiajà si´ i tacy, co zamiast
sprzyjaç po˝ytecznym sprawom,
ch´tnie i bez zastanowienia udziela-
jà finansowych ∏ask Êrodowiskom,
których „kulturotwórcze” dzia∏ania
streszczajà si´ w has∏ach: patrioci to
idioci, patriota równa si´ faszysta
itd. itp.

O tempora! O mores!
WolelibyÊmy oczywiÊcie, by mo-

tywem post´powania urz´dowych
administratorów kultury, tak bardzo
ho∏ubionych przez poniektórych na-
szych dzia∏aczy, niezale˝nie od tak
zwanego szczebla by∏o has∏o „CzeÊç
pieÊni i muzyce”. Dobrze te˝ by∏o-
by, gdyby w wi´kszym ni˝ dotàd za-
kresie wspierane by∏y nasze inicja-
tywy, zw∏aszcza zaÊ wydawnictwo
„Âpiewaka Âlàskiego”. Staramy si´,
by pismo prezentowa∏o si´ jak naj-
pi´kniej, by∏o coraz bogatsze w tre-
Êci, trafia∏o do mo˝liwie szerokiego
grona odbiorców. Tymczasem jed-
nak wsparcia jak na lekarstwo. 

Czy˝by bardziej innym by∏o po-
trzebne? Na „kulturotwórcze” dzia-
∏ania?

Poniewa˝ Êrodowisko nasze od
poczàtku swego istnienia nastawio-
ne by∏o i da∏o niejeden dowód pa-
triotyzmu mo˝e to oznaczaç, ˝e
wkrótce i my b´dziemy mieli szans´
staç si´ ofiarami pa∏owania bejsbo-
lowymi kijami przez zamaskowa-
nych, najlepiej niemieckich „antyfa-
szystów”.

Na to zgody nie ma.
Szanujmy si´!
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Kalendarium koncertowe zespo∏ów ÂZChiO
na rok 2012

Data Co Gdzie Wykonawcy

STYCZE¡

05-08.01.12 Warsztaty, rekolekcje Chór „Jutrzenka” Ornontowice,
06.01.12. Msza Êw. za Êpiewaków Bazylika Êw. Wojciecha Chór „Harmonia” Miko∏ów,
godz. 17.30 Miko∏ów
06.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ WNMP Zebrzydowice Chór „Echo” Zebrzydowice/

Inauguracja 75-lecia Chóru Chór „Modus Vivendi”
„Echo” Zebrzydowice Katowice-Piotrowice

06.01.12 Koncert kol´d KoÊció∏ NDPJ Chorzów-Batory Chóry: „Seraf” par. NSPJ Chorzów, 
godz. 16.00 „Cantate” przy parafii ewangelicko-

augsburskiej w Chorzowie, 
Chorzowski Chór Êw. Floriana
Orkiestra D´ta Âlàskich Tramwajów 
Chorzów

06.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ MB Ró˝aƒcowej Chóry: „Magnificat” par. MB 
godz. 16.00 Chropaczów Ró˝aƒcowej z Chropaczowa,  

„Wanda” z ¸azisk Górnych,  
„Lutnia” z Chorzowa, 

07.01.12. XXI Tyskie Wieczory Zespó∏ Szkó∏ Muzycznych Chór Kameralny „Modus Vivendi” 
godz. 9.00 Kol´dowe Tychy, al. Niepodleg∏oÊci 53 Katowice-Piotrowice

– przes∏uchania
07.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Êw. Bart∏omieja Chóry:„Cantemus”, „Cantabile”,
godz. 16.30 Gliwice ”Katedralny”, „Laudemus Mariam” 

Gliwice, „Cecylia” Paniówki. 
Organy; Bogdan St´pieƒ,

08.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ parafialny Chóry Okr´gu Miko∏owskiego,
¸aziska Dolne

08.01.12. Msza Êw. – Inauguracja KoÊció∏ NCiKCh Chór Mieszany „Modus Vivendi”
godz. 17.00 10-lecia Chóru Kameralnego Katowice-Piotrowice Katowice-Piotrowice

„Modus Vivendi”
08.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Ewangelicko- Chóry: „Cantate” par. ewangelicko-
godz. 16.00 -Augsburski Chorzów augsburskiej w Chorzowie, 

„Gwiazda” Chorzów, M∏odzie˝owy 
Zespó∏ przy par. ewang.-augsb. 
Chorzów

08.01.12. Msza Êw. z kol´dami KoÊció∏ MB Wspomo˝ycielki Chór Êw. Cecylii Józefowiec
Wiernych Katowice-We∏nowiec

08.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Êw. Miko∏aja Repty Âl. Chór „S∏owiczek” Repty Âl.
11.01.12. Spotkanie Noworoczne DK Rybnik Niedobczyce Dzia∏acze Okr´gu Rybnickiego

Op∏atek
14.01.12. Zabawa Karnawa∏owa MDK Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów
14.01.12 Koncert Laureatów KoÊció∏ Êw. Marii Magdaleny Laureaci

XXI Tyskich Wieczorów Tychy, ul. Ks. Damrota 62
Kol´dowych

15.01.12. Msza Êw. w int. 80-lecia KoÊció∏ Êw. Józefa Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
godz. 12.30 urodzin druhny Eleonory Âwi´toch∏owice, ul. Wojska

S∏adkowskiej Polskiego
15.01.12 Koncert kol´d KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec

Katowice-Józefowiec
15.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ paraf. Ornontowice Chór „Jutrzenka” Ornontowice
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Data Co Gdzie Wykonawcy

15.01.12 Koncert kol´d KoÊció∏ NCiKCh Chór Kameralny i Mieszany 
godz. 18.00 Inauguracja 10-lecia Katowice-Piotrowice „Modus Vivendi”

Chóru Kameralnego Chór„Echo”  Zebrzydowice
„Modus Vivendi”

15.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Êw. Floriana Chorzów Chóry: Chorzowski Chór 
godz. 16.00 Êw. Floriana, „Gwiazda” Chorzów, 

„Seraf” Chorzów,
18.01.12. Koncert kol´d Sala widowiskowa Âlàskiego Chór „S∏owiczek” Repty Âl.

Centrum Rehab. Repty Âl.
19.01.12. Koncert kol´d Dom Kultury „Batory” Chóry: „Gwiazda” Chorzów,  
godz. 17.00 Chorzów-Batory „Lutnia” Chorzów

„Magnificat” Chropaczów, 
„Seraf” par. NSPJ Chorzów, 
Chorzowski Chór Êw. Floriana,
Chór par. Êw. Êw. Barbary 
i Antoniego Chorzów
Chór M´ski „Âlàsk” Lipiny,

21.01.2012 Adoracja Chórów Bazylika o.o. franciszkanów Chóry Âlàskiego Zwiàzku Chórów
godz. 15.00 i Orkiestr przy w Panewnikach i Orkiestr, Orkiestra D´ta Turon 

˚∏óbku Jezusowym Wytwarzanie, Elektrownia 
„¸aziska” w ¸aziskach Górnych

21.01.12. XVIII Wodzis∏awskie KoÊció∏ Êw. Huberta Chóry Okr´gu Wodzis∏awskiego
Spotkanie Kol´dowe Wodzis∏aw Âlàski

22.01.12 Koncert kol´d KoÊció∏ NSPJ Niedobczyce Chóry Okr´gu Rybnickiego
22.01.12. XX Koncert Kol´d KoÊció∏ paraf. Giera∏towice Chóry Gminy Giera∏towice

Gminy Giera∏towice
22.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Âw. Ducha Chorzów Chóry: „Lutnia” Chorzów, 
godz. 16.00 „Cantate” Chorzów
22.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ paraf. Ornontowice Chóry Okr´gu Miko∏owskiego
23.01.12. XI Spotkania Kol´dowe MDK Miko∏ów Chóry Miasta Miko∏ówa
godz. 18.00 Chórów
29.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej Chór Mieszany „Lutnia” Chorzów
godz. 16.00 Katowice-Zawodzie
29.01.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Chorzów Chór „Modus Vivendi” 

Katowice-Piotrowice

LUTY

09-12.02.12 Warsztaty muzyczne Dom Wczasowy Brenna Chór Mieszany i Kameralny
Chórów „Modus Vivendi” „Modus Vivendi” Katowice

12.02.12. Koncert PieÊni KoÊció∏ Parafialny Brenna Chóry Mieszany i Kameralny
„Modus Vivendi” Katowice

19.02.12. Koncert kol´d KoÊció∏ Ewangelicko- Chóry:„Cantate” Chorzów, „Lutnia” 
-Augsburski Chorzów Chorzów, Zespó∏ M∏odzie˝owy

par. ewang-augsbur.
19.02.12. Koncert Karnawa∏owy MDK Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów,
25.02.12. Walny Zjazd Okr´gu Miejska Biblioteka Publiczna Delegaci Okr´gu Rybnickiego

Rybnik
26.02.12. Msza Êw. przy Êwiecach KoÊció∏ NSPJ Chorzów Chór „Seraf” Chorzów,
28.02.12. Msza Êw. w intencji KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec
godz. 18.00 Ê.p. Barbary Zielonki-Rusin Katowice-Józefowiec
Luty 2012 Koncert Pasyjny Bazylika Êw. Wojciecha Chór „Harmonia” Miko∏ów

Miko∏ów

MARZEC

09.03.12. Msza Êw. z okazji KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec
ks. proboszcza Katowice-Józefowiec

11.03.12. Koncert PieÊni Pasyjnych KoÊció∏ Êw. Krzy˝a Chór „Lutnia” Chorzów
Micha∏kowice
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11.03.12. Koncert PieÊni Postnych KoÊció∏ MB Ró˝aƒcowej Chóry: „Magnificat” Chropaczów, 
Chropaczów „Wanda” ¸aziska Górne,

11.03.12. Msza Êw. w int. 100-lecia KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
godz. 12.30 urodzin Rozalii Warzechy Katowice-Piotrowice
17.03.12. Wernisa˝ Magdaleny MDK Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów
godz. 16.00 Urbaƒczyk Koncert PieÊni
18.03.12. Koncert PieÊni Postnych KoÊció∏ NMP Chór „Lutnia” Chorzów

Katowice-Bytków
18.03.12. Koncert PieÊni Pasyjnej Katedra Ap. Êw. Piotra i Paw∏a AZM Politechniki Âl. Gliwicka 
godz. 19.00 Gliwice Orkiestra Kameralna,
18.03.12. Koncert PieÊni Postnych KoÊció∏ Parafialny Gostyƒ Chóry Okr´gu Miko∏owskiego,
18.03.12. Msza Êw. z okazji 100-lecia KoÊció∏ Parafialny Paniowy Chór „Harmonia” Miko∏ów
godz. 10.30 urodzin ks. bp. Józefa Kurpasa

wmurowanie tablicy 
pamiàtkowej

20.03.12. Msza Êw. w int. urodzin KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
Marii Zar´by Katowice-Piotrowice

21.03.12. Walne Zebranie Cz∏onków Salka Chóru Szko∏a Podst. Chór „Harmonia” Miko∏ów
ul. Krakowska

22.03.12. Nabo˝eƒstwo Drogi KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec
Krzy˝owej Katowice-Józefowiec

24-25.03.12 Warsztaty Muzyczne Chór „Harmonia” MIko∏ów
26.03.12. Msza Êw. w int. chórzystek KoÊció∏ Êw. Józefa  Chór Êw. Cecylii Józefowiec

H. Ga∏ach, J. Nowary Katowice-Józefowiec
31.03.12. Msza Êw. za Klub AA Stary KoÊció∏ w Miko∏owie Chór „Harmonia” Miko∏ów
godz. 16.00

KWIECIE¡

01.04.12. Niedziela Palmowa Pasje KoÊció∏ Parafialny Chór „Jutrzenka” Ornontowice
w Ornontowicach

01.04.12. Niedziela Palmowa Pasje KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec
godz. 10.00 Katowice-Józefowiec
01.04.12 Niedziela Palmowa Pasje KoÊció∏ NCiKCh  Chór Kameralny i Mieszany 
godz. 12.30 Katowice-Piotrowice „Modus Vivendi”
godz. 18.00 Koncert Pasyjny KoÊció∏ NCiKCh Katowice-Piotrowice 

Katowice-Piotrowice
01.04.12. Koncert PieÊni Postnych Bazylika Êw. Wojciecha Chór „Harmonia” Miko∏ów

Miko∏ów
05-07.04.12. Triduum Paschalne KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

Katowice-Piotrowice
06.04.12. Wielki Piàtek KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec

Katowice-Józefowiec
06.04.12. Wielki Piàtek KoÊció∏ NSPJ Chorzów-Batory Chór „Sreaf” Chorzów

Pasje
07.04.12. Wielka Sobota KoÊció∏ Êw. Józefa  Chór Êw. Cecylii Józefowiec

Katowice-Józefowiec
08.04.12. Suma Wielkanocna KoÊció∏ NSPJ Chorzów-Batory Chór „Seraf” Chorzów,
10.04.12 Msza Êw. i Koncert KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowie\

Katowice-Józefowiec
11.04.12. Msza Êw. w int. KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

ks. dr. Krzysztofa Sosny Katowice-Piotrowice
14-15.04.12 II Wroc∏awski Mi´dzyna- Wroc∏aw Chór „Harmonia” Miko∏ów

rodowy Festiwal Chóralny
„Vratislavia Sacra 2012”

15.04.12. Koncert Muzyki Sakralnej KoÊció∏ Êw. Jacka Radoszowy Chóry Okregu Rybnickiego
im. G.G. Gorczyckiego

20-22.04.12. X Gliwickie Spotkania KoÊcio∏y w Gliwicach Chóry Akademickie Gliwic i innych 
Chóralne uczelni, 
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22.04.12. Walny Zjazd Delegatów MDK „Bogucice-Zawodzie” ZG ÂZchiO
godz. 10.00 Âlàskiego Zwiàzku Katowice ul. Markiefki 44a

Chórów i Orkiestr 
25.04.12. Msza Êw. Odpustowa Bazylika Êw. Wojciecha Chór „Harmonia” Miko∏ów

Miko∏ów
Kwiecieƒ 2012 Jubileusz 100-lecia KoÊció∏ Ewangelicko- Chór „Cantate” Chorzów

Chóru „Cantate” Chorzów -Augsburski Chorzów
Kwiecieƒ 2012 Jubileusz 15-lecia Chóru KoÊció∏ MB Ró˝aƒcowej Chór „Magnificat” Chropaczów

„Magnificat” Chropaczów Chropaczów
Kwiecieƒ 2012 Koncert Muzyki Sakralnej KoÊció∏ MB Szkaplerznej Chór „Skowronek” Giera∏towice

Giera∏towice

MAJ

03.05.12. Koncert PieÊni GórnoÊlàski Park Etnograficzny Chóry: „Lutnia” Chorzów,
Patriotycznych „Skansen” w Chorzowie „Gwiazda” Chorzów

03.05.12. Msza Êw. w int. Ojczyzny Katedra Ap. Âw. Piotra i Paw∏a Po∏àczone chóry Okr´gu Gliwicko-
godz. 12.00 Gliwice Zabrskiego
03.05.12. Oprawa mszy Êw. KoÊció∏ Parafialny  Chór „Jutrzenka” Ornontowice

w Ornontowicach
03.05.12. Wyjazd do Holandii Miasto Beuningen Chór „Harmonia” Miko∏ów

z koncertami
04.05.12. Koncert Patrona Miasta KoÊció∏ Êw. Floriana Chorzów Chorzowski Chór Êw. Floriana

Chorzowa Êw. Floriana
06.05.12. Msza Êw. odpustowa KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec

Katowice-Józefowiec
13.05.12. Msza Êw. I Komunii Êw. KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowie

Katowice-Józefowiec
19.05.12. Festiwal PieÊni Maryjnej Bazylika Narodzenia NMP Chóry zaproszone 
godz. 15.30 „Pszów – 2012” Pszów Okr´gu Wodzis∏awskiego
20.05.12 Koncert Papieski KoÊció∏ Parafialny Chóry Okr´gu Miko∏owskiego

¸aziska Górne
20.05.12. Msza Êw. I Komunii Êw. KoÊció∏ Êw. Józefa  Chór Êw. Cecylii Józefowiec

Katowice-Józefowiec
20.05.12. Uroczysta msza Êw. KoÊció∏ Êw. Miko∏aja Chór „S∏owiczek” Repty Âl.

z okazji 100-lecia chóru Repty Âl.
22.05.12 Nabo˝eƒstwo Majowe KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowi

Katowice-Józefowiece
25.05.12. Koncert PieÊni Maryjnej KoÊció∏ WNMP Radlin Chóry zaproszone 
godz. 17.00 „Regina Coeli” Okr. Wodzis∏awskiego
26.05.12. X Zjazd Chórów i Orkiestr KoÊció∏ NNMP w Orzeszu Chóry Okr´gu Miko∏owskiego 
lub 9.06.12 i MOK Orzesze i zaproszone
27.05.12. Msza Êw. i Piknik KoÊció∏ Parafialny w Sadowie Chór Êw. Cecylii Józefowie
30.05-01.06.12 III Krakowski Mi´dzyna- Kraków Chór „Harmonia” Miko∏ów

rodowy Festiwal Chóralny
„Cracovia Cantans 2012”

Maj 2012 XXII Miko∏owskie Dni Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów
Muzyki – Karl Jenkis 
„The Armed Man: 
A Mass For Peace” 
(Msza Pokoju)

CZERWIEC

02.06.2012 IV Festiwal PieÊni KoÊció∏ NajÊwi´tszego Cia∏a Chóry zg∏oszone i zakwalifikowane 
godz. 9.30 Eucharystycznej i Krwi Chrystusa 

„O, Salutaris Hostia” Katowice-Piotrowice 
03.06.2012 XX Âwi´to Âlàskiej Zaolzie Zrzesz. Âpiew. Muz. Chóry zg∏oszone i zakwalifikowane 

PieÊni Chóralnej Kult. lub Katowice-Zadole
„Trojok Âlàski”
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03.06.2012 XVII Mi´dzynarod. Zaolzie Wr´czenie Nagród Laureatom 
Nagroda lub Katowice
im. St. Moniuszki

03.06.12. II Pielgrzymka Chórów Sanktuarium MB Pokornej Chóry Diecezji Gliwickiej
w Rudach

07.06.12 Oprawa uroczystoÊci KoÊció∏ Êw. Józefa Chór Êw. Cecylii Józefowiec
godz. 12.00 Bo˝ego Cia∏a Katowice-Józefowiec
07.06.12. Oprawa uroczystoÊci KoÊció∏ NCiKCh  Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

Bo˝ego Cia∏a Katowice-Piotrowice
07.06.12. Oprawa uroczystoÊci KoÊció∏ NSPJ Chorzów Batory Chór „Seraf” Chorzów

Bo˝ego Cia∏a
08.06.12. Msza Êw. w int. 50-lecia KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

urodzin ks. prob. Zenona Katowice-Piotrowice
Buchalika

09.06.12. Âlub Chorzów Chór „Harmonia” Miko∏ów
15-17.06 12 Mi´dzynarodowy Festiwal Miasto Rybnik Orkiestry zg∏oszone 

Orkiestr D´tych „Z∏ota Lira” i zakwalifikowane 
16.06.12. Koncert „Ca∏y Âlàsk Gra DK Niedobczyce Chóry i Orkiestry Okr. Rybnickiego

i Âpiewa
17.06.12. Koncert Galowy KoÊció∏ NSPJ Chorzów-Batory Chór „Seraf” Chorzów

Âwi´to Patronalne
17.06.12. VII Pielgrzymka Orkiestr Sanktuarium MB Pokornej Orkiestry Diecezji Gliwickiej

D´tych
24.06.12. Jubileuszowy X Zlot Pole Biwakowe EUROPA, Chóry i Orkiestry Okr. 
godz. 15.00 Chórów i Orkiestr Olza Wodzis∏awskiego

„OLZA 2012”
30.06.12. Âwi´to PieÊni Plac przed Spodkiem Regionalny OÊrodek Kultury

Narodów pn. Katowice ZG ÂZChiO 
„Ziemio Ojczysta”
z okazji 90-rocznicy 
przy∏àczenia do Macierzy
Koncerty Chórów 
i Orkiestr w 10 miastach
Âlàska

Czerwiec 2012 Koncert Chóralny Rynek Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów
Czerwiec 2012 „Âlàskie Gody” Giera∏towice Chór „Skowronek” Giera∏towice

LIPIEC

12.07.12. Koncert PieÊni Ogródki Dzia∏kowe Chorzów Chór „Lutnia” Chorzów
Przy Ognisku

13.07.13 Msza Êw. w int. KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice 
ks.Tomasza Katowice-Piotrowice

15.07.12. Pielgrzymka Parafii Bazylika MB Piekarskiej Parafia Êw. Miko∏aja Repty
Êw. Miko∏aja Piekary Âl. Chór „S∏owiczek” Repty Âl.
Koncert PieÊni

SIERPIE¡

25.06.12. Âlub Wycisk – Garus KoÊció∏ Parafialny Mokre Chór „Harmonia” Miko∏ów
26.08.12. Msza Êw. przy Êwiecach KoÊció∏ NSPJ Chorzów-Batory Chór „Seraf” Chorzów
godz. 19.00

WRZESIE¡

09.09.2012 XX GórnoÊlàskie GPE „Skansen” w Chorzowie Okr´g Âwi´toch∏owicko-
Prezentacje Chórów Chorzowski/ZG ÂZChiO 
i Orkiestr 

09.09.12. Do˝ynki Stadion w Ornontowicach Chór „Jutrzenka” Ornontowice
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16.09.12 Pielgrzymka Chórów Sanktuarium NMP ZG ÂZChiO/
godz. 10.30 i Orkiestr Górnego w Piekarach Âlàskich Okr´g Piekarski 

Âlàska do MB Piekarskiej
godz. 17.00 Koncert Laureatów 

Festiwalu PieÊni Maryjnej
„Magnificat – 2011”

28.09.12. Koncert Sakralny Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów, 
Chór „Cantu” z Morkovic – Czechy

29.09.12. Koncert PieÊni Ogródki Dzia∏kowe Chorzów Chór „Lutnia” Chorzów
Pieczenie Kartofla

29.09.12. Koncert 10-lecia Okr´gu MDK ¸aziska Górne Chóry i Orkiestry Okr´gu 
Miko∏owskiego Miko∏owskiego

29.09.12. Koncert Jubileuszowy Chudów Chór „Bel Canto” Chudów
25-lecia Chóru „Bel Canto”

30.09.12. Muzyczne Babie Lato Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów,
Chór „Cantu” Morkovice – Czechy

PAèDZIERNIK

6.10.2012 IX Zjazd Konfraterni MDK Niedobczyce Chóry i Orkiestry cz∏onkowie 
Konfraterni Najstarszych Chórów
i Orkiestr w Polsce

06.10.12. Spotkanie Chórów Okr´gu DK Niedobczyce Chóry Okr´gu Rybnickiego
Rybnickiego

07.10.12 Koncert PieÊni Maryjnej KoÊció∏ Parafialny Chudów Chór „Bel Canto” Chudów
13.10.12. Dzieƒ Fatimski KoÊció∏ parafialny Chór „Jutrzenka” Ornontowice

w Ornontowicach
14.10.12. Koncert PieÊni Maryjnych KoÊció∏ MB Ró˝aƒcowej Chóry: „Magnificat” Chropaczów,
godz. 17.00 z okazji Odpustu Chropaczów „Wanda” ¸aziska Górne,

„Lutnia” Chorzów 
14.10.12. Koncert PieÊni Maryjnych KoÊció∏ Parafialny ¸aziska Chóry Okr´gu Miko∏owskiego

Dolne
20.10.12. Galowy Jubileuszowy Sala TCK w Tarnowskich Chór „S∏owiczek Repty Âl.

Górach
21.10.12. XI Jesienny Festiwal KoÊció∏ Êw. Urbana Chóry Okr´gu Gliwicko-Zabrskiego

PieÊni Religijnej w Paniówkach
21.10.12. Koncert PieÊni Maryjnej KoÊció∏ Êw. Wojciecha Chóry Okr´gu Miko∏owskiego

Miko∏ów
21.10.12. Koncert Jubileuszowy KoÊció∏ NCiKCh  Chór Kameralny „Modus Vivendi” 
godz. 18.00 10-lecia Chóru Kameralnego Katowice-Piotrowice Piotrowice, Chór Mieszany

„Modus Viovendi” „Modus Vivendi” i GoÊcie
Paêdziernik Warsztaty Muzyczne Chór „Harmonia” Miko∏ów
Paêdziernik Inauguracja Roku Wy˝sza Szko∏a Bankowa Chór „Modus Vivendi” Piotrowice 

Akademickiego Poznaƒ Wy˝sza Szko∏a Biznesu Katowice

LISTOPAD

10.11.12. Koncert PieÊni KoÊció∏ Êw. Floriana Chorzów Chóry: Chorzowski Chór 
godz. 16.00 Patriotycznych Êw. Floriana, „Seraf” Chorzów,

„Cantate” Chorzów,
11.11.12. II Festiwal PieÊni Âlàskiej MOK Radlin Chóry i orkiestry Okr´gu 
godz. 17.00 im. Józefa Pieczki Wodzis∏awskiego
11.11.12. Msza Êw. w int. Ojczyzny Katedra Ap. Âw. Piotra i Paw∏a Chóry Okr´gu Gliwicko-Zabrskiego

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

w Ornontowicach
18.11.12. Koncert Jubileuszowy KoÊció∏ NSPJ Chorzów Chór „Seraf” Chorzów
godz. 17.00 35-lecia Chóru „Seraf” 

Chorzów
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18.11.12. Koncert Jubileuszowy KoÊció∏ Êw. Anny Chór „Cantabile” Gliwice, Chóry 
XX-lecia Chóru „Cantabile” Gliwice-¸ab´dy Okr´gu Gliwicko-Zabrskiego,

18-25.11.12. Koncerty z okazji „Dni KoÊcio∏y na terenie Rybnika Chóry Okr´gu Rybnickiego
Cecyliaƒskich”

22.11.12. Msza Êw. do Êw. Cecylii KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
Katowice-Piotrowice

24.11.12. Âwi´to Patronalne KoÊció∏ Parafialny Chór „Jutrzenka” Ornontowice
w Ornontowicach

24.11.12. Msza Êw. do Êw. Cecylii KoÊció∏ Êw. Miko∏aja Chór „S∏owiczek” Repty Âl
dzi´kczynna za 100-lecie w Reptach Âl.
Koncert chóru Jubilata

25.11.12 Msza Êw. przy Êwiecach KoÊció∏ NSPJ Chorzów Chór „Seraf” Chorzów
godz. 19.00
27.11.12. Msza Êw. w int. urodzin KoÊció∏ NCiKCh Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

ks. Marka Gwioêdzika Katowice-Piotrowice
27-28.11.12. Koncert „Marcinowe Miko∏ów Chór „Harmonia” Miko∏ów

Âwi´to”
Listopad Koncert Fina∏owy o Puchar Rybnik Chóry Okr´gu Rybnickiego

im. Reinholda Tronta

GRUDZIE¡

04.11.12 Msza Êw. Barbórkowa KoÊció∏ WNMP Radlin Chór „Echo” Biertu∏towy, Orkiestra 
godz. 9.00 Górnicza KWK Marcel
Grudzieƒ Msza Êw. w int. KoÊció∏ NSPJ Chór „Modus Vivendi” Piotrowice

pracowników Grupy FAMUR Katowice-Piotrowice
Koncerty PieÊni dla Uniwersytet Âlàski Chór „Modus Vivendi” Piotrowice 
emerytów
Koncerty dla cz∏onków Katowice Piotrowice Chór „Modus Vivendi” Piotrowice
Spó∏dzielni Mieszkaniowej 
„SILESIA”
Koncerty Kol´d KoÊcio∏y Miasta Rybnik Chóry Okr´gu Rybnickiego

luty–grudzieƒ Koncerty Chórów Miasto Katowice Chóry i Orkiestry zrzeszone 
2012 r. i Orkiestr Okr´gu Miejskie Domy Kultury w Âlàskim Zwiàzku Chórów 

Katowickiego amfiteatry, koÊcio∏y, i Orkiestr, Okr´g Katowicki
Domy Pomocy Spo∏ecznej

Âlàsk otrzyma∏ Wiktora
Nawiàzanie do przyznawanych od

1985 roku nagród Akademii Telewi-
zyjnej, popularnych „Wiktorów”, nie
jest tu przypadkowe. Tak samo sko-
jarzenie jej z imieniem nowego Ar-
cybiskupa Metropolity Katowickie-
go w jednym z przemówieƒ powital-
nych, wyg∏oszonych podczas uro-
czystego Ingresu do Êlàskiej Archi-
katedry, co wywo∏a∏o entuzjazm ca-
∏ego zgromadzenia wiernych i ofi-
cjalnych delegacji. 

Powtórzonym w tytule Êwietnym
konceptem podkreÊlamy i naszà ra-
doÊç z obj´cia katowickiej archidiece-
zji pos∏ugà urodzonego w Bielszowi-
cach arcybiskupa Wiktora Skworca.

Zanim jednak dosz∏o do Ingresu,
dwudziestego listopada, podczas uro-
czystej Mszy Êwi´tej dzi´kowaliÊmy
za ponad 26 lat pasterskiej pos∏ugi
ksi´dzu arcybiskupowi Damianowi
Zimoniowi. Przechodzàcy „na odpo-
czynek po szychcie” Metropolita
wielokrotnie okazywa∏ swojà sympa-
ti´ dla ruchu Êpiewaczo-muzycznego
zorganizowanego w Âlàskim Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr. MieliÊmy za co
dzi´kowaç ksi´dzu arcybiskupowi.
Tak˝e za Jego uczestnictwo w Ado-
racjach ˚∏óbka Jezusowego w Pa-
newnikach. DaliÊmy temu wyraz
w okazjonalnym liÊcie wr´czonym
po zakoƒczeniu Mszy dzi´kczynnej. 

Nie by∏o to ∏atwe: dotychczasowe-
mu pasterzowi za lata pos∏ugi chcia-
∏o podzi´kowaç wiele osób i Êrodo-
wisk. Zdarzy∏a si´ jednak rzecz nie-
zwyk∏a, Êwiadczàca o wyjàtkowym
miejscu zajmowanym przez Êlàskich
Êpiewaków i muzyków w sercu ksi´-
dza arcybiskupa: gdy dostrzeg∏ ocze-
kujàcego w t∏umie Romana Warze-
ch´, wyszed∏ z orszaku, zatrzyma∏
si´ przy naszym prezesie i nawiàza∏
krótkà z koniecznoÊci, ale bardzo
serdecznà rozmow´. Ten wzruszajà-
cy gest na chwil´ wytràci∏ prezesa ze
stanu przytomnoÊci szybko jednak
odzyskanej. Czy mo˝na si´ temu dzi-
wiç?
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Równie wzruszajàcy jest dla nas
wszystkich reprodukowany w tej
cz´Êci „Âpiewaka” list z podzi´ko-
waniem kierowanym przez ks. abpa
Zimonia do naszego Êrodowiska.

Dzi´kujemy. Jeszcze raz dzi´kuje-
my za wszystko. Za ca∏e 26 lat z na-
mi i poÊród nas!

Dwudziestego szóstego listopada
tak˝e byliÊmy w Archikatedrze. Na
Ingres ks. abpa Wiktora Skworca
wybra∏a si´ delegacja Zarzàdu
G∏ównego – prezes, sekretarz, pre-
zeska Towarzystwa Âpiewaczego
„Modus Vivendi”, Urszula Warze-
cha. Reprezentowani byliÊmy tak˝e
przez Êpiewajàcy podczas Mszy Êw.
chór archikatedralny, pe∏niàcego
s∏u˝b´ przy organach dyrektora arty-
stycznego Zwiàzku, Krzysztofa Ka-
rola Kagaƒca oraz przygrywajàcà
przed archikatedrà Orkiestr´ D´tà
„Katowice” z jej kapelmistrzem,
Stefanem ¸ebkiem.

Po zakoƒczonej uroczystoÊci dele-
gacja Zarzàdu G∏ównego ustawi∏a
si´ w d∏ugiej kolejce w prezbiterium
celem z∏o˝enia ˝yczeƒ i gratulacji
nowemu Metropolicie. Doczekali-
Êmy si´. To pierwsze spotkanie nie
trwa∏o d∏ugo. Wystarczy∏o jednak
by odczuç niezwykle ujmujàcà ser-
decznoÊç równie jak my wzruszone-
go sytuacjà ksi´dza arcybiskupa
Skworca. Emocje towarzyszàce
owej chwili, podczas której nie roz-
∏àcza∏y si´ nasze d∏onie, sprawi∏y, ˝e
nie pami´tamy wypowiedzianych
s∏ów. Zdaje si´, ˝e próbowaliÊmy si´
umówiç na d∏u˝sze, robocze spotka-
nie, ˝e pomys∏ ten zosta∏ potwier-
dzajàcym skinieniem g∏owy przyj´-
ty…

Zdo∏aliÊmy w ka˝dym razie prze-
kazaç ksi´dzu arcybiskupowi list
powitalny i gratulacyjny wystoso-
wany w imieniu wszystkich Êpiewa-
ków i muzyków przez prezydium
Zarzàdu G∏ównego.

TreÊç obu listów – do ks. abpa Zi-
monia oraz do ks. abpa Skworca –
dope∏nia t´ krótkà relacj´ (niektóre
wàtki tyczàce dzia∏alnoÊci zwiàzko-
wej Êwiadomie zosta∏y w nich po-
wtórzone). O atmosferze jaka towa-
rzyszy∏a opisanym w skrócie wyda-
rzeniom Êwiadczà te˝ do∏àczone fo-
tografie. Osobistych doznaƒ, jakich
dane by∏o nam prze˝yç podczas obu
uroczystoÊci, ˝adne s∏owo nie odda.
Z pewnoÊcià kryje si´ w tym jakaÊ
Tajemnica!

andwoj

Powitanie nowego metropolity ks. abp. Wiktora Skworca przez kapelana
Zwiàzku ks. prof. Antoniego Reginka

Prezes Roman Warzecha dzi´kowa∏ odchodzàcemu ks. abp. Damianowi
Zimoniowi za lata pos∏ugi i przyjaêni okazywanej Zwiàzkowi

Delegacja Zarzàdu G∏ównego wita si´ z Metropolità Katowickim, ks. abp. Wik-
torem Skworcem
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Jego Ekscelencja
Ksiàdz Arcybiskup dr Damian Zimoƒ
Metropolita Katowicki

Ekscelencjo, Ksi´˝e Arcybiskupie

Z woli Bo˝ej to si´ sta∏o. 
DziÊ dzi´kujemy naszemu Ojcu za dar Twojego

pos∏ugiwania KoÊcio∏owi Âlàskiemu. B´dàc jego
cz´Êcià w ciàgu minionych lat dwudziestu szeÊciu
ws∏uchiwaliÊmy si´ uwa˝nie w Twój g∏os.

Pami´tamy s∏owa: Rozwijaç kultur´ to zapewniç
cz∏owiekowi ludzki i boski wymiar. Wa˝na i bliska
jest nam myÊl wyra˝ona w zdaniu – Kontakt z kultu-
rà chrzeÊcijaƒskà jest niezb´dny dla ludzi pracy
Âlàska, gdy˝ jest on koniecznym Êrodowiskiem ˝ycia
duchowego cz∏owieka, tak jak czyste Êrodowisko
jest wa˝ne dla jego egzystencji biologicznej.

Wedle posiadanych mo˝liwoÊci staraliÊmy si´
urzeczywistniaç zawarte w nich treÊci. By∏y one na-
szym drogowskazem; pomocà w budowaniu jedno-
Êci Êrodowiska skupionego wokó∏ idei powszechno-
Êci kultury muzycznej, wyros∏ej z tradycji chrzeÊci-
jaƒskiej i patriotycznej zarazem. 

Wdzi´czni jesteÊmy nie tylko za werbalne wspie-
ranie Êlàskiego ruchu Êpiewaczo-muzycznego, ale
tak˝e za osobisty udzia∏ Ekscelencji w wielu naszych
przedsi´wzi´ciach, za serce i okazywanà nam ˝ycz-
liwoÊç. 

Pod Twoim duchowym przewodem od lat piel-
grzymujemy do Piekarskiej Pani; za Jej wstawien-
nictwem wypraszamy potrzebne ∏aski, chóralnym
te˝ Êpiewem podczas eliminacji i fina∏ów Festiwali
PieÊni Maryjnej „Magnificat” wys∏awiamy Jej Mat-
czynà Mi∏oÊç, Pi´kno i Dobroç.

Dzi´kujemy za wspólne z nami modlitewne prze-
˝ywanie tajemnicy Wcielenia na dorocznych Adora-
cjach ˚∏óbka Jezusowego w Panewnickiej Bazylice,
za umacnianie nas w wierze i pos∏udze, której owo-
cem – jednym z wielu – sta∏y si´ dotychczasowe Fe-
stiwale PieÊni Eucharystycznej.

Dzi´kujemy za Twój wspó∏udzia∏ w pog∏´bianiu
i treÊciowym wzbogacaniu wielu innych naszych
przedsi´wzi´ç. Obiecujemy, ˝e – pos∏uszni Twemu
wezwaniu – nadal gorliwie s∏u˝yç b´dziemy swoimi
talentami prawdzie Bo˝ej.

Bóg zap∏aç za wszystko!
Prosimy zarazem o modlitewne wspieranie naszej

pracy, a tak˝e o przyj´cie w dniu zakoƒczenia roz-
pocz´tej przed laty misji – naszych Êpiewaczo-mu-
zycznych ˝yczeƒ zdrowia i obfitoÊci Bo˝ych ∏ask na
dalsze lata ˝ycia i duszpasterskiej aktywnoÊci.

Szcz´Êç Bo˝e!

W imieniu Êpiewaków i muzyków zrzeszo-
nych w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Sekretarz – mgr Andrzej Wójcik
Kapelan – ks. prof. dr hab. Antoni Reginek
Prezes – Roman Warzecha 

Katowice, w dniu 20 listopada 2011 roku

Jego Ekscelencja
Ksiàdz Arcybiskup dr Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki

Ekscelencjo, Ksi´˝e Arcybiskupie

W uroczystym dniu Ingresu do naszej Archikatedry
– w imieniu szeÊciotysi´cznej rzeszy Êpiewaków i mu-
zyków skupionych w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr witamy Ksi´dza Arcybiskupa w naszym wcià˝
jeszcze rozÊpiewanym, rozmuzykowanym i modlàcym
si´ Âlàskim Domu. Radosnym Êpiewem i graniem na
instrumentach dzi´kujemy przy tej sposobnoÊci nasze-
mu Ojcu w niebie za dar powo∏ania Ksi´dza Arcybi-
skupa do pos∏ugiwania i przewodzenia KoÊcio∏owi
Âlàskiemu.

W jednym z wywiadów udzielonych po nominacji
Ksiàdz Arcybiskup podkreÊli∏, ˝e jako metropolita ka-
towicki b´dzie si´ stara∏ kontynuowaç tutejszà „trady-
cj´ dobrej wspó∏pracy z laikatem, ze wszystkimi Êro-
dowiskami…”

Zjednoczony w utworzonym w 1910 roku Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych amatorski ruch chóralny
i muzyczny jest dziÊ Êrodowiskiem wyró˝niajàcym si´
aktywnoÊcià i znaczeniem; wspólnotà jednà z najlicz-
niejszych w regionie. Szczycimy si´ tym, ˝e wierni na-
uce KoÊcio∏a w swojej dzia∏alnoÊci skupieni jesteÊmy
wokó∏ idei powszechnoÊci kultury muzycznej, wyros∏ej
z tradycji chrzeÊcijaƒskiej i patriotycznej zarazem.

Wielkà radoÊcià b´dzie dla nas jeÊli Ksiàdz Arcybi-
skup – ju˝ jako Metropolita Katowicki – przewodziç
zechce naszym pielgrzymkom do Piekarskiej Pani, za
której wstawiennictwem wypraszamy potrzebne ∏aski.
Cieszyç si´ b´dziemy z zainteresowania eliminacjami
i fina∏ami Festiwali PieÊni Maryjnej „Magnificat”,
gdy – naprzemiennie z pielgrzymkami, co drugi rok –
w piekarskiej Bazylice i innych Êlàskich sanktuariach
chóralnym Êpiewem wys∏awiamy Jej Matczynà Mi-
∏oÊç, Pi´kno i Dobroç. 

Zapraszamy te˝ do wspólnego z nami modlitewnego
prze˝ywania tajemnicy Wcielenia na dorocznych Ad-
oracjach ˚∏óbka Jezusowego w Panewnickiej Bazyli-
ce. Prosimy równie˝ o umacnianie nas w wierze i po-
s∏udze, której owocem – jednym z wielu – sta∏y si´ do-
tychczasowe Festiwale PieÊni Eucharystycznej w Ka-
towicach Piotrowicach.

W dniu Ingresu ˝yczymy Ksi´dzu Arcybiskupowi ob-
fitoÊci Bo˝ych ∏ask, a tak˝e zdrowia i si∏ potrzebnych
do sprawowania urz´du Metropolity. Równie˝ czasu
na modlitw´ i odpoczynek oraz kontakty z ró˝nymi Êro-
dowiskami, w tym z ruchem Êpiewaczo-muzycznym,
tradycyjnie zaanga˝owanym w ˝ycie KoÊcio∏a. 

Szcz´Êç Bo˝e!

W imieniu Êpiewaków i muzyków zrzeszo-
nych w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Sekretarz – mgr Andrzej Wójcik
Kapelan – ks. prof. dr hab. Antoni Reginek
Prezes – Roman Warzecha 

Katowice, w dniu 26 listopada 2011 roku
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Szanowny 
Pan Prezes Roman Warzecha
Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
ul. Plebiscytowa 17/4
40-035 Katowice

Pragn´ bardzo serdecznie podzi´kowaç za Paƒstwa
pami´ç, modlitw´ i przekazane wyrazy wdzi´cznoÊci za
mojà pos∏ug´ Archidiecezji Katowickiej na przestrzeni
tych ponad 26 lat. Odbieram to jako wyraz Paƒstwa
wiary w ˝ywà obecnoÊci Chrystusa w KoÊciele i jako
Êwiadectwo, które bardzo umacnia.

Dzi´kuj´ za wszelkà ˝yczliwoÊç. ¸àcz´ wyrazy szacun-
ku i b∏ogos∏awi´.

Soli Deo honor et gloria.

Szcz´Êç Bo˝e!

ks. Damian Zimoƒ

Katowice 21 listopada 2011 r.

Chwila serdecznej rozmowy z Metropolità Katowic-
kim ks. abp. Wiktorem Skworcem

W oczekiwaniu na powitanie metropolity. Od lewej:
Prezes R. Warzecha, U. Warzecha, sekretarz A, Wójcik

Niezwyk∏e spotkanie ks. abp. W. Skworca z kapelmi-
strzem Orkiestry D´tej Katowice Stefanem ¸ebkiem

Ks. abp D. Zimoƒ niespodziewanie wyszed∏ z orszaku
na chwil´ rozmowy z prezesem Romanem Warzechà
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Kiedy ˝ona wo∏a z kuchni: – Choç ucieraç ciasto, jeÊli
chcesz jeÊç królewski piernik! – to znaczy, ˝e ju˝ jest
pierwszy dzieƒ grudnia, za dwadzieÊcia par´ dni Êwi´ta.
Ciasto musi ze trzy tygodnie pole˝eç… Nie ma wi´c in-
nej mo˝liwoÊci, trzeba r´kawy zakasaç, wykazaç si´ m´-
skà si∏à, choç – prawd´ powiedziawszy – chcia∏oby si´
raczej… pójÊç do biblioteki, gdzie czeka zamówiony
tom ksi´dza Micha∏a Marcina Mioduszewskiego
(1787–1868). Wydane w 1843 roku w Krakowie „Pasto-
ra∏ki i Kol´dy z melodyami czyli piosnki weso∏e ludu
w czasie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia po domach Êpiewa-
ne” zdajà si´ byç znacznie ciekawsze, ni˝ kr´cenie pier-
nikowego ciasta, choçby i królewskiego. 

Ale te kulinarne przedÊwiàteczne zaj´cia przypomina-
jà, ˝e niebawem rozpocznie si´ na Âlàsku wielkie Êpie-
wanie kol´d. Chóralne Êpiewanie. Kalendarium Koncer-
towe Zespo∏ów ÂZChiO na rok kolejny zamieszczone
w tym numerze „Âpiewaka” potwierdza to w ca∏ej swo-
jej obszernoÊci.

Rozlegnie si´ w Êlà-
skich miastach, osie-
dlach i we wszelkich
miejscach zamieszka-
∏ych przez cywilizowa-
ny swojski ludek Êpiew
WÊród nocnej ciszy, po-
ciàgnà uroczystà fraz´
Bóg si´ rodzi m´skie,
mieszane i kameralne
zespo∏y Êpiewacze.
Âpiewane b´dà przede
wszystkim osiemnasto-
wieczne kol´dy, troch´
te˝ takich, co z dzie-
wi´tnastego wieku po-
chodzà, utrwalone mi´-
dzy innymi przez ksi´-
dza Jana Siedleckiego
(1829–1902) w wyda-
wanym od 1870
„Âpiewniku KoÊciel-

nym”. Te dawne kol´dy najpi´kniejsze sà i najbardziej
znane. Ka˝dy tak powie, nawet jeÊli nie wie, czy one
dawne i kto pierwszy je opublikowa∏. Trafiajà te˝ do
Êpiewaczego kol´dowego reper-
tuaru utwory nowsze, ale nie do-
równujà one tamtym ani pod
wzgl´dem poetyckim, ani mu-
zycznym. Wi´c pewnie si´ nie
przyjmà, choç bardzo by chcia∏y.

Poczciwy ksiàdz Mioduszew-
ski na stronie tytu∏owej swojego
zbioru umieÊci∏ uwag´: Piosnki
te w koÊciele Êpiewane byç nie
powinny. Zajà∏ si´ jednak ich
zbieraniem, „aby je uratowaç od
zapomnienia”.

„˚ycie domowe Ojców naszych podobne by∏o do ˝y-
cia Patryarchalnego – pisa∏ w Przedmowie. – Nie znano
w ów czas teatrów, balów, redut i innych zabaw dziÊ tak
rozpowszechnionych; lecz familijne i sàsiedzkie odwie-
dziny, zw∏aszcza oko∏o Êwiàt Bo˝ego narodzenia, by∏y
dla nich najswobodniejszà zabawà. Wtenczas to przy
d∏ugich wieczorach prócz innych rozrywek, pastuszko-
wie Betleemscy stawali si´ im powodem do tworzenia
ró˝nych Pastora∏ek, w których doÊç trafnie opisywali
rozmaite przygody, ubóstwo, dary i radoÊç z narodzenia
Chrystusa, nie ju˝ Betleemskich, lecz naszych pastusz-
ków. Nie trzeba by∏o wi´cej, tylko aby im si´ myÊl na-
win´∏a o pasterzach, a zaraz sà na pogotowiu trzody,
wilcy, dudy, liry, piszcza∏ki i inne instrumenta, a przy
tem i plàsy pastuszków”.

W∏aÊnie wtedy, w 1843, a w∏aÊciwie wczeÊniej, bo
przecie˝ zbieranie, pisanie i wydanie zbioru zaj´∏o ksi´-
dzu Mioduszewskiemu troch´ czasu, pastuszków ∏atwo
mo˝na by∏o spotkaç – grajàcych na instrumentach, Êpie-
wajàcych ucieszne, lecz przyzwoite i budujàce pieÊni.
Dzisiaj pastuszkowie z rzadka bywajà widziani, a je˝eli
ju˝ to mo˝e w skansenach, z laptopami pod pachà, albo
wypasionà komórà w r´ku, która wszystkie „instrumen-
ta” zast´puje, dodajàc do nich wizj´. Nie mia∏ te˝ ksiàdz
Mioduszewski ˝ony, która by go do kr´cenia pierniko-
wego ciasta zmusza∏a (co najwy˝ej gospodyni´ na ple-
banii wiedzàcà, ˝e wielebny do wy˝szych rzeczy stwo-
rzony, nie do kr´cenia!). Móg∏ wi´c do woli zajmowaç
si´ „piosnkami weso∏ymi ludu w czasie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia po domach Êpiewanymi”. 

WÊród piosnek, które „w koÊciele Êpiewane byç nie
powinny”, czyli w zbiorze „Pastora∏ek i kol´d z melody-
ami…” znalaz∏y si´ niemal wszystkie bardzo popularne,
przez wiernych i przez chóry w czterog∏osowych opra-
cowaniach dziÊ mile po koÊcio∏ach Êpiewane bo˝onaro-
dzeniowe pieÊni: Gdy si´ Chrystus rodzi, Gdy Êliczna
panna, Hej w dzieƒ narodzenia, Jezus malusieƒki, Lu-
laj˝e Jezuniu, Narodzi∏ si´ Jezus Chrystus bàdêmy we-
seli, Pó∏noc ju˝ by∏a, Przybie˝eli do Betlejem, Tryumfy
Króla niebieskiego…

Pewnà cz´Êç pastora∏ek „czyli pieÊni na Bo˝e naro-
dzenie” ksiàdz Mioduszewski ju˝ wczeÊniej umieÊci∏
w wydanej w roku 1838 publikacji „Âpiewnik koÊcielny,
czyli pieÊni nabo˝ne z melodyjami w KoÊciele katolic-

kim u˝ywane”. Te „jako mogàce
byç Êpiewane i w KoÊcio∏ach dla
poznania ich oznaczone sà na
koƒcu […] drukiem odmiennym,
to jest kursywà” – objaÊni∏.

Na koƒcu, to znaczy w spisie
alfabetycznym „Dodatku do pa-
stora∏ek i kol´d”.

Zgadza si´. Jest kursywà: Ach
ubogi ˝∏obie, Bóg si´ z Panny,
Gdy si´ Chrystus, Kiedy s∏ysz´,
(Lulaj˝e Jezuniu nie ma), Nowy
rok bie˝y, Pasterze drzymali… 

Goli na wioli, doi na oboi

Strona tytu∏owa zbioru ko-
l´d ks. Micha∏a Mioduszew-
skiego w wydaniu z 1843 r.

Kol´da „Hej, hej, hej! Weselmy si´, ra-
dujmy si´” ze zbioru ks. Mioduszewskiego
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Dla porównania wypada zajrzeç do „Âpiewnika ko-
Êcielnego…”. „Âpiewnik” (z 1838) z bardziej znanych
i dziÊ rozpowszechnionych podaje teksty i nuty mi´dzy
innymi: Anio∏ pasterzom, W ˝∏obie le˝y (kilka odmian),
Bóg si´ rodzi – w sumie trzydzieÊci osiem pieÊni. Tam-
tych wyró˝nionych kursywà w „Dodatku” jakoÊ w nim
nie widaç. Dla nas nie ma to wi´kszego znaczenia: i tak
b´dziemy kol´dowaç, po swojemu, zgodnie ze zwycza-
jem z dawien dawna utrwalonym. 

Poniewa˝ muzycznego jesteÊmy chowu, mo˝e z „pio-
snek weso∏ych ludu w czasie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
po domach Êpiewanych” od ksi´dza Mioduszewskiego
po˝yczymy sobie – na domowy rzecz jasna u˝ytek
piosnk´ nast´pujàcà, zaczynajàcà si´ od oznaczajàcego
wezwanie okrzyku „hej”. Wydaje si´ interesujàca i z te-
go powodu, ˝e wymienia si´ w niej rozmaite dudy, liry,
piszcza∏ki i inne instrumenta, niektóre ju˝ nieu˝ywane
(cytowany poni˝ej tekst nieco zosta∏ skrócony, ˝eby nie
nu˝y∏).

Weso∏ych Âwiàt!
Hej, hej, hej Anieli w niebie si´ cieszà

Pasterze do szopy spieszà. Hej, hej, 
hej, Hej, hej, hej. 

[itd. na poczàtku i na koƒcu zwrotki]
OpuÊcili swe bydl´ta,

A pobrali Instrumenta. 
Do Betleem gdy przybiegli,

Szop´ z wszystkich stron oblegli.
Poustawiali si´ w szyki,

I wzi´li si´ do muzyki.
Stach najpierwszy na swym rogu,

Rozpoczà∏ rznàç chwa∏´ Bogu.
Nu˝ w swe dudy Walek chudy

Wit w multanki, Jach w organki.
Banach w parze na fujarze,

Bartek z Senku na b´benku.
Kopet kraje w sza∏amaje

Wach na lirze rzeÊko gmyrze.
Jacek Krupa w droml´ chrupa,

Jarosz bzdurzy na bandurzy.
Sobek sobie w kobz´ skrobie,

Wojtek ryczy na basicy.
Wawrzko ma∏y tnie w cymba∏y,

Knapik wali na regali.
Szcz´sny che∏cze na Surmerce,

Kasper goli na wioli.

[…]

RuÊniaczkowie Êpiewaczkowie:
Fiedor Jantor pierwszy kantor.

Hawry∏ horzy podkantorzy,
Petr z Banasem ryczà basem.

ZaÊ dyszkantem Jur z Walantem,
Dymitr Warga w uszy targa.

Kontraalty i Tenory,
Podzielili na dwa chory.

I tr´baczów na partyje,
Ów nad tego lepiej wyje.

Stasiek z D´bni w kot∏y b´bni,
Fabijanek tràbi w dzbanek.

[…]

Tomek ∏amie na puzanie,
Furga∏ doi na oboi.

Filip plecie na kornecie,
KrzyÊ be∏kocze na fagocie.

Misiek dzwoni na bassoni,
JaÊ wybornie na waldhornie.

[…]

Marcis z Gorce na Amorce,
Stefko smutny gra na lutni.

Arfy z sobà nie przynieÊli,
Naprawiç jà dali cieÊli.

Z Tub Marynà Bartek prostak,
Idàc przez wieÊ w karczmie zosta∏.

A gdy si´ ju˝ doÊç nagrali,
Pok∏on Panu oddawali.

Potym ka˝dy do swej trzody,
Wróci∏ nie doznawszy szkody.

Na to Bo˝e Narodzenie,
Wesel si´ wszystko stworzenie.

I my si´ dzisiaj weselmy,
Wypijmy po szklance pe∏nej. 

Czy ju˝ wiesz drogi Czytelniku skàd to tytu∏owe „go-
li na wioli, doi na oboi” i co to znaczy? Sprawa wydaje
si´ wyjaÊniona. Pozostajà do omówienia wymienione
w pieÊni „instrumenta” oraz nazwiska i imiona muzy-
kantów. Ale o tym mo˝e innym razem.

Teraz mo˝na zajàç si´ ucieraniem ciasta. Bo inaczej
nie b´dzie królewskiego piernika!

Andrzej Wójcik

Anio∏ tam przilecio∏,
wszecko im powiedzio∏,
˝e sie Pan Chrystus narodzi∏,
coby ka˝dy wiedzio∏.
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„Gwarki” to doroczne, organizo-
wane od 1957 roku, Êwi´to miasta
Tarnowskie Góry. Jest to impreza,
nawiàzujàca do wielowiekowej tra-
dycji wydobywania kruszcu na zie-
mi tarnogórskiej. Górników wydo-
bywajàcych srebro nazywano gwar-
kami – stàd nazwa imprezy. 

W dniu 9 wrzeÊnia 2011 roku,
o godzinie 17.30 w koncercie pod
nazwà „Trzystu Chórzystów” wy-
stàpi∏y wszystkie tarnogórskie chóry
dzia∏ajàce w Tarnogórskim Centrum
Kultury: „Allegro”, „Angelus”,
„Canzona”, „Harmonia”, „Kole-
jarz”, „Moniuszko”, „Nowowiejski”
i „S∏owiczek”. Wystàpi∏y tak˝e go-
Êcinnie chóry: „Harfa” z Radzionko-
wa i „Lutnia” z Kosz´cina. 

Po∏àczonymi chórami dyrygowa∏a
Stefania Biela – dyrygent okr´gowy
Okr´gu Tarnogórskiego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

Po∏àczone zespo∏y przedstawi∏y
program z∏o˝ony z nast´pujàcych
utworów: Tarnogórski dzwonek –
s∏owa i muzyka Rudolf von Carnal
(1827), Rozko∏ysz pieÊnià Êwiat –
muzyka W∏odzimierz Korcz, s∏owa
Wanda Chotomska (opr. Roman I.
Drozd), Walczyk Tarnogórski – s∏o-
wa Edward Ziemiaƒski, muzyka Jó-
zef Szwed, Bytomski mosteczek,
Przy studzience, Jakem maszerowa∏
– opr. Norbert Kroczek, Âlàska zie-
mio – s∏owa Aniela Solawa, muzyka
Giuseppe Verdi. 

Grzegorz Pitas

Tarnogórskie „Gwarki”

Koncert „Trzystu Chórzystów”

Âwi´to Animatora Kultury 
w Raciborzu

A˝ trudno uwierzyç, ˝e na estradzie Tarnogórskich Gwarków zmieÊci∏o si´
300 Êpiewaczek i Êpiewaków którymi dzielnie dyrygowa∏a Stefania Biela

Dwudziestego ósmego paêdzierni-
ka 2011 roku w sali widowiskowej
Domu Kultury „Strzecha” w Raci-
borzu odby∏a si´ tradycyjna uroczy-
stoÊç „Âwi´to Animatora Kultury.”

Po przywitaniu goÊci i publiczno-
Êci Prezydent Miasta, Miros∏aw
Lenk, wr´czy∏ tegoroczne nagrody
osobom przyczyniajàcym si´ do no-

bilitacji kultury Raciborza. Nagrody
otrzymali: Iwona Magielnicka (raci-
borskie muzeum), Ma∏gorzata Mi-
chalczyk (miejska i powiatowa bi-
blioteka w Raciborzu, Aldona Krupa
– Gawron (prezeska Stowarzyszenia
Kultury „èród∏o” w Raciborzu), Ja-
kub Rusin (Raciborskie Centrum
Kultury).

Nast´pnie Prezes Zarzàdu G∏ów-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr w Katowicach, Roman
Warzecha, wr´czy∏ wyró˝nienia
i Odznaki Honorowe Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. God-
noÊç Herolda Âpiewactwa Âlàskiego
otrzymali: Pawe∏ Kowol – dyrygent
Okr´gu Raciborskiego ÂZChiO
(wielce zas∏u˝ony dyrygent, twórca
wielu zespo∏ów instrumentalnych
i chóralnych, aran˝er i kompozytor)
oraz Piotr Libera – wieloletni dyry-
gent chóru i zespo∏u instrumentalne-
go ”Strzecha”, wieloletni prezes
Okr´gu Raciborskiego ÂZChiO, jak
równie˝ organizator wielu imprez
chóralnych w Raciborzu.

Odznaki Honorowe „Z∏ote z Lau-
rem” otrzymali: Piotr Michalak–
wieloletni chórzysta, cz∏onek Komi-
sji Rewizyjnej przy Zarzàdzie Okr´-
gu Raciborskiego ÂZChiO oraz
Marceli Reszka – kompozytor, twór-
ca i wieloletni dyrygent M∏odzie˝o-
wego Chóru Mieszanego „Bel Can-
to” w Raciborzu, cz∏onek Komisji
Artystycznej przy Zarzàdzie Okr´gu
Raciborskiego.

Pamiàtkowy dyplom stulecia Âlà-
skich Kó∏ Âpiewaczych otrzyma∏
chór „Bel Canto”.

Wszyscy nagrodzeni przyj´li gra-
tulacje a tak˝e pamiàtki i kwiaty
wr´czone przez Prezydenta Miasta
i jego zast´pczyni´, Ludmi∏´ No-
wackà. 

Po cz´Êci oficjalnej w wykonaniu
Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Strzecha”
pod kierownictwem Jakuba Rusina
oraz Chóru Mieszanego przy Parafii
Êw. ap. Mateusza i Macieja w Raci-
borzu – Brzeziu pod dyrekcjà Alek-
sandry Gamrot (z zawodu lekarz)
zaprezentowano widowisko ludowe
„Zolyty i Wesele Raciborskie” we-
d∏ug Romana Masarczyka – miej-
scowego kompozytora i zbieracza
Êlàskich pieÊni ludowych. Inicjato-
rem „Wesela Raciborskiego” by∏ sà-
siad Masarczyka, Piotr Libera, który
w roku 1970 namówi∏ wówczas ˝y-
jàcego twórc´ do napisania scena-
riusza wesela z dwóch istniejàcych
ju˝ wiàzanek: „Zolyty” i „Wesele
Raciborskie”.

Prapremiera utworu odby∏a si´
dnia 5 czerwca 1970 roku w wyko-
naniu Zespo∏u Tanecznego „Strze-
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cha” (choreografia Zofia Rymsza),
Orkiestry D´tej „Strzecha” pod dy-
rekcjà kapelmistrza Ignacego Jam-
nickiego, M∏odzie˝owego Chóru
„Strzecha” pod dyrekcjà Piotra Li-
bery i solistów (Jolanta Ânie˝ek –
panna m∏oda, Piotr Pr´tki – pan m∏o-
dy). Kierownictwo artystyczne obj´-
∏a Renata Woêniak.

W widowisku reprezentowane sà
przede wszystkim ludowe pieÊni
i taƒce raciborskie (Jeno mi w tym
Raciborzu, Pi´kne miasto jest Raci-
bórz, W Raciborzu na ryneczku, Ra-
ciborski mostek, P∏ynie Odra na
oko∏o Raciborza), a spektakl koƒczy
si´ najbardziej znanà raciborskà pie-
Ênià ludowà Wele Raciborza mia-
steczka.

Piotr Libera
Uczestniczàcy w Âwi´cie Animatora prezes Roman Warzechs wr´czy∏ od-
znaki honorowe ÂZChiO
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22 paêdziernika w Paƒstwowej
Szkole Muzycznej im. I.J. Paderew-
skiego w Tarnowskich Górach od-
by∏ si´ IX Festiwal PieÊni Chóralnej.
Uczestników i goÊci przywita∏ pre-
zes Okr´gu Tarnogórskiego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
Grzegorz Pitas. Festiwal zaszczycili
swojà obecnoÊcià Starosta Powiatu
Tarnogórskiego – Lucyna Ekkert,
Przewodniczàcy Rady Miasta Tar-
nowskie Góry – Stanis∏aw Kowolik,
Burmistrz Tarnowskich Gór – Arka-
diusz Czech i wiceprezes SMZT –
Jerzy Zieliƒski, który przekaza∏ pre-
zesowi Pitasowi symboliczny kaga-
nek gwarków, apelujàc o wznowie-
nie festiwali muzyki chóralnej
w Tarnowskich Górach o zasi´gu
ogólnopolskim pod nazwà „Kaga-
nek Gwarków”. 

Przed zmaganiami konkursowymi
odby∏a si´ mi∏a uroczystoÊç, w trak-
cie której tarnogórscy cz∏onkowie
Zarzàdu G∏ównego – Wiktor Goni-
wiecha i Witold Pauly – na mocy
Uchwa∏y Zarzàdu, nadali panom
Przewodniczàcemu Kowolikowi
i Burmistrzowi Czechowi tytu∏ Ho-
norowych Cz∏onków Okr´gu Tarno-
górskiego, co zosta∏o potwierdzone
wr´czonymi dyplomami. Po oko-
licznoÊciowych przemówieniach Pa-
ni Starosta dokona∏a otwarcia IX Fe-
stiwalu PieÊni Chóralnej.

W konkursie wystàpi∏y chóry
dzia∏ajàce w Okr´gu Tarnogórskim
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr:

„Allegro” (mieszany) – dyrygent
Jacek Pieczyk, Tarnogórskie Cen-
trum Kultury, „Niezdareczka” (mie-
szany) z Niezdary – dyrygent Ilona
Bartoszek, „Lutnia” (mieszany)
z Kosz´cina – dyrygent Stefania
Biela, „Canzona” (mieszany) – dy-
rygent Adam Szeliga DK „Jubilat”
(osiedle „Przyjaêƒ”), „Harfa” (mie-
szany) z Radzionkowa dyrygent
Barbara Stanisz, „Kolejarz” (mie-
szany) – dyrygent Izabela Lysik-Ró-
˝aƒska Tarnogórskie Centrum Kul-
tury, „Angelus” (mieszany) – dyry-
gent Jan Tlatlik Âwietlica Nr 2
w Strzybnicy, „Sienkiewicz” (mie-
szany) z Miasteczka Âlàskiego dyry-
gent Agnieszka Rogut, „Hejna∏”
(mieszany) ze Strzebinia dyrygent
Mateusz Meisner, „Harmonia” (mie-
szany) – dyrygent Roman Kot Âwie-
tlica nr 4 w Lasowicach, „Sonata”
(mieszany) z Kalet dyrygent Iwona
Skop, „Piast” (m´ski) z ˚yglina dy-
rygent Oliwia Bentkowska, im. F.
Nowowiejskiego (m´ski) – dyrygent
Adam Szeliga Âwietlica nr 1 w Rep-
tach Âlàskich, „S∏owiczek” (miesza-
ny) – dyrygent Izabela Lysik-Ró-
˝aƒska Âwietlica nr 1 w Reptach
Âlàskich, „Moniuszko”(mieszany) –
dyrygent Ilona Bartoszek siedziba
SMZT ul. Gliwicka 2

W czasie przerw zaprezentowa∏y
si´ zespo∏y, które nie bra∏y udzia∏u
w konkursie: „Groszki” z ˚yglina,
Zespó∏ folklorystyczny „Brynica”
oraz od niedawna dzia∏ajàcy
w strukturach Okr´gu Tarnogórskie-

go zespó∏ „Kwiaty Jesieni” ze
Âwierklaƒca. Konferansjerem by∏a
Barbara Pauly, prezes chóru „Har-
monia”.

Zespo∏y by∏y oceniane przez pro-
fesjonalne jury w sk∏adzie: prze-
wodniczàca – prof. Iwona Melson
oraz cz∏onkowie Maria Jankowska –
dyrektor szko∏y muzycznej w Tar-
nowskich Górach i Andrzej Wójcik
– muzyk, sekretarz Zarzàdu G∏ów-
nego ÂZChiO w Katowicach.
W oczekiwaniu na werdykt jurorów
chórzyÊci obecni na sali pod dyrek-
cjà dyrygenta okr´gowego, Stefanii
Bieli, wspólnie odÊpiewali w ho∏-
dzie b∏. Janowi Paw∏owi II Bark´.

Wyniki festiwalowej rywalizacji
przedstawi∏a przewodniczàca jury,
prof. Iwona Melson: I miejsce –
Chór mieszany „Allegro”, II miejsce
– Chór mieszany „Lutnia” z Kosz´-
cina. III miejsce – Chór mieszany
„Canzona” . 

Wyró˝nienia: Chór m´ski im. Fe-
liksa Nowowiejskiego oraz Chór
mieszany „Kolejarz”. 

Nagroda za najlepiej wykonany
utwór obowiàzkowy: Chór miesza-
ny „Allegro”. 

Organizatorem festiwalu by∏
Okr´g Tarnogórski ÂZChiO, wspó∏-
organizatorami: Starostwo Powiato-
we w Tarnowskich Górach, Urzàd
Miejski w Tarnowskich Górach
i PSM im. I.J. Paderewskiego w Tar-
nowskich Górach. Patronat medial-
ny sprawowa∏ tygodnik „Gwarek”.

Grzegorz Pitas

IX Festiwal PieÊni Chóralnej w Tarnowskich Górach



Piàtego listopada 2011 roku
w Rybniku mia∏y miejsce przes∏u-
chania konkursowe VII edycji Mi´-
dzynarodowego Festiwalu im. Hen-
ryka Miko∏aja Góreckiego RYB-
NICKA JESIE¡ CHÓRALNA.
WÊród uczestników festiwalu znala-
z∏a si´ ∏aziska Grupa Wokalna „Ca-
merton”, która na tym festiwalu wy-
Êpiewa∏a bràzowy dyplom w katego-
rii chórów mieszanych – kameral-
nych.

Rybnicka Jesieƒ Chóralna jest fe-
stiwalem, którego celem jest szero-
ko rozumiana promocja muzyki
chóralnej oraz propagowanie najlep-
szych wzorców Êpiewactwa chóral-
nego. Kwalifikacja do festiwalu od-
bywa si´ na podstawie nades∏anych
nagraƒ chóru. Ju˝ sam udzia∏ w kon-
kursie jest wyró˝nieniem dla zespo-
∏u. Przed wykonawcami stawiane sà
wysokie wymagania, tote˝ nale˝y
wykazaç si´ okreÊlonym poziomem
wykonawczym. Istotnie poziom wy-
konawczy chórów bioràcych udzia∏
w tegorocznej edycji festiwalu by∏
wysoki.

Przyznanie „Camertonowi” – chó-
rowi z niespe∏na czteroletnim sta-
˝em, w którego sk∏ad wchodzà pa-
sjonaci – amatorzy bràzowego dy-
plomu, jest dla zespo∏u szczególnie
cennym trofeum. 

Prezentacje chóralne tegorocznej
edycji ocenia∏o znakomite jury z∏o-
˝one z wybitnych znawców Êpiewu
chóralnego. W gronie jurorów pod
przewodnictwem dr Milana Koleny
z Akademii Sztuk w Bratys∏awie za-
siadali: prof. Benedykt B∏oƒski
z Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, prof. Jan Win-
centy Hawel oraz prof. Czes∏aw
Freund z Akademii Muzycznej
w Katowicach. 

Ostatni rok dzia∏alnoÊci „Camer-
tonu” by∏ okresem wyt´˝onej pracy,
który zaowocowa∏ wieloma nagro-
dami. By∏y to: Srebrna Wst´ga na
XX Mi´dzynarodowym Festiwalu
PieÊni Adwentowej i Bo˝onarodze-
niowej w Pradze (listopad 2010), III
nagroda w XX Tyskich Wieczorach
Kol´dowych (styczeƒ 2011), I miej-
sce na Festiwalu PieÊni Maryjnej
Magnificat w Piekarach Âlàskich
(wrzesieƒ 2011). Wszystkie te na-
grody „Camerton” zdoby∏ w katego-
rii chórów kameralnych. 

– Cieszymy si´, ˝e wspó∏praca
z chórzystami przynosi widoczne
efekty i mamy nadziej´, ˝e zespó∏
b´dzie dalej wspaniale si´ rozwija∏,
a plany mamy ambitne… – mówià
Ewa i Grzegorz Kaczmarczykowie,
dyrygenci chóru. 

(E. i G.)

XII Turniej Chórów
im. Mariana 
¸unarzewskiego

Turniej poprzedzi∏y uroczystoÊci
organizowane od lat przez dyrekcj´
Szko∏y Podstawowej nr 4 w Radlinie
oraz Chór M´ski „Echo Biertu∏to-
wy”. W Êrod´, dziewiàtego listopa-
da, uczniowie szko∏y wystawili wi-
dowisko s∏owno-muzyczne, a cz∏on-
kowie chóru zaÊpiewali cztery pie-
Êni tematycznie ÊciÊle zwiàzane ze
Âwi´tem Niepodleg∏oÊci Polski. Po-
tem delegacja chóru wraz z dyrektor
szko∏y Ma∏gorzatà Mokrosz z∏o˝yli
kwiaty pod tablicà upami´tniajàcà
Mariana ¸unarzewskiego – budow-
niczego i kierownika tej placówki
oÊwiatowej oraz d∏ugoletniego pre-
zesa Okr´gu Wodzis∏awskiego
PZChiO.

Turnieje Chórów im. M. ¸una-
rzewskiego odbywajà si´ nieprze-
rwanie od 1989 roku w cyklu dwu-
letnim – zawsze w Âwi´to Niepodle-
g∏oÊci 11 listopada, w Miejskim
OÊrodku Kultury w Radlinie.

Jedenastego listopada 2011 roku
od godziny 16.30 w MOK w Radli-
nie po raz dwunasty rozbrzmiewa∏a
muzyka i Êpiew w wykonaniu
uczestników Turnieju Chórów im.
M. ¸unarzewskiego. Wyst´py sze-
Êciu zespo∏ów Êpiewaczych poprze-
dzi∏ koncert Orkiestry Górniczej
KWK „Marcel” w Radlinie pod
dyr. Franciszka Magiery oraz wy-
st´p prowadzonego z wielkim po-
Êwi´ceniem przez Sabin´ Borkow-
skà i Sylwi´ Lubszczyk Zespo∏u
Artystycznego „Przytup”, który
dzia∏a w Miejskim OÊrodku Kultu-
ry w Radlinie. Wyst´py doros∏ych
muzyków i sympatycznych milu-
siƒskich z zespo∏u „Przytup” uroz-
maici∏y majàcy si´ zaczàç koncert
pieÊni.

Po wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych, odegraniu (tr´bacze or-
kiestry) Hejna∏u GórnoÊlàskiego
i odÊpiewaniu pieÊni Gaude Mater
Polonia przez po∏àczone chóry
(„S∏owacki” i „Cecilianum”), pre-
zes Okr´gu Wodzislawskiego –
Krystian Dziuba, przybli˝y∏ zebra-
nym postaç M. ¸unarzewskiego
oraz krótkà histori´ turniejów Jego
imienia.

Dwunastu cz∏onków chóru mie-
szanego „Cecilianum” z Krzy˝ko-
wic otrzyma∏o z ràk przedstawicieli
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¸aziski „Camerton” na Rybnickiej
Jesieni Chóralnej

Tak prezentowa∏ si´ ∏aziski „Camerton” pod dyr. Ewy Kaczmarczyk na
Rybnickiej Jesieni Chóralnej
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Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr – ks.
prof. Antoniego Reginka i Krystiana
Dziuby, Honorowe Odznaki Zwiàz-
ku (z∏ota z laurem – J. Budak, E.
Mandera, J. Mandera, F. Moskwa,
z∏ota – B. CieÊlik, E. Mandera, K.
Ha∏acz, Cz. Mucha, E. Sza∏ek, srebr-
na – A. J´czmionka, bràzowa – H.
Drzeniek, H. Dzierz´ga). 

Uczestnikami turnieju by∏y chóry
mieszane – „Cecilianum”– Krzy˝-
kowice (dyr. Janusz Budak), im. Ju-
liusza S∏owackiego – Radlin (dyr.
Agnieszka Patalong), „S∏owik n/Ol-
zà”– Olza (dyr. Irena Witek-Bugla),
„Lira” Rydu∏towy-Or∏owiec (dyr.
Urszula Matuszek), chór m´ski
„Echo”– Biertu∏towy z Radlina (dyr.
Tymoteusz Kubica) oraz Zespó∏
Âpiewaczy „Olzanki”– Olza (dyr.
Irena Witek-Bugla). 

Specjalnà nagrod´ ZZG w Polsce
KWK „Marcel” Chórowi M´skiemu
„Echo”– Biertu∏towy, wr´czy∏ jego
wiceprzewodniczàcy Krzysztof
Wojciechowski.

Po koncercie wszystkich zespo-
∏ów Êpiewaczych ponownie wystà-
pi∏a orkiestra górnicza z solistà Sta-
nis∏awem Pajàkiem.

Godnym odnotowania jest to, ˝e
tegorocznà imprez´ zaszczyci∏o gro-
no zacnych goÊci.

Byli z nami mi´dzy innymi: po-
s∏owie RP Krzysztof Gadowski,
Henryk Siedlaczek, Ryszard Za-
wadzki, kapelan – cz∏onek Zarzàdu
G∏ównego ÂZChiO ks. prof. Antoni
Reginek, cz∏onek Komisji Rewizyj-
nej ÂZChiO – Kazimierz Bednorz,

przewodniczàcy Rady powiatu wo-
dzis∏awskiego – Eugeniusz Wala,
burmistrz Radlina – Barbara Magie-
ra, rodzina M. ¸unarzewskiego –
córka Halina Adamczyk z m´˝em,
synowa Kazimiera ¸unarzewska
oraz wnuk Jacek Adamczyk z ˝onà,
ks. pra∏at Alfred Wloka oraz wielu,
wielu innych, których nie sposób
wymieniç, a którzy przyj´li zapro-
szenie i w ten Êwiàteczny, radosny
dzieƒ byli razem z nami.

Organizatorem Turnieju by∏
Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO, a po-
mogli UM Radlin, MOK w Radli-
nie, Chór M´ski „Echo”– Biertu∏to-
wy, Leszek ¸unarzewski oraz Cu-
kiernia A.B. Muszer. 

Krystian Dziuba 

Równie goràco przyjmowany Chór M´ski Echo Biertu∏towy z Tymoteuszem
Kubicà

Efektownie prezentowa∏ si´ na estradzie MOK zespó∏ „Przytup”

Koncert Chórów
w Parafii Matki
Bo˝ej Uzdrowienie
Chorych 
w Tarnowskich
Górach

Trzynastego listopada 2011 roku,
w ramach uroczystych obchodów
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, w parafii
pod wezwaniem Matki Bo˝ej
Uzdrowienie Chorych w Tarnow-
skich Górach, odby∏ si´ szczególny
koncert muzyki chóralnej. Wystàpi-
∏y obchodzàce w tym roku swoje ju-
bileusze chóry Okr´gu Tarnogór-
skiego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. Wypada podkreÊliç, ˝e
dzia∏ajà one w strukturach Tarno-
górskiego Centrum Kultury. 

W koncercie uczestniczy∏y nast´-
pujàce zespo∏y (w nawiasach podaj´
liczb´ przeÊpiewanych lat): „Har-
monia” pod dyr. Romana Kota –
(85), „Angelus” pod dyr. Jana Tlatli-
ka – (25), „Kolejarz” pod dyr. Izabe-
li Lysik Ró˝aƒskiej – (25), „Mo-
niuszko” pod dyr. Ilony Bartoszek –
(20). 

W koncercie, który rozpoczà∏
wspólnà modlitwà proboszcz parafii
o. Leszek Szkudlarek, wzi´∏a tak˝e
udzia∏ tarnogórska Miejska Orkie-
stra D´ta pod dyr. Marka Misia. Po
wprowadzeniu sztandaru Okr´gu
Tarnogórskiego po∏àczone chóry
wraz z orkiestrà d´tà wykona∏y pra- 6



dawny hymn Gaude Mater Polonia
(ca∏oÊç poprowadzi∏a Stefania Biela
– dyrygentka okr´gu tarnogórskie-
go). 

OkolicznoÊciowe przemówienie
wyg∏osi∏ prezes Okr´gu Tarnogór-
skiego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. Po∏àczone chóry zaÊpie-
wa∏y jeszcze dwa utwory: Ave Ma-
ria Józefa Âwidra oraz Âlàska zie-
mio z muzykà G. Verdiego, do s∏ów
piekarskiej poetki Anieli Solawy.
Utwór ten zaczerpn´liÊmy z repertu-
aru Jacka Kieroka. Wyst´py chórów
– jubilatów, przeplatane by∏y utwo-
rami granymi przez orkiestr´ d´tà
oraz poezjà, recytowanà przez Mo-
nik´ Kot i Adama Czempika. Kon-
cert prowadzi∏a Barbara Pauly. 

Zarzàd Okr´gu Tarnogórskiego
dzi´kuje za pomoc w organizacji
koncertu proboszczowi parafii pod
wezwaniem Matki Bo˝ej Uzdrowie-
nie Chorych w Tarnowskich Gó-
rach, o. Leszkowi Szkudlarkowi,
Kierownikowi Biura Kultury UM
w Tarnowskich Górach Damianowi

Stadlerowi oraz prezesowi Miejskiej
Orkiestry D´tej, Franciszkowi No-
wakowi. Dzi´kujemy tak˝e dyry-
gentom, za przygotowanie zespo∏ów

do wspólnego Êpiewu oraz wszyst-
kim cz∏onkom chórów za du˝e zaan-
ga˝owanie i pi´kny koncert.

Grzegorz Pitas
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Âpiewem po∏àczonych chórów Okr´gu Tarnogórskiego dyrygowa∏a Stefa-
nia Biela

W sobot´, pi´tnastego listopada,
odby∏o si´ w Gaszowicach podsu-
mowanie ca∏orocznej dzia∏alnoÊci
i rywalizacji chórów okr´gu rybnic-
kiego „O Puchar Przechodni Okr´gu
Rybnickiego im. Reinholda Tronta”.
By∏a to ju˝ 34 edycja tego popular-
nego przedsi´wzi´cia. W tegorocz-

nym spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 9 chó-
rów spoÊród 13 zrzeszonych w okr´-
gu rybnickim. Dlaczego odby∏o si´
ono w Gaszowicach? Poniewa˝ chór
„Bel Canto” z Gaszowic pod dyrek-
cjà Janusza Budaka by∏ zdobywcà
pucharu w roku ubieg∏ym i to w∏a-
Ênie temu zespo∏owi przypad∏

w zwiàzku z tym zaszczyt urzàdze-
nia tegorocznej imprezy. 

Ocena dzia∏alnoÊci chórów aspiru-
jàcych do otrzymania pucharu doko-
nywana jest przez specjalnie powo-
∏ywanà komisj´. Podstaw´ oceny
stanowià z∏o˝one przez chóry spra-
wozdania z ca∏orocznej dzia∏alnoÊci,
obejmujàcej okres od listopada roku
poprzedzajàcego do listopada roku
bie˝àcego. Wyst´py sà odpowiednio
punktowane na podstawie regulami-

Puchar Okr´gu Rybnickiego 
im. Reinholda Tronta
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Po∏àczne si∏y uczestników fina∏owego koncertu rywalizacji o puchar Tronta
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nu opracowanego przez Zarzàd
Okr´gu. 

Tegoroczna edycja „Pucharu” od-
by∏a si´ w goÊcinnych pomieszcze-
niach OÊrodka Kultury i Sportu. Za-
proszeni zostali na nià cz∏onkowie
honorowi Zwiàzku: dh dh Józef
Czapelka, Leon Rybka, Pawe∏ Go-
dziek. Nie zapomniano te˝ o hono-
rowym dyrygencie okr´gowym, Je-
rzym Pogockim oraz o prezesie do
spraw orkiestr – Marianie Wolnym.
Zaproszono równie˝ wójta gminy
Gaszowice – Andrzeja Kowalczyka
oraz proboszcza miejscowego ko-
Êcio∏a ks. Marka Paszka. Przedsta-
wicielem zarzàdu g∏ównego by∏a dh.
Jadwiga Zaremba. 

Jak przysta∏o na spotkanie mi∏o-
Êników Êpiewu uroczystoÊç rozpo-
cz´∏a si´ odÊpiewaniem przez
wszystkie chóry dwóch utworów:
Gaude Mater oraz Hymnu Woje-
wództwa Âlàskiego; Êpiew poprowa-
dzi∏ dyrygent okr´gowy, Wac∏aw
Mickiewicz. 

Wszystkich goÊci i chórzystów
powita∏ prezes okr´gu rybnickiego –
Kazimierz Bednorz, który przedsta-
wi∏ równie˝ program imprezy. Popi-
sujàce si´ chóry wyÊpiewa∏y nast´p-
nie utwory przygotowane na t´ oka-
zj´. Program tych popisów by∏ bar-
dzo urozmaicony, obejmowa∏ utwo-
ry Êwieckie, sakralne i ludowe. Przy-
byli na to spotkanie goÊcie byli bar-
dzo zadowoleni, wi´c gromkie bra-
wa nie by∏y rzadkoÊcià.

Po uczcie duchowej nastàpi∏a
cz´Êç d∏ugo oczekiwana i najbardziej
emocjonujàca – og∏oszenie wyników
rywalizacji. Napi´cie ros∏o z ka˝dà
chwilà. OczywiÊcie wszyscy chcieli-
by zajàç pierwsze miejsce i puchar,
ale ten jest tylko jeden. Prezes nie
pozwoli∏ jednak d∏ugo czekaç i od-
czyta∏ punktacj´, która przedstawia∏a
si´ ró˝nie. Okaza∏o si´, ˝e w czo∏ów-
ce rywalizacji znalaz∏y si´ w tym ro-
ku trzy chóry: „Bel Canto” – Gaszo-
wice (dyr. J. Budak), „Seraf” – Ryb-
nik (dyr. Aleksandra Orzechowska –
Niedziela) i „Cecylia” – Rydu∏towy
(dyr. Donata Mi∏owska). 

Puchar jest przechodni i nie mo˝e
go dwa razy z rz´du zdobyç ten sam
zespó∏. Dlatego te˝, mimo najwi´k-
szej iloÊci punktów zdobytych przez
chór „Bel Canto” z Gaszowic, tego-
roczny puchar zdoby∏ chór „Seraf”
z Rybnika. Wywo∏a∏o to wielkà, eu-
forycznà radoÊç. Na taki wynik chór
„Seraf” pracowa∏ bardzo ci´˝ko ca∏y

rok; bioràc udzia∏ w trzech konkur-
sach osiàga∏ wysokie lokaty, jak: III
miejsce w Tyskich Spotkaniach Ko-
l´dowych, II miejsce w konkursie
kol´d „Bóg si´ rodzi” w ˚orach oraz
II miejsce w Festiwalu PieÊni Maryj-
nej „Magnificat” w Piekarach. Wiel-
kie uznanie nale˝y si´ obecnej dyry-
gentce chóru. Wypada podkreÊliç,
˝e Aleksandra Orzechowska-Nie-
dziela, przej´∏a chór w listopadzie
2010 i – jak si´ okaza∏o – dzi´ki so-
lidnej pracy doprowadzi∏a go do
zwyci´stwa. 

Na tym jednak nie koƒczy∏y si´
atrakcje tego wieczoru. Prezes okr´-
gu wr´czy∏ dyplom wójtowi gminy
Gaszowice jako podzi´kowanie za
wspieranie dzia∏alnoÊci Êpiewaczej.
Wspomnieç nale˝y, ˝e wójt Gaszo-
wic, Andrzej Kowalczyk, jest wiel-
kim mi∏oÊnikiem Êpiewu chóralne-
go i jest bardzo dumny ze swojego
chóru.

Wielkiego zaszczytu dostàpi∏ te˝
dh. Jerzy Brzezinka – cz∏onek chóru
„S∏owiczek” z Popielowa. A zas∏ugi
Jego sà niema∏e – chórzystà zosta∏
w roku 1955 i bardzo wiele serca
w∏o˝y∏ w dzia∏alnoÊç Êpiewaczà.
Jest sekretarzem chóru prowadzà-
cym bardzo skrupulatnie dokumen-
tacj´. Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e
druh sekretarz jest te˝ skarbnicà
wiadomoÊci na temat zespo∏u. W ro-
ku 1981 roku zosta∏ cz∏onkiem Za-
rzàdu Okr´gu Rybnickiego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr i pe∏-
ni w nim funkcj´ przewodniczàcego
Komisji Rewizyjnej. Posiada
wszystkie odznaczenia nadawane
przez Zwiàzek. Za to wszystko Za-
rzàd Okr´gu uhonorowa∏ druha
Brzezink´ godnoÊcià cz∏onka hono-
rowego Okr´gu, co poÊwiadczone
zosta∏o specjalnym Certyfikatem. 

Po cz´Êci „oficjalnej” nastàpi∏a
najprzyjemniejsza cz´Êç spotkania.
Bo có˝ by to by∏o za spotkanie chó-
rzystów bez wspólnych Êpiewów
i wspólnej zabawy. Przy muzyce
jednoosobowej orkiestry rozpocz´∏y
si´ taƒce i swawole. Mi∏o by∏o popa-
trzeç jak chórzyÊci potrafià si´ ba-
wiç niezale˝nie od zajmowanego
miejsca w rywalizacji. 

No có˝ – zabawa si´ skoƒczy∏a
a dla nas rozpoczà∏ si´ nowy sezon.
Trzeba si´ b´dzie ostro wziàç do
pracy, aby w przysz∏ym roku zdobyç
PUCHAR! Tego ˝yczyç wypada
wszystkim chórom. 

Krystyna G∏azowska

Zjazd chórów 
i orkiestr Okr´gu
Tarnogórskiego
w Miasteczku Âl.

Dziewi´tnastego listopada w Mia-
steczku Âlàskim odby∏ si´ – zgodnie
z wieloletnià tradycjà – Zjazd Êpie-
waków i muzyków zrzeszonych
w Okr´gu Tarnogórskim Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. 

Spotkanie rozpocz´∏a uroczysta
msza Êwi´ta odprawiona w koÊciele
Wniebowzi´cia NMP w Miastecz-
ku Âlàskim, przez kapelana Zwiàz-
ku ks. prof. Antoniego Reginka
z Katowic oraz przez proboszcza
parafii w Miasteczku Âlàskim ks.
Henryka Dyka. W czasie mszy
przygrywa∏a orkiestra d´ta z Mia-
steczka Âlàskiego, a po∏àczone chó-
ry, którymi dyrygowa∏a Stefania
Biela, wykonywa∏y pieÊni liturgicz-
ne. Po liturgii cz∏onkowie chórów
i zespo∏ów udali si´ do sali firmy
„Koral” przy HCM Miasteczko Âlà-
skie, gdzie odby∏o si´ spotkanie
muzyków i Êpiewaków. Rozpoczà∏
je przywitaniem zaproszonych go-
Êci prezes Okr´gu Tarnogórskiego,
Grzegorz Pitas. 

Imprez´ zaszczycili swojà obec-
noÊcià: radna Sejmiku województwa
Âlàskiego – Barbara Dziuk, prze-
wodniczàcy Rady Miasta Tarnow-
skie Góry – Stanis∏aw Kowolik,
Burmistrz Miasteczka Âlàskiego –
Krzysztof Nowak, a tak˝e przedsta-
wiciele Zarzàdu G∏ównego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr – ks.
prof. Antoni Reginek, Andrzej Wój-
cik oraz Witold Pauly i Cz∏onek Ho-
norowy Wiktor Goniwiecha. 

Po wprowadzeniu sztandaru Okr´-
gu, zebrani wspólnie zaÊpiewali
hymn Gaude Mater Polonia (dyry-
gowa∏a jak zwykle w takich razach
Stefania Biela). Nast´pnie g∏os za-
bra∏a Barbara Dziuk, która wr´czy∏a
Z∏ote Odznaki „Zas∏u˝ony dla Wo-
jewództwa Âlàskiego” Janowi Tla-
tlikowi, Wiktorowi Goniwiesze
i Andrzejowi Wójcikowi. W imieniu
odznaczonych podzi´kowa∏ sekre-
tarz Zarzàdu G∏ównego, Andrzej
Wójcik. Podsumowaniem cz´Êci ofi-
cjalnej by∏o wr´czenie odznak hono-
rowych Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr zas∏u˝onym Êpiewakom
i dzia∏aczom Zwiàzku. Aktu dekora- 6



cji dokonali A. Wójcik i W. Goni-
wiecha. 

Kolejnym punktem imprezy by∏
koncert zespo∏ów, które w tym roku
obchodzi∏y swoje jubileusze. Wystà-
pi∏y chóry „Jutrzenka” z Nak∏a Âlà-
skiego – 100 lat, „Hejna∏” ze Strze-
binia – 15 lat, Zespó∏ Brynica – 30
lat. Na zakoƒczenie pod dyrekcjà
Oliwii Bentkowskiej wystàpi∏ nowy
m∏odzie˝owy chór „Dafne” z Tar-
nowskich Gór. Po koncercie, który
urozmaica∏a swoimi wyst´pami or-
kiestra d´ta z Miasteczka Âlàskiego,
wszyscy zebrani odÊpiewali Has∏o
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych, pieÊƒ
Przyjaêƒ o bracia. 

Zjazd chórów i orkiestr w Mia-
steczku Âlàskim zakoƒczy∏a wspól-
na biesiada, po∏àczona ze skromnym
pocz´stunkiem.

Grzegorz Pitas
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Zjazd rozpoczà∏ si´ Mszà Âwi´tà koncelebrowanà przez ks. prof. A. Regin-
ka i ks. prob. H. Dyka. KoÊció∏ wype∏nili chórzyÊci, a ich Êpiew prowadzi-
∏a S. Biela

W zjazdowym spotkaniu Êpiewaków Okr´gu Tarnogórskiego wzi´∏o udzia∏ kilkaset osób

Dwudziestego listopada w sali wi-
dowiskowej Raciborskiego Centrum
Kultury przy ul. Chopina odby∏ si´
kolejny XXI Festiwal PieÊni Chóral-
nej do s∏ów Josepha von Eichendorf-
fa – poety niemieckiego romanty-
zmu urodzonego 10 marca 1788 ro-
ku w ¸ubowicach w powiecie raci-
borskim. Ziemia Raciborska jest do
dnia dzisiejszego przyk∏adem „trój-
kulturowoÊci” – wp∏ywu kultury
niemieckiej, polskiej i morawskiej.

Cel Festiwalu: dalsza popularyza-
cja twórczoÊci poetyckiej Eichen-
dorffa, Êlàskiej pieÊni oraz kompo-
zytorów Êlàskich.

Organizatorami Festiwalu byli:
Zarzàd Okr´gu Raciborskiego
ÂZChiO, Zarzàd DFK Woj. Âlàskie-
go z siedzibà w Raciborzu, Staro-
stwo Powiatowe w Raciborzu oraz
Raciborskie Centrum Kultury.

Regulamin Festiwalu zobowiàzy-
wa∏ wykonawców do wykonania

dwóch pieÊni do s∏ów Eichendorffa
(w tym obowiàzkowo jednà w j´zy-
ku ojczystym poety), jednej ludowej
pieÊni Êlàskiej lub pieÊni Êlàskiego
kompozytora oraz do wspólnego
wykonania 3 pieÊni do s∏ów Eichen-
dorffa: mel. ludowej Der frohe
Wandersmann (Weso∏y W´drow-
nik), Carla Friedricha Zeltera Durch
Feld und Buchenhallen (Przez pola
i dàbrowy), pieÊni koÊcielnej O Ma-
ria oraz Ludwika van Beethovena
Hymn Zjednoczonej Europy
w dwóch wersjach j´zykowych. Ko-
misja zgodnie z regulaminem wyty-
powa∏a pieÊƒ O Maria do wykona-
nia przez wszystkie chóry uczestni-
czàce w konkursie w dowolnej wer-

XXI Festiwal PieÊni Chóralnej 
do s∏ów Josepha von Eichendorffa
w Raciborzu
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sji j´zykowej. Do Festiwalu zg∏osi∏o
si´ 6 chórów (w tym jeden z woje-
wództwa Opolskiego).

Po cz´Êci konkursowej radna Sej-
miku Âlàskiego, Ewa Lewandow-
ska, wr´czy∏a Odznaki Zas∏u˝onym
dla Województwa Âlàskiego; z∏ote
otrzymali: Urszula Warzecha – za∏o-
˝ycielka Towarzystwa Âpiewaczego
„Modus Vivendi” w Piotrowicach,
Hubert Ratka dyrygent chórów
w Rudzie Âlàskiej i Pawe∏ Kowol –
dyrygent orkiestr i chórów w Okr´-
gu Raciborskim, natomiast srebrne:
Joanna Biwert-Hoderny – dyrygent-
ka z Mys∏owic oraz Piotr Michalak –
dzia∏acz z Raciborza.

Wszyscy wyró˝nieni otrzymali
kwiaty i album Boles∏awa Stachowa
o Eichendorffie pt. „Poeta Ziemi
Naszej”, natomiast prezes Okr´gu
Raciborskiego ÂZChiO, Piotr Libe-
ra, wr´czy∏ Ewie Lewandowskiej,
Romanowi Warzesze oraz Wiktoro-
wi Bugli – t∏umaczowi dzie∏ Eichen-
dorffa – pamiàtkowy wazon z wize-
runkiem poety, dyplom oraz kwiaty.

Po wr´czeniu odznaczeƒ wystàpi-
∏a z w∏asnym programem M∏odzie-
˝owa Orkiestra D´ta Gminy Krzy˝a-
nowice (pow. raciborski) pod batutà
Krzysztofa Fulneczka. Poza konkur-
sem wystàpi∏a równie˝ solistka,
Marta Gamrot, która swym pi´knym
g∏osem przy akompaniamencie
Paw∏a Kowola (fortepian) oczaro-
wa∏a publicznoÊç.

Nast´pnie po∏àczone chóry Festi-
walu z orkiestrà d´tà wykona∏y
wspomniane ju˝ trzy pieÊni do s∏ów
Eichendorffa. Dyrygowali kolejno:
Kornelia Pawliczek – B∏oƒska, Piotr
Libera i Aleksandra Gamrot. 

Komisja oceniajàca w sk∏adzie:
Janina Wystub – przewodniczàca,
Pawe∏ Kowol i Piotr Libera – dwo-
ma równorz´dnymi III miejscami
wyró˝ni∏a zespó∏ „Krappitzer Chor”
– DFK Krapkowice (dyr. Henryk
Szoja) oraz Chór Mieszany „Ma∏go-
rzata” z Lysek (dyr. Zygfryd Kup-
czyk).

Równie˝ dwa równorz´dne II
miejsca przypad∏y w udziale zespo-
∏owi „Eichendorff-Chor” DFK Raci-
bórz (dyr. Gabriela Jaworska) oraz
Chórowi Mieszanemu DFK -Paw-
∏ów pow. raciborski (dyr. Gabriela
Grytner).

Pierwsze miejsce w szlachetnej
rywalizacji zajà∏ Chór Mieszany
„Cecylia” przy DK i DFK w Krza-
nowicach (dyr. Kornelia Pawliczek
– B∏oƒska). 

Festiwal zakoƒczy∏ si´ wspólnym
pod kierunkiem Paw∏a Kowola od-
Êpiewaniem przez publicznoÊç i po-
∏àczone chóry z towarzyszeniem or-
kiestry d´tej Hymnu Zjednoczonej
Europy Ludwika van Beethovena
(fragment fina∏u IX Symfonii).

Bioràce udzia∏ w imprezie zespo∏y
otrzyma∏y na pamiàtk´ wazon z wi-
zerunkiem Eichendorffa, dyplom
uczestnictwa oraz kwiaty. Chórom
wyró˝nionym i wszystkim dyrygen-
tom wr´czone zosta∏y nagrody rze-
czowe. 

Koncert prowadzili: Agnieszka
B∏oƒska i Krzysztof Âwi˝ewski.

Wypada podkreÊliç, ˝e Festiwal
zrealizowano dzi´ki dotacji Ministra
Spraw Wewn´trznych w Warszawie
oraz Konsulatu Republiki Federal-
nej Niemiec w Opolu.

Piotr Libera
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Hospicjum 
„Cordis” 
w Janowie – 
duchowa uczta
z udzia∏em chóru
„Jubilate Deo”

Dwudziestego piàtego listopada
chór „Jubilate Deo’’ dzia∏ajàcy przy
parafii ewangelicko – augsburskiej
w Mys∏owicach po raz drugi kon-
certowa∏ w nowym domu Hospi-
cjum Cordis w Katowicach Jano-
wie.

Nasz wyst´p poprzedzony by∏ fil-
mem o Hospicjum i jego wszech-
stronnych dzia∏aniach na rzecz nie-
sienia pomocy dzieciom, którym
przysz∏o si´ zmagaç z chorobà ju˝
na poczàtku swojego ˝ycia. Ten
film by∏ niezwykle poruszajàcy
i dotknà∏ nas wszystkich na tyle, ˝e
obawialiÊmy si´ czy b´dziemy
w stanie zaÊpiewaç przygotowany
przez nas program. 

Po projekcji filmu pokazano rów-
nie˝ spot hospicyjny, który pokaza∏
jak wielu ludzi dobrej woli postano-
wi∏o wolontarystycznie pomóc
w budowie nowego domu.

W prze∏amaniu naszych oporów
pomog∏a jak zwykle wspania∏a pani
dr Jolanta Grabowska-Markowska –
za∏o˝yciel i prezes Spo∏ecznego
Stowarzyszenia Hospicjum Cordis. 

W niezwykle ujmujàcy sposób
zaprosi∏a wszystkich na uczt´ du-
chowà, którà mieliÊmy stworzyç dla
licznie przyby∏ej publicznoÊci. Nie
pozosta∏o nam nic innego jak stanàç
na wysokoÊci zadania i zaÊpiewaç
jak najpi´kniej potrafimy. Tego
wieczoru mieliÊmy przenieÊç
wszystkich s∏uchaczy w kràg muzy-
ki z kultury ˝ydowskiej.

W sali hospicyjnej pod obrazem –
ikonà zawieszono Êwiate∏ko, które
zosta∏o przywiezione z bazyliki Na-
rodzenia Paƒskiego z Betlejem.
Wytworzy∏ si´ odpowiedni nastrój
i rozpocz´liÊmy nasze koncertowa-
nie. Na poczàtku trzy pieÊni z musi-
calu „Skrzypek na dachu” J. Bocka
wykona∏a Joanna Bliwert-Hoderny
– dyrygentka zespo∏u. W zwiàzku
z tym, ˝e koncert rozpoczyna∏ si´
w piàtek wieczorem, czyli w mo-
mencie rozpoczynajàcego si´ dla
˚ydów szabasu – pierwszym utwo- 6



rem by∏a Modlitwa szabasowa,
a póêniej utwory Miracles i Sunrise,
sunset.

Nast´pnie wystàpi∏ chór, który
rozpoczà∏ swój wyst´p od Shalom
Chaverim. WÊród wykonywanych
utworów nie zabrak∏o Hatikwy –
oficjalnego hymnu Izraela, psalmów
oraz b∏ogos∏awieƒstwa, do którego
tekst polski napisa∏a nasza chórzyst-
ka Urszula Myszor.

Koncert zakoƒczy∏ wspólny wraz
z publicznoÊcià Êpiew kanonu Sha-
lom. Ca∏oÊç koncertu prowadzi∏a,
przybli˝ajàc s∏uchaczom teksty bi-
blijne Êpiewanych przez chór tek-
stów w j´zyku hebrajskim – Joanna
Bliwert-Hoderny. Chórowi akompa-
niowa∏a Teresa Orliƒska. 

Koncert mia∏ charakter charyta-
tywny. By∏o zaszczytem dla chórzy-
stów przyczynienie si´ choç w ma-
∏ym stopniu do powstawania cen-
trum hospicyjnego na miar´ euro-
pejskà.

Po koncercie mo˝na by∏o nabyç
r´cznie malowane bombki oraz
wziàç udzia∏ w loterii.

Osobà odpowiedzialnà za przygo-
towanie organizacyjne koncertu by-

∏a nasza chórzystka – Ma∏gorzata
Mendera, która jest równie˝ od jede-
nastu lat wolontariuszem w Hospi-
cjum. 

Po koncercie wszyscy zostali po-
cz´stowani s∏odkoÊciami i wiele
osób sk∏ada∏o nam gratulacje.

WÊród przyby∏ych na koncert s∏u-
chaczy obecny by∏ tak˝e wice prezes
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, Jacek Turalik.

By∏ to wyjàtkowy wieczór, który
na d∏ugo zapadnie nam w pami´ci.

Joanna Bliwert-Hoderny
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W prze∏amaniu naszych oporów pomog∏a dr Jolanta Grabowska-Markow-
ska – prezes i za∏o˝yciel Stowarzyszenia Hospicjum Cordis (pierwsza
z prawej)

Kolejny ogromny sukces Aka-
demickiego Zespo∏u Muzycznego
Politechniki Âlàskiej! AZM zdo-
by∏ Srebrny medal w kat. „Chóry
kameralne” i Z∏oty Medal w ka-
tegorii „Chóry du˝e” XXI Kon-
kursu PieÊni Adwentowej i Kol´-
dowej w Pradze. W konkursie
uczestniczy∏o 30 chórów (ponad
2000 chórzystów) z kilkunastu
krajów, m.in. Czech, Polski, Ru-
munii, Szwecji czy Singapuru.

Krystyna 
Krzy˝anowska-¸oboda

Z∏oty AZM
Akademicki Zespó∏ Muzyczny

Politechniki Âlàskiej znowu z∏oty!
Tym razem podczas 21 Mi´dzyna-
rodowego Festiwalu PieÊni Adwen-
towej i Bo˝onarodzeniowej im. Pe-
tra Ebena w Pradze (25-26.11.2011
r.) zdoby∏ srebrne pasmo w katego-
rii chórów kameralnych oraz z∏ote

pasmo w kategorii chórów miesza-
nych. W obu przypadkach chórowi
towarzyszy∏ zespó∏ instrumentalny
AZM, który akompaniowa∏ niektó-
rym utworom konkursowym.

Konkurs w Pradze sta∏ na niesa-
mowicie wysokim poziomie.
Uczestniczy∏o w nim prawie 30
chórów (oko∏o 2000 Êpiewaków)
z ca∏ego Êwiata – m.in. z W´gier,
Rumunii, Czech, Niemiec, Szwecji.
Grand Prix konkursu zdoby∏ niesa-
mowity chór dziewcz´cy z Singapu-
ru.

To ju˝ kolejny sukces, jaki Zespó∏
odniós∏ na arenie mi´dzynarodowej.
Przypomnijmy, ˝e niedawno AZM
wygra∏ kategori´ chórów kameral-
nych i zdoby∏ drugie miejsce w ka-
tegorii sakralnej podczas Mi´dzyna-
rodowego Konkursu Chóralnego
im. Johannesa Brahmsa w niemiec-
kim Wernigerode oraz wygra∏ kate-
gori´ Muzyka Gospel, Negro Spiri-
tuals, Popularna i Styl Barbershop
podczas Mi´dzynarodowego Kon-
kursu Chórów w Krakowie.

Jak powszechnie wiadomo, ape-
tyt roÊnie w miar´ jedzenia. Dlate-
go ju˝ dziÊ Zespó∏ snuje plany do-
tyczàce kolejnych konkursów,
spoÊród których wymienia si´
m.in. Mi´dzynarodowy Festiwal
Muzyczny w Cantonigròs (Hiszpa-
nia), czy Mi´dzynarodowy Festi-
wal Chóralny w Cork (Irlandia).
B´dzie to jednak szalenie trudne
z uwagi na koszty uczestnictwa
i przejazdu na wymienione kon-
kursy (zespo∏owi jak dotàd nie
uda∏o si´ pozyskaç ˝adnego ze-
wn´trznego sponsora).

Ju˝ dziÊ jednak Zespó∏ zach´ca do
udzia∏u w koncertach bo˝onarodze-
niowych i kol´dowych, o których
informacje ju˝ wkrótce b´dzie mo˝-
na znaleêç na stronie
www.azm.art.pl. ZaÊ wszystkich
ch´tnych do zasilenia szeregów
chóru lub zespo∏u instrumentalnego
AZM zaprasza na swoje próby (in-
formacja równie˝ na stronie Zespo-
∏u)!

Marcin Schudy

XXI Konkurs PieÊni Adwentowej i Kol´dowej 
„Svatki PiÊni” Praga 2011
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Katowicka parafia ewangelicko-
augsburska na polu kultury dzia∏a
bardzo pr´˝nie. Co roku w zabytko-
wej Êwiàtyni przy ulicy Warszaw-
skiej odbywa si´ wiele kon-
certów. 

Promocja nowej p∏yty CD
„Pasja i Zmartwychwstanie
w Ewangelickiej Muzyce
Ziemi Âlàskiej” nagranej
przez chór mieszany „Largo
Cantabile” (cz∏onek Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr oraz – od 2001 roku
Konfraterni Najstarszych
Chórów w Polsce) odby∏a si´
20 listopada, w Niedziel´
WiecznoÊci, podczas nabo-
˝eƒstwa, które odprawi∏ pro-
boszcz parafii, ksiàdz biskup
Tadeusz Szurman. Âpiewacy
zaprezentowali utwory ks. A.
H∏awiczki – Dzi´kuj´ Ci,
mój Bo˝e, F. Lubricha –
Cz∏owieczy krzy˝, M. Bli-
werta – PieÊƒ w´drowca
i Ojcze nasz. Dyrygowa∏a dr
Aleksandra Maciejczyk. Na
p∏ycie zarejestrowano 10
utworów. W do∏àczonym
omówieniu napisano m.in.
„Wybrane kompozycje czer-
pià nie tylko z tradycji j´zyka
narodowego, lecz równie˝
z bogatej skarbnicy chora∏u
protestanckiego”.

Rok 1904 przyj´ty zosta∏ jako ofi-
cjalna data powstania chóru, choç
podobny nieco mniejszy zespó∏
Êpiewa∏ ju˝ od 1856 roku, kiedy to
zbudowano w Katowicach ewange-
licki koÊció∏. Chór ewangelickiej pa-
rafii w Katowicach mia∏ w przesz∏o-
Êci szcz´Êcie do znakomitych dyry-
gentów, ˝e wspomn´ tylko Fritza
Lubricha jun., Jana Gawlasa, Karola
Stryj´, Miros∏awa Bliwerta; obecnie
zespo∏em kieruje Aleksandra Ma-
ciejczyk, która w 2000 roku obroni-
∏a w Akademii Muzycznej w Kato-
wicach poÊwi´conà chórowi prac´
magisterskà w ubieg∏ym zaÊ roku
prac´ doktorskà w Akademii Mu-
zycznej we Wroc∏awiu.

Warto podkreÊliç, ˝e na repertuar
chóru „Largo Cantabile” sk∏ada si´
ponad 150 utworów. 

Kolejny koncert odby∏ si´ w kato-
wickim koÊciele ewangelickim
w niedziel´, 27 listopada. Mia∏ wy-
jàtkowy charakter, jako ˝e poÊwi´-

cony Janowi Sebastianowi Bacho-
wi (1685-1750). Przyby∏ych s∏u-
chaczy, a zarazem widzów powita∏
ks. bp Tadeusz Szurman, który

przedstawi∏ i skomentowa∏ pokrót-
ce program i cel spotkania. Kierow-
nik Katedry Organów i Klawesynu
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, prof. Julian Gembalski, za-
prezentowa∏ na wst´pie kilka orga-
nowych kompozycji geniusza epoki

Baroku. By∏y to: Fantazja C-dur,
dwa chora∏y – Nun komm der He-
iden Heiland (Przyjdê, narodów
zbawienie – mel. ks. M. Luter

z 1524 roku) i Wer nur den lieben
Gott lässt walten (Kto los swój z∏o-
˝y∏ w r´ce Boga – mel. G. Neumar-
ka z 1641 roku). Chora∏y te, to pie-
Êni adwentowe, które do tej pory
Êpiewane sà w Êwiàtyniach wyzna-

nia ewangelicko-augsbur-
skiego. Do programu swoje-
go krótkiego wyst´pu profe-
sor Gembalski w∏àczy∏ tak˝e
Fantazj´ i fug´ c-moll oraz
w∏asnà Improwizacj´ na te-
mat z∏o˝ony z dêwi´ków B-
A-C-H. 

Po utworach organowych
(organy by∏y instrumentem,
z którym Bach zwiàzany by∏
zawodowo przez prawie ca∏e
˝ycie), chór „Largo Cantabi-
le” z organowym towarzysze-
niem Gabrieli Jonszty wyko-
na∏ utwór Jesu meine Freude
(Jezus mojà radoÊcià). 

Oczekiwanym z ciekawo-
Êcià fragmentem niedzielnego
spotkania by∏a zapowiedziana
premiera filmu pod tytu∏em
„Soli Deo Gloria. Szlakiem
Jana Sebastiana Bacha”
(pierwszy ∏aciƒski cz∏on tytu-
∏u w wolnym t∏umaczeniu
znaczy – „Jedynie Bogu niech
b´dzie chwa∏a”.

Prezentacj´ 35 minutowego
filmu poprzedzi∏ komenta-
rzem jego re˝yser, Adam Kra-
Ênicki. W samym filmie uka-

zujàcym w sposób niezwykle pi´kny
i ujmujàcy miejsca zwiàzane z ˝y-
ciem kompozytora istotnà rol´ spe∏-
nia jego muzyka oraz refleksje
znawców twórczoÊci wielkiego mi-
strza – niemieckich muzykologów
oraz ks. bpa T. Szurmana.

Film zrealizowany na zlecenie
Diecezji Katowickiej KoÊcio∏a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
dost´pny jest na p∏ytach DVD (na-
granie w technice High Definition)
w parafii w Katowicach, ul. War-
szawska 18, cena 20 z∏. 

Po filmie, ju˝ na zakoƒczenie uda-
nego wieczoru, chór „Largo Canta-
bile” zaprezentowa∏ od o∏tarza dwa
utwory a cappella: J.A. Hillera –
Idzie ju˝ Pan nasz i J.S. Bacha Za-
chowaj nas przy swym S∏owie do
tekstu ks. Marcina Lutra. Chórem
dyrygowa∏a Aleksandra Maciej-
czyk.

Koncert po∏àczony z prezentacjà
filmu odby∏ si´ przy pe∏nej Êwiàtyni. 

Henryk Orzyszek
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Szesnastego sierpnia br. Górni-
cza Orkiestra D´ta KWK „SoÊni-
ca” uda∏a si´ na zaproszenie Die-
cezji Witebskiej do Bras∏awia na
Bia∏orusi. W organizacj´ wyjazdu
zaanga˝owane by∏o równie˝ –
dzia∏ajàce pod patronatem Senatu
RP – Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Z ˝yczliwym zrozumie-
niem i pomocà w zakresie organi-
zacji wyjazdu Orkiestra spotka∏a
si´ równie˝ ze strony Dyrekcji
i Strony Spo∏ecznej KWK „SoÊni-
ca-Makoszowy”.

Bras∏aw le˝y na pograniczu bia∏o-
rusko-litewsko-∏otewskim, poÊród
malowniczego krajobrazu z liczny-
mi (ok. 2000) jeziorami. Miejsco-
woÊç zamieszkuje 10.000 mieszkaƒ-
ców, z czego 70 proc. jest Polakami,
lub przyznaje si´ do swoich polskich
korzeni.

W 1500 roku Bras∏aw otrzyma∏
prawa miejskie. W latach 1773-1775
by∏ stolicà województwa w I Rze-
czypospolitej. Do 1945 roku znajdo-
wa∏ si´ w granicach II RP. Przed
wojnà by∏ najdalej na wschód wysu-
ni´tym miastem powiatowym,
wchodzàcym w sk∏ad województwa
wileƒskiego. Niedaleko od Bras∏a-
wia w miejscowoÊci Miory przebie-
ga∏a ówczesna granica polsko-so-
wiecka. Obecnie Bras∏aw jest siedzi-
bà rejonu bras∏awskiego w obwo-
dzie witebskim.

Droga Orkiestry do Bras∏awia
wiod∏a przez Wilno, gdzie na starym
mieÊcie i przed kaplicà MB Ostro-
bramskiej muzycy w górniczych
mundurach wzbudzili nies∏abnàce
zainteresowanie mieszkaƒców i licz-
nie odwiedzajàcych Wilno uczestni-
ków wycieczek z ca∏ego Êwiata.

Dziewi´tnastego sierpnia, w go-
dzinach rannych, Orkiestra uczestni-
czy∏a w uroczystoÊci zaciàgni´cia
warty i z∏o˝enia kwiatów na bra-
s∏awskim cmentarzu, na którym
znajdujà si´ groby polskich ˝o∏nie-
rzy poleg∏ych we wrzeÊniu 1939 ro-
ku. UroczystoÊç zorganizowana zo-
sta∏a przez Krajowe Stowarzyszenie
Bras∏awia. OkolicznoÊciowe prze-
mówienie wyg∏osi∏ Prezes Stowa-
rzyszenia – W∏adys∏aw Krawczuk.
Honorowà Wart´ przy grobach za-
ciàgn´∏y harcerki i harcerze z Chorà-
gwi Mazowieckiej. Nasza orkiestra
odegra∏a Mazurka Dàbrowskiego,
Pierwszà Brygad´ oraz Warsza-
wiank´. W uroczystoÊci wzi´li rów-
nie˝ udzia∏ przedstawiciele miejsco-
wych w∏adz samorzàdowych.

Tego samego dnia wieczorem,
w wigili´ drugiej rocznicy koronacji
papieskimi koronami cudownego
obrazu MB Królowej Jezior orkie-
stra pod batutà dr Les∏awa Podol-
skiego uÊwietni∏a Msz´ Êw. koncele-
browanà przez ks. bp. W∏adys∏awa
Blina – ordynariusza Diecezji Wi-
tebskiej oraz ks. bp. Mariana Kru-

szy∏owicza z Archidiecezji Szcze-
ciƒsko-Kamieƒskiej. Podczas Mszy
Âwi´tej odprawionej w miejscowym
koÊciele Narodzenia NajÊwi´tszej
Marii Panny liczne grono Bras∏a-
wian przyj´∏o sakrament bierzmo-
wania. Wieczorem na miejscowej
scenie w kszta∏cie ∏odzi odby∏ si´
koncert Orkiestry, w którym ˝ywio-
∏owo uczestniczy∏a licznie zgroma-
dzona publicznoÊç. Wspólna zabawa
trwa∏a do póênych godzin nocnych.

Nast´pnego dnia, w sobot´ 20
sierpnia, Górnicza Orkiestra zagra∏a
podczas uroczystej Mszy Êwi´tej od-
pustowej ku czci NMP. Odprawiona
ona zosta∏a na wzniesieniu przed ko-
Êcio∏em parafialnym, jej celebran-
sem g∏ównym by∏ ks. bp Antoni Zie-
mianko – administrator apostolski
Archidiecezji Miƒsko-Mohylew-
skiej. Orkiestrze towarzyszy∏ chór
z Witebska wraz ze zespo∏em mu-
zycznym.

Proponowany przez lokalne w∏a-
dze wieczorny koncert Orkiestry
nad bras∏awskim jeziorem niestety
nie doszed∏ do skutku z uwagi na
zbli˝ajàcy si´ nieub∏aganie termin
powrotu do Kraju. W czasie pobytu
w Bras∏awiu Orkiestra spotka∏a si´
z ogromnà serdecznoÊcià i ˝yczli-
woÊcià miejscowej ludnoÊci. Dla
wielu mieszkajàcych tam Polaków
spotkanie z Orkiestrà by∏o êród∏em
g∏´bokich prze˝yç i wzruszeƒ.
W po˝egnalnych rozmowach zapra-

szano Orkiestr´ do ponowne-
go, obowiàzkowego przyjaz-
du do Bras∏awia za rok. 

W sk∏adzie towarzyszàcej
Orkiestrze delegacji znalaz∏
si´ b´dàcy czynnym muzy-
kiem prezes okr´gu gliwic-
kiego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr – Ryszard
Buczek i Przewodniczàcy
MKZ NSZZ „SolidarnoÊç”
KWK „SoÊnica-Makoszo-
wy”, Ryszard Nadolski.

Jacek B∏aszczyk

Godnie reprezentowaliÊmy
górniczy Âlàsk w Bras∏awiu.
Na zdj´ciu biskupem diecezji
witebskiej, ks. bp. W∏adys∏a-
wem Blinem 
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Kresowe spotkania



Kiedy na Wielkanoc 2002 roku
w´drowa∏am, 60 km od Kijowa, po
fastowskim cmentarzu, w poszuki-
waniu polskich grobów, spisa∏am
kilkadziesiàt nazwisk, w tym pierw-
szego proboszcza fastowskiej parafii
– ksi´dza Stanis∏awa Szeptyckiego
(zm. 1912 r.), nie przypuszcza∏am,
˝e w rok z ok∏adem odejdzie, i to
w Polsce, w bogucickim szpitalu, oj-
ciec Zygmunt Kozar, dominikanin
i ówczesny proboszcz w Fastowie.
I ˝e w tym mieÊcie, znaczonym ko-
zackimi wojnami i straszliwà histo-
rià najnowszà – stalinowskiego ter-
roru i hitlerowskich dywanowych
nalotów i bombardowaƒ, ubywaç
b´dzie, coraz szybciej, z roku na
rok, niem∏odych ju˝ Êwiadków hi-
storii – odwa˝nie wal-
czàcych o zwrot koÊcio-
∏a i o swoje jestestwo;
a by∏a to bitna i ambitna
szaraczkowa szlachta.
Za ojcem Zygmuntem
odesz∏a wkrótce Józefa
Tretiak (Trzeciak), a ko-
rowód pogrzebów,
przed kilkoma miesiàca-
mi zamyka Nela Zalew-
ska… 

Z tego kr´gu spraw
wspólnych w Katowi-
cach – Bogucicach te˝
ubywa∏o – zabrak∏o bo-
nifratra – ojca Maksymi-
liana Marcina ¸obozka
i cystersa ojca Placyda
Karola Wojnara, zabrak∏o – tak nie-
dawno, cz∏owieka, który wszystkie
te postaci po∏àczy∏ w pochyleniu si´
nad umierajàcym ojcem Zygmun-
tem – wiceprezydenta Katowic – Jó-
zefa Kocurka. 

Ojciec Zygmunt Kozar i Józef Ko-
curek – ludzie wielkiego formatu
i wielkiego serca, zapewne sami
o tym nie wiedzàc stworzyli trop,
Êcie˝k´ – nie tylko z Fastowa do Ka-
towic, ale do naszej ÊwiadomoÊci
miejsca, w którym ˝yjemy i Êwiado-
moÊci tego, kim jesteÊmy.

Szuka∏am, ˝eby ich obu dookre-
Êliç, nie tyle s∏ów, co symbolu
o wartoÊci nieprzemijalnej. Obaj
s∏u˝yli wiernie swojej ziemi, za-
tem…

Stulecie fastowskiego koÊcio∏a,
podniesionego z ruin przez ojca
Zygmunta, a potem, mi´dzy innymi
przez obecnego proboszcza, Âlàzaka

z Kosz´cina, ojca Jana Piàtkowskie-
go, to by∏a okazja znakomita, ˝eby
pojechaç do Fastowa – zaprezento-
waç i dla wiernych, w du˝ej mierze
z pochodzenia Polaków, i dla mia-
sta, a potem w Kijowie, na Majda-
nie, Êlàskà kultur´ i Êlàskie granie.
Wsparcie Urz´du Marsza∏kowskie-
go – decyzjami wicemarsza∏ka dra
Jerzego Gorzelika i dr ¸ucji Ginko
oraz dyrektora Zespo∏u PieÊni i Taƒ-
ca „Âlàsk” – Zbigniewa Cierniaka,
pozwoli∏o na wyjazd orkiestry d´tej
KWK „SoÊnica”, wiceprezesa Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr –
Ryszarda Buczka oraz zespo∏u „Ka-
rolinka” z Gimnazjum im. Wojcie-
cha Korfantego z Mys∏owic. Poje-
chali z nami równie˝: profesor Zyg-

munt Woêniczka (Uniwersytet Âlà-
ski), Tomasz Wrona – nauczyciel hi-
storii i mys∏owicki radny, Borys Ko-
waliszyn, a tak˝e dyrektorzy kato-
wickich Domów Kultury w Szopie-
nicach-Giszowcu – Marek Augusty-
niak i w Bogucicach-Zawodziu – Ja-
cek Turalik. 

Droga, na ukraiƒskiej ziemi, wio-
d∏a przez MoÊciska, ˚ó∏kiew… póê-
niej znakomitym szlakiem Odessa –
Kijów, wprost do Fastowa.

Nim zacz´∏y si´ oficjalne uroczy-
stoÊci 100-lecia, zrobiliÊmy to, co
nas pod Kijów przywiod∏o – 17
wrzeÊnia, o 10.00 rano, weszliÊmy
na fastowski cmentarz przy dêwi´-
kach werbli. Orkiestra, w górni-
czych mundurach, z∏o˝y∏a na Zyg-
muntowym grobie bia∏o-czerwony
wieniec z szarfami: Ojcu Zygmunto-
wi Kozarowi – GórnoÊlàzacy.
Garstka ziemi, z Bogucic, z grobu

Józefa Kocurka, spocz´∏a w Zyg-
muntowej mogile. Orkiestra zagra∏a
Serdeczna Matko, opiekunko lu-
dzi… a potem wszystko to, co brzmi
przy pochówkach, na Êlàskich cmen-
tarzach. 

Tak pieÊnià, po Êlàsku, powiedzie-
liÊmy to, co z pewnoÊcià wymaga∏o-
by wielu s∏ów. I na koniec Apel Ja-
snogórski, przez pami´ç „nocnych
Apeli” którymi o pó∏nocy, z koÊciel-
nej wie˝y, ojciec Zygmunt mówi∏
dobranoc miastu Fastów…

W Katowicach – Bogucicach
zmówiliÊmy si´ 5 paêdziernika nad
grobem Józefa Kocurka. Przyszli
najbli˝si – ˝ona, córka, wnuczka,
siostry, bracia… by∏ wicemarsza∏ek
Sejmiku Województwa Âlàskiego dr

Jerzy Gorzelik.
Orkiestra KWK
„SoÊnica” wesz∏a
z warkotem wer-
bli. Na grobie z∏o-
˝yliÊmy wieniec
w barwach Ukra-
iny – niebiesko-
˝ó∏ty, z napisem
na szarfach: Józe-
fowi Kocurkowi
wraz z ziemià
z Fastowa od ojca
Zygmunta. A po-
tem zabrzmia∏o
Serdeczna Mat-
ko… i wszystko to,
co w Fastowie,
z Apelem Jasno-

górskim zagranym na tràbce. Ojciec
W∏adys∏aw Zàbkowski, dominika-
nin, który czuwa∏ przy ojcu Zyg-
muncie do koƒca, i by∏ przy Józefie
w jego dni ostatnie, odprawi∏ nad
Józkowym grobem mod∏y, a potem,
po okruszynce, wysypaliÊmy pi´dê
fastowskiej ziemi, z grobu ojca Zyg-
munta, na Józkowà mogi∏´. 

KiedyÊ nazwa∏am ojca Zygmunta
siewcà, a o Józefie Kocurku powtó-
rzy∏am s∏owa jego przyjaciela
z dzieciƒstwa: nosiciel chleba. 

Siejba i chleb to poj´cia zwiàzane
z ziemià, której trzeba strzec…

I jeszcze jedno: unicki ksiàdz My-
ron Mychaj∏yszyn powiedzia∏ na
cmentarzu w Pikulicach: – ziemia
nie jest w∏asnoÊcià ludzi. Ziemia jest
Pana Boga.

Ojcze Zygmuncie, Józefie, niech
Wam ziemia lekkà b´dzie.

Stanis∏awa Warmbrand
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Serdeczna Matko…

Orkiestra KWK SoÊnica przed obchodàcym 100-lecie koÊcio∏em
w Fastowie
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Swojà jubileuszowà uroczystoÊç
Êpiewacy z Lipin odbyli w piàtek,
osiemnastego listopada. Przyby∏o na
nià wielu goÊci, znajomych i przyja-
ció∏ chóru. Najpierw, w miejsco-
wym koÊciele, o godzinie szesnastej
rozpocz´∏a si´ Msza Êwi´ta w inten-
cji Êpiewaków. Po nabo˝eƒstwie
w Domu Kultury „Grota” odby∏ si´
koncert Chóru-Jubilata, który co
prawda przedstawia si´ jako zespó∏
m´ski, lecz w swoim obecnym sk∏a-
dzie anga˝uje wyró˝niajàcà si´ gru-
p´ ch∏opców. Mo˝na zatem bez
zbytniej przesady powiedzieç, ˝e
„Âlàsk” jest zespo∏em ch∏opi´co-
m´skim.

Towarzystwo Âpiewu „Chór M´-
ski Âlàsk” w Lipinach utworzone zo-
sta∏o w 1921 roku przez cz∏onków
ówczeÊnie dzia∏ajàcego chóru mie-
szanego „Polonia” oraz Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokó∏”. No-
wopowsta∏e Towarzystwo mia∏o byç
przeciwwagà w zakresie kultury wo-
bec bardzo aktywnego w Lipinach
i wspieranego przez dyrektorów hu-
ty „Silesia” niemieckiego „Liederta-
fel”.

W okresie II wojny Êwiatowej
chór „Âlàsk” nie móg∏ wype∏niaç
swojej misji; nastàpi∏a wymuszona
przerwa w jego dzia∏alnoÊci, ponad-
to wielu Êpiewaków znalaz∏o si´
w hitlerowskich obozach zag∏ady,
lub wcielonych zosta∏o przymusowo
do Wehrmachtu.

Ju˝ jednak 29 kwietnia 1945 Êpie-
wacy z Lipin przystàpili do reakty-
wacji chóru, który w 1960 roku
przyj´ty zosta∏ do Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych. Rozpoczà∏ si´
okres dynamicznego rozwoju zespo-

∏u, o czym Êwiadczà liczne pamiàtki
i dokumenty, wystawione przy oka-
zji jubileuszowego koncertu.

Wypada podkreÊliç, ˝e w 2001 ro-
ku Chór M´ski „Âlàsk” w Lipinach
uhonorowany zosta∏ przez Polski
Zwiàzek Chórów i Orkiestr „Z∏otà
Odznakà z Wieƒcem Laurowym”,
która – jak to podkreÊlono w oko-
licznoÊciowym folderze – jest naj-
wy˝szym odznaczeniem, jakim de-
korowane bywajà sztandary zespo-
∏ów zrzeszonych w Zwiàzku.

Niestety ani podczas koncertu, ani
w reprodukowanej informacji praso-
wej „Dziennika Zachodniego” nie
wspomniano o tym ani s∏owem. Nie
pochwalono si´ tak˝e, ˝e w zwiàzku
z przekroczeniem dziewi´çdziesi´-
ciu lat pracy, zespó∏ z Lipin przyj´ty
zosta∏ do Konfraterni Najstarszych
Chórów i Orkiestr w Polsce. Zapo-
mniano tak˝e dodaç, ˝e z okazji ju-
bileuszu najbardziej zas∏u˝eni chó-
rzyÊci udekorowani zostali honoro-
wymi odznakami Âlàskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr. W ogóle
o wielu rzeczach zapomniano pod-
czas jubileuszowego obchodu!

Nie bàdêmy jednak drobiazgowi.
Jak zwykle przy tak pi´knej spo-

sobnoÊci, jakà jest Êpiewaczy jubile-
usz, ˝yczmy chórowi z Lipin wielu
dalszych lat pomyÊlnego rozwoju,
doskona∏ej kondycji muzycznej, wy-
trwa∏oÊci i dobrych pomys∏ów na
nadchodzàce lata; tak˝e licznego
grona sta∏ych, wdzi´cznych i wier-
nych s∏uchaczy oraz wielkiego za-
st´pu sympatyków.

„Przyjaêƒ o bracia” niech ∏àczy
Was w dziele wype∏niania rozpo-
cz´tej przed dziewi´çdziesi´ciu laty

misji, której celem jest
upowszechnienie idei Êpie-
waczej i popularyzacja na-
szej rodzimej pieÊni arty-
stycznej i ludowej. Niech
Wam nigdy nie braknie
ch´ci spotykania si´ z sobà
i Êpiewania Kochany Âlà-
sku Mój jak równie˝ Wa-
szej ulubionej pieÊni Lipi-
ny, Lipiny.

andwoj

Chór m´ski „Âlàsk” w Lipinach 
przeÊpiewa∏ dziewi´çdziesiàt lat

Jubileusz Chóru Parafii 
Katedralnej w Gliwicach

„Sto lat” chórowi 
naszemu

W sobot´ 19 listopada 2011 roku
odby∏y si´ uroczystoÊci zakoƒczenia
obchodów Jubileuszu 100-lecia ist-
nienia Chóru Parafii Katedralnej pw.
Âw. Ap. Piotra i Paw∏a w Gliwicach.
Patronat Honorowy obchodów objà∏
Jego Ekscelencja ksiàdz biskup Jan
Wieczorek i Prezydent Miasta Gli-
wice Zygmunt Frankiewicz. W auli
Centrum Edukacyjnego Jana Paw∏a
II Chór pod dyrekcjà Krystyny
Krzy˝anowskiej-¸obody wykona∏
utwory wybitnych kompozytorów,
m. in. Matzkera, Durufle’a, Mo-
niuszki, Mozarta, Haendla i innych.
Bogdan St´pieƒ organista katedry
oraz zespó∏ instrumentalny Akade-
mickiego Zespo∏u Muzycznego Po-
litechniki Âlàskiej ubogacili wyst´p
chóru. Partie solowe wykona∏a zna-

CzterdzieÊci lat Êpiewania

Chór Êw. Cecylii 
w Katowicach-
Józefowcu

Chór Êw. Cecylii móg∏ powstaç
dopiero po wybudowania koÊcio∏a
Êw. Józefa na Józefowcu, co mia∏o
miejsce dopiero pod koniec okresu
przedwojennego i poÊwi´ceniu no-
wej wówczas Êwiàtyni ju˝ w czasie
wojny. Tak wi´c, zespó∏ nasz nie
mo˝e swojà historià równaç si´
z chórami starszymi, na przyk∏ad
stuletnimi, jakich przecie˝ na Âlàsku
nie brakuje. 

Dysponujemy dokumentami
z których wynika, ˝e gdy 40 lat temu
we wrzeÊniu 1971 roku ks. Henryk
Har´dza poprosi∏ organist´ koÊcio∏a
Przemienienia Paƒskiego z ulicy So-
kolskiej, pana Leonarda Stach´,
o poprowadzenie reaktywowanego
dzi´ki staraniom pp. Stefanii i Ja-
dwigi Kie∏kowskich oraz p. Jolanty
Nowary chóru przy naszej parafii –



mienita sopranistka Katarzyna Mi-
zerny-Praestegaard, która na co
dzieƒ wyst´puje w Operze Królew-
skiej w Kopenhadze. Warto wspo-
mnieç, ˝e kilka lat wstecz solistka
Êpiewa∏a w chórze parafii katedral-
nej. 

Na uroczystoÊci przybyli dawni
chórzyÊci oraz by∏y organista kate-
dry i dyrygent Wac∏aw Ró˝ak, przez
ponad 40 lat przewodzàcy chórowi.
O poprowadzenie Koncertu Jubile-
uszowego poproszono ks. Franciszka
Koeniga. Zas∏u˝onym dla chóru
nadano honorowe odznaki Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Z∏otà
odznak´ przyznano ca∏emu zespo∏o-
wi, a odznak´ z∏otà z laurem odebra-
li: dyrygent Krystyna Krzy˝anow-
ska-¸oboda, Wac∏aw Ró˝ak, Antoni
Trzeja (prezes chóru), odznak´ z∏otà:
Inez Marinow, Halina Eberle, odzna-
k´ bràzowà: ¸ucja Wandycz, Zdzi-
s∏aw Bartkiewicz i Jan Mianecki. 

Wieczorem zosta∏a odprawiona
Msza Âwi´ta w intencji muzyków
koÊcielnych, której przewodniczy∏
ks. bp Jan Wieczorek. Wtedy te˝ zo-
sta∏ poÊwi´cony sztandar chóru.
Podczas Mszy Âwi´tej wykonano
Jubel Messe Kurta Matzkera – kom-
pozytora, organisty i za∏o˝yciela

chóru parafii pw. Êw. Ap. Piotra
i Paw∏a. Nale˝y nadmieniç, ˝e na
okolicznoÊç Jubileuszu chór nagra∏
p∏yt´, która zostanie wydana
w grudniu. Po Mszy Âwi´tej zapro-
szeni goÊcie i artyÊci przemieÊcili si´
do sali w Centrum Edukacyjnym Ja-
na Paw∏a II. Tam te˝ Chór Jubilat
przyjmowa∏ ˝yczenia i gratulacje

sk∏adane przez goÊci. Wyst´p Chóru
dostarczy∏ wielu wspania∏ych do-
znaƒ i wzruszeƒ. 

Jolanta Cis∏o

Wi´cej o Chórze Parafii Katedral-
nej pw. Êw. ap. Piotra i Paw∏a w Gli-
wicach w dziale „Przedstawiamy”.

red.

nie by∏ to pierwszy zespó∏, w którym
Êpiewali mieszkaƒcy Józefowca
i We∏nowca. Istnia∏y chóry inne na
tym terenie, podobnie zresztà jak
i w sàsiednich parafiach. 

Prezesem chóru wybrany zosta∏ p.
Tyla. Funkcj´ drugiego dyrygenta
przyjà∏ Alojzy Moçko (pe∏ni∏ jà
w latach 1973 – 1986). Po nim, od
1986 roku, rol´ t´ przej´∏a Sylwia
Szyma∏a. Od tamtego te˝ czasu pre-
zesem jest Jan Mendrysza.

Dzia∏alnoÊç chóru to przede
wszystkim udzia∏ w liturgii podczas
wszystkich uroczystoÊci roku ko-
Êcielnego, oprawa muzyczna mszy,
nabo˝eƒstw, jubileuszy. 

Do zaprzyjaênionych chórów, po-
za Chórem Archikatedralnym, mo-
˝emy zaliczyç najbli˝szy nie tylko
po sàsiedzku chór w Bogucicach
i podobne zespo∏y z osiedla Tysiàc-
lecia oraz w Koch∏owicach. 

Tradycjà naszà sà wyjazdy na bli-
skie Zaolzie, do koÊció∏ka na Ste-
cówk´, do Piekar i do Panewnik, ale
tak˝e dalsze pielgrzymowanie, obej-
mujàce Mariazell w Austrii, Rzym,

W´gry. Obecnie przygotowujemy
si´ do pielgrzymki na Litw´.

Szczególnym wydarzeniem w ˝y-
ciu chóru by∏o Êpiewanie Ojcu Êw.
Janowi Paw∏owi II w 1983 roku,
w czasie Jego pielgrzymki do Polski
oraz wspólne pielgrzymowanie z in-
nymi zespo∏ami Êpiewaczymi do
Rzymu, dla uczczenia dwudziestole-
cia pontyfikatu w 1998 roku.

Zespól nasz poza niezwyk∏à, rado-
snà i anielskiego charakteru dyry-
gentkà, posiada w swoim sk∏adzie
osoby szczególne. Udzielajà si´ one
nie tylko w okazyjnych kontaktach
z zaprzyjaênionymi chórami, ale te˝
uczestniczà stale w próbach i wyst´-
pach innych zespo∏ów – mi´dzy in-
nymi Chóru Archikatedralnego
w Katowicach. 

UroczystoÊci jubileuszu czterdzie-
stolecia rozpocz´∏y si´ w∏aÊciwie
ju˝ w czerwcu, pielgrzymkà józe-
fowskiej „Cecylii” do Wiednia, Bu-
dapesztu, Wyszehradu i Estergomu;
niektóre z tych miejsc by∏y ju˝ po-
przednio odwiedzane. 

W∏aÊciwy jubileusz uczciliÊmy

Mszà Êw. oraz Koncertem w dniu
dwudziestym listopada 2011 roku.

Sàdzàc po reakcji s∏uchaczy obec-
nych na koncercie prezentowane
przez nas wykonania oraz wybór
przygotowanych utworów (pomys∏
naszej dyrygentki by∏ taki, by zapre-
zentowaç rok koÊcielny w pieÊni)
pozwoli∏y wszystkim prze˝yç chwi-
le wznios∏e. Co do poziomu mu-
zycznego chóru to miarodajna jest
ocena ks. proboszcza Zenona Dro˝-
d˝a, naszego opiekuna, który pod-
kreÊli∏, i˝ liczy si´ przede wszystkim
wartoÊç modlitewna Êpiewu, jego
wtopienie w prze˝ycia religijne, a to
nasz chór realizuje ju˝ od wielu lat. 

Poziom chóru i jego zas∏ugi zosta-
∏y docenione tak˝e przez czynniki
Êwieckie: na uroczystym spotkaniu
po jubileuszowym wyst´pie zas∏u˝e-
ni cz∏onkowie chóru zostali udekoro-
wani przez dzia∏aczy Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr: Jadwig´
Zaremb´ – przedstawicielk´ Zarzàdu
G∏ównego oraz Zdzis∏awa Czenczka
– prezesa Okr´gu Katowickiego.

Jerzy Kelner
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Obchodzàcy swoje stulecie Chór Parafii Katedralnej w Gliwicach ze swo-
jà dyrygentkà i opiekunami duchowymi



Dwudziestego trzeciego listopada
1991 roku zaistnia∏ chór mieszany
„Dei Patris” przy parafii pw. Pod-
wy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego i Matki
Bo˝ej Uzdrowienia Chorych w Ka-
towicach. Chór powsta∏ z inicjatywy
grupy entuzjastów, w gronie których
znajdowali si´: ówczesny proboszcz
parafii ks. Pawe∏ Furczyk, dyrygent
Maria Klimek, pan Zdzis∏aw Czen-
czek oraz 21 chórzystów. 

Zamierzeniem za∏o˝ycieli chóru
by∏o stworzenie na osiedlu Tysiàcle-
cia chóru, dzia∏ajàcego przy parafii,
który swoim repertuarem uÊwiet-
nia∏by przede wszystkim uroczysto-
Êci sakralne i spotkania o charakte-
rze religijnym w koÊciele parafial-
nym, ale równie˝ by swojà dzia∏al-
noÊcià spo∏ecznà, organizacyjnà i ar-
tystycznà oddzia∏ywa∏ na lokalne
Êrodowisko w amatorskim ruchu
muzycznym. S∏owa motta zamiesz-
czone na wst´pie charakteryzujà
wi´zi, jakie ∏àczà chórzystów ju˝ od
dwudziestu lat. 

Uwieƒczeniem uroczystoÊci rocz-
nicowych by∏a Msza Êw. w intencji
chóru odprawiona 20 listopada bie-
˝àcego roku o godz. 12.30 w Ko-
Êciele Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´te-
go i Matki Bo˝ej Uzdrowienia Cho-
rych w Katowicach. 

Jubileusz uÊwietnili swojà obec-
noÊcià: Jadwiga Mandera-Wojtynek
– przedstawicielka Zarzàdu G∏ów-
nego Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr oraz Zdzis∏aw Czenczek –
prezes Okr´gu Katowickiego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
wczeÊniej pierwszy prezes chóru
„Dei Patris”, pe∏niàcy t´ funkcj´ od
grudnia 1991 do lutego 1998 roku.

W czasie koncertu przed Mszà Êw.
jak i podczas jej trwania chór „Dei
Patris” zaprezentowa∏ nast´pujàce
utwory: Veni, Jesu, Amor mi Cheru-
biniego, Bo˝e Mi∏osierny K.M. We-
bera, Âpiewaj Panu nowà pieÊƒ J.
Berthiera, Domine salvum fac Ch.
Gounoda, Ojcowski dom w opr. K.
Martyniaka, Pokarmie naszej drogi
J. Haydna, Christus Rex in Gloria
Taize w opr. P. Gajosa, Kyrie, Sanc-
tus, Agnus Dei, O Salutaris Hostia
z „Messe breve” no 7 in C Ch. Gou-
noda, Ave Maria tego samego kom-
pozytora (solista, dyrygent chóru),

B∏ogos∏awieƒstwo Cliffa Barrowsa,
Gloria (kanon) J. Berthiera oraz
Modlitw´ Kap∏ana G. Verdiego.

Po Mszy Êw. zaproszeni goÊcie
i chórzyÊci udali si´ na uroczyste
przyj´cie, podczas którego chór od-
znaczony zosta∏ Odznakà Honorowà
stopnia II-go srebrnà nadanà przez
Zarzàd G∏ówny Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Licznymi wysokimi odznaczenia-
mi uhonorowani zostali równie˝
chórzyÊci. Odznaki zwiàzkowe
otrzymali: bràzowà – Danuta Rost,
Henryka Leszczyƒska, Marianna
K∏yk, Maria Procyk; srebrnà: Barba-
ra Baƒczyk, Eugenia Grelich, Stani-
s∏awa Piotrowska, Ma∏gorzata Char-
chu∏, Waldemar Maroƒ; z∏otà – Da-
nut Bartosz, Leszek Radosz, Wero-
nika Kaczmarczyk, Krystyna Czer-
nada, Piotr Gajos. Z∏otà odznak´
z laurem otrzyma∏ Józef Idzik. Wr´-
czono tak˝e 10 dyplomów oraz Dy-
plom Herolda Âpiewactwa, który
otrzyma∏ mocno przy tytm wzruszo-
ny dh Gerard Kuc. Odczytano te˝ li-
sty gratulacyjne Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, Okr´gu Katowickiego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
oraz od pierwszej dyrygentki chóru,
pani Marii Klimek, która pe∏ni∏a
swojà funkcj´ do kwietnia 2000 ro-
ku; od dwunastu lat dyrygentem
chóru jest Piotr Gajos.

Gratulacje i odznaczenia sà od-
zwierciedleniem niema∏ego dorobku
chóru prezentowanego na prawie
szeÊciuset koncertach w koÊcio∏ach
i ró˝nych oÊrodkach kultury w kraju
i za granicà. W dorobku Dei Patris
znalaz∏y si´ w∏asne nagrania pieÊni
sakralnych i Êwieckich na p∏ytach
CD i DVD. Najnowszym osiàgni´-
ciem jest w tym zakresie p∏yta CD:
„Kol´dy – Messe breve in C Ch.
Gounoda”.

Âpiew chóru uÊwietnia przede
wszystkim uroczystoÊci sakralne
i spotkania o charakterze religijnym,
ale równie˝ ró˝ne uroczystoÊci
i spotkania o charakterze Êwieckim. 

Zespól „Dei Patris” wyst´powa∏
równie˝ w parafiach i sanktuariach
lokalnych oraz w okolicznych
oÊrodkach kultury, mi´dzy innymi
na festynach, festiwalach i na kon-

frontacjach muzycznych, lub na
koncertach rocznicowych zwiàza-
nych z pontyfikatem Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II. Prezentowa∏ si´ kilka-
krotnie w Domach Pomocy Spo∏ecz-
nej, anga˝ujàc po zakoƒczonych
koncertach chóru personel do
wspólnego Êpiewu pieÊni patriotycz-
nych i biesiadnych, co by∏o przyj-
mowane przez uczestników takich
spotkaƒ z du˝ym entuzjazmem. 

Poza terenem swojej siedziby chór
„Dei Patris” wyst´powa∏ doÊç licz-
nie w sanktuariach i koÊcio∏ach na
terenie naszej Ojczyzny. Niektóre
wymienione miejscowoÊci to: Jasna
Góra, Licheƒ, Kalisz, Bochnia, ¸a-
giewniki, Che∏mno, Imbramowice,
P∏awniowice, Rudy Raciborskie,
Szczyrk, Brenna, Ustroƒ, Pszczyna,
Czerna i inne. 

Chór „Dei Patris” da∏ równie˝ oko-
∏o czterdziestu koncertów poza grani-
cami kraju. Koncertowa∏ we W∏o-
szech (Rzym, Monte Casino, Loretto
i Asy˝), w Austrii (Kahlenberg), Bo-
Êni i Hercegowinnie (Medjugorie),
Czechach (Trojok Âlàski); w roku
1998 by∏ uczestnikiem Festiwalu
Chóralistyki Âwiatowej na Malcie. 

Wyjàtkowym wydarzeniem dla
chórzystów by∏o spotkanie w Rzy-
mie z Ojcem Âwi´tym Janem Paw-
∏em II w roku 2000. W oczekiwaniu
na audiencj´, chór zaprezentowa∏ na
Placu Âwi´tego Piotra pami´tny
koncert, odnotowany znaczàcym ar-
tyku∏em, w Watykaƒskim miesi´cz-
niku „L’Osservatore Romano”.

Od dwudziestu lat akompaniato-
rem chóru jest Barbara Baƒczyk. 

Opiekunem chóru jest obecny pro-
boszcz parafii ks. Józef W∏osek, zaÊ
o sprawy administracyjne i kalen-
darz wyst´pów wraz z zarzàdem dba
prezes chóru, Waldemar Maroƒ.

W trakcie jubileuszowej biesiady
prezes chóru-jubilata rozda∏ jej
uczestnikom Êpiewniczki, co ozna-
cza∏o rozpocz´cie Êpiewaczej zaba-
wy z stosownymi piosenkami, Êpie-
wanymi rzecz jasna – na g∏osy.

Chórowi „Dei Patris” wypada
z ca∏à pewnoÊcià ˝yczyç wielu dal-
szych lat owocnej dzia∏alnoÊci.

Ma∏gorzata Charchut
Jadwiga Mandera-Wojtynek

Waldemar Maroƒ
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Jubileusz chóru „Dei Patris”



Jestem przekonany, ˝e muzyka
najwy˝szà jest mowà ludzkoÊci, ∏à-
czàca nas z zaÊwieciem duchów,
wyra˝ajàcà wszystkie uczucia, na
które s∏ów nie mamy, na które przy-
czyn wynaleêç nie mo˝esz. Muzyka
jest to wyj´cie z siebie tego, co naj-
bardziej boskiego mamy i postawie-
nie przed sobà.

(Zygmunt Krasiƒski )

W listopadzie bie˝àcego roku chór
mieszany „Halka” z Koz∏owej Góry
obchodzi∏ jubileusz stulecia arty-
stycznej dzia∏alnoÊci. Zgodnie z tra-
dycjà, na takà szczególnà i symbo-
licznà w swym charakterze okazj´
zorganizowano szereg uroczystoÊci,
w tym koncertów z udzia∏em Jubila-
ta. Wszak to ca∏y wiek, a wi´c ˝ycie
kilku pokoleƒ Êpiewaków i dzia∏a-
czy zaanga˝owanych w nie zawsze
∏atwà histori´ zespo∏u. 

Potrzeba wspólnego Êpiewania,
kultywowania ojczystej mowy, pie-
Êni, tradycji, towarzyszy∏a grupie
pasjonatów, którzy postanowili
w 1911 roku powo∏aç do ˝ycia towa-
rzystwo Êpiewacze w Koz∏owej Gó-
rze.

Inicjatywa zyska∏a poparcie spo-
∏eczne, akces do zespo∏u zg∏osi∏o
bowiem 21 chórzystów, a organiza-
cyjnà piecz´ nad nim przejà∏ Zwià-
zek Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych. Po-
czàtkowo na repertuar chóru sk∏ada-
∏y si´ jednog∏osowe pieÊni, lecz
w miar´ up∏ywu czasu przybywa∏o
nowych cz∏onków i mo˝na by∏o
wzbogacaç go o nowe, bardziej am-
bitne kompozycje. Fakt istnienia
polskiego towarzystwa nie pozosta-
wa∏ niezauwa˝any przez w∏adze –
kary pieni´˝ne i szereg innych re-
strykcyjnych dzia∏aƒ, to obraz pru-
skiej rzeczywistoÊci tamtych lat. 

Wybuch pierwszej wojny prze-
rwa∏ na kilka lat jego dzia∏alnoÊç,
lecz wznowiono jà w 1919 roku. Ze-
spó∏ zrzeszy∏ si´ w powsta∏ym
w 1920 roku Okr´gu tarnogórskim,
uczestniczy∏ w zjazdach i zawodach
Êpiewaczych organizowanych tak na
szczeblu okr´gowym, jak i regional-
nym. Lecz aktywnoÊç chórzystów

nie ogranicza∏a si´ li tylko do wyt´-
˝onej pracy nad muzycznà materià,
przejawia∏a si´ tak˝e na innym polu
– udziale w Polskiej Organizacji
Wojskowej, „Sokole”, wreszcie Po-
wstaniach Âlàskich. 

Okres mi´dzywojnia by∏ czasem
wzmo˝onej pracy zespo∏u, który
obok szeregu akcji koncertowych
i innych artystycznych przedsi´-
wzi´ç, podejmowa∏ tak˝e – podob-
nie jak inne Êlàskie chóry dzia∏al-
noÊç teatralnà. 

W grupie dyrygentów obok Karo-
la Hetmaƒczyka, który prowadzi∏
„Halk´” od chwili powstania przez
kolejne dwa lata, znaleêli si´ Jan
Brol, Stanis∏aw Musio∏, Jerzy Ce-
dzich, Hubert Goj, a tak˝e na krótko
przed wybuchem wojny – Franci-
szek Miodek. 

Cztery lata po reaktywacji w 1949
roku zosta∏a utworzona przy chórze
sekcja taneczna i akompaniujàca jej
kapela ludowa. Zespó∏ w tak wzbo-
gaconym sk∏adzie pozyska∏ nowego
patrona w katowickim Zwiàzku Sa-
mopomocy Ch∏opskiej. Wspó∏praca
przynios∏a wymierne efekty na wie-
lu poziomach – repertuar przygoto-
wywany przez Józefa Mitasa, dope∏-
ni∏a choreografia i wielobarwny ko-
bierzec ludowych strojów, udzia∏
w imprezach i eliminacjach o ogól-
nopolskim charakterze – liczne na-
grody i popularnoÊç. 

W jubileusz 50-lecia (1961) arty-
stycznej dzia∏alnoÊci „Halki” odby∏
si´ koncert w zabrzaƒskim Domu
Muzyki i Taƒca, z udzia∏em zespo∏u,
który tworzy∏y cztery pokolenia
chórzystów. Zapewne to symbolicz-
ne i zarazem wzruszajàce w swym
charakterze spotkanie Êpiewaczej
braci, na d∏ugo zapad∏o w pami´ç je-
go uczestnikom. Ich wysi∏ek, cz´sto
wieloletnie zaanga˝owanie w arty-
stycznà dzia∏alnoÊç „Halki”, uhono-
rowane zosta∏o Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi przyznanym przez Rad´
Paƒstwa i Z∏otà Odznakà Honorowà,
Zjednoczenia Polskich Zespo∏ów
Âpiewaczych.

W nast´pnych latach artystyczna
„kondycja” zespo∏u nie by∏a najlep-

sza, odeszli doÊwiadczeni chórzyÊci,
dyrygent, a implikacjà tego stanu
mog∏o byç jedynie jego rozwiàzanie.
Lecz przywiàzanie do tradycji ze-
spo∏owego Êpiewania, którymi od
ponad pó∏wiecza ˝y∏a spo∏ecznoÊç
Koz∏owej Góry sprawi∏o, ˝e podj´to
prób´ reaktywacji. Prac´ od podstaw
z nowymi cz∏onkami chóru podjà∏
Józef Nowak, by∏y solista i tancerz
„Halki”, zespó∏ taneczny poprowa-
dzi∏ Ewald Sosna. 

Lata 70. cechuje dynamizm
w dzia∏alnoÊci artystycznej „Halki”
– koncerty, udzia∏ w ró˝norodnych
imprezach, m.in. w Centralnych
Âwi´tach M∏odoÊci, organizowa-
nych w Kielcach, Koninie, ¸odzi,
czy „Gwarkach”, to jedne z wielu
przyk∏adów. W 1976 roku, w jubile-
usz 65-lecia, zespó∏ otrzyma∏ nowy
sztandar, ufundowany przez Zwià-
zek M∏odzie˝y Polskiej (pierwszy
pochodzàcy jeszcze z 1921 roku,
wzbogaci∏ zbiory tarnogórskiego
Muzeum). Przygotowano kilka jubi-
leuszowych programów, które pre-
zentowano w licznych akcjach kon-
certowych. 

Od 1980 „Halk´” stanowi zespó∏
chóralny, który jest cz∏onkiem Okr´-
gu piekarskiego, a jego aktywnoÊç
przejawia si´ w dzia∏alnoÊci na rzecz
spo∏ecznoÊci miejskiej, czy te˝ sta-
tutowej obligujàcej do uczestnictwa
w koncertach o ro˝nym charakterze
i proweniencji. 

Od 1997 zespó∏ prowadzi Alek-
sandra Poniszowska, absolwentka
katowickiej Akademii Muzycznej,
z wielkim zaanga˝owaniem dbajàca
o ambitny repertuar i wysoki poziom
wokalnego kunsztu swoich chórzy-
stów. Jest cz∏onkinià katowickiej
„Cameraty Silesii” – unikatowego
w charakterze zespo∏u wokalnego,
znanego z wielu mistrzowskich in-
terpretacji m.in. kompozycji Miko-
∏aja Zieleƒskiego, Grzegorza Ger-
wazego Gorczyckiego, Karola Szy-
manowskiego, czy Fryderyka Cho-
pina. Z „Halkà” ∏àczà jà szczególne
wi´zy – tradycja rodzinna – Êpiewa-
li w niej dziadkowie i rodzice. Nota-
bene to nie wyjàtek: tradycjami wie-
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w stulecie dzia∏alnoÊci
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lopokoleniowego Êpiewania legity-
mujà si´ jej cz∏onkowie, w tym
przyk∏adowo rodziny Flaków czy
Gowinów. Przekazywanie tradycji
chóralnego Êpiewania m∏odszemu
pokoleniu – to cecha charakteryzu-
jàca Êlàskie chóry, stanowi swoiste
„ko∏o nap´dowe” w historii ponad
stuletniego ruchu muzycznego w re-
gionie.

W 2002 roku zespó∏ uhonorowa-
no nagrodà im. Wawrzyƒca Hajdy,
przyznawanà przez Piekary Âlàskie.
Rok póêniej wpisano go w poczet
„Konfraterni” – ogólnokrajowej
struktury grupujàcej chóry i orkie-
stry o najd∏u˝szym artystycznym
rodowodzie, zrzeszone w PZChiO.
„Halka” znalaz∏a si´ w grupie trzy-
dziestu chórów, m.in. obok reptaƒ-
skiego „S∏owiczka”, „Jutrzenki”
z Nak∏a Âl., a tak˝e Miejskiej Or-
kiestry D´tej z Miasteczka Âlàskie-
go.

Zespó∏ z Koz∏owej Góry koncer-
tuje tak w kraju, jak i zagranicà –
w ostatniej dekadzie bra∏ udzia∏
w Mi´dzynarodowych Festiwalach
Chóralnych w Charleroi i w Buda-
peszcie, prezentujàc swój Êpiewaczy
kunszt obok zespo∏ów z Finlandii,
Szwecji, W´gier, Tajwanu. Utrzy-
muje sta∏e kontakty z chórem „Mo-
ravsti madrigalisté”, dzia∏ajàcym
w czeskim Kromeri˝u. Holenderskie

Sparang-Capelle, Ostrawa, Praga,
Wiedeƒ, niemiecki Schwaig, No-
rymberga, francuskie Beauvais, Pa-
ry˝, Heilles, Lazurowe Wybrze˝e
(Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beau-
lieu), Antwerpia, Brugia, Bruksela
to jedynie niewielki obszar na arty-
stycznej „mapie” zagranicznych wo-
ja˝y „Halki”.

Nie sposób opisaç w ramach jed-
nego artyku∏u ca∏à artystycznà drog´
zespo∏u z Koz∏owej Góry, warto do-
daç, ˝e prezentowany repertuar za-
sadza si´ na klasyce chóralnej,
w której nie brakuje dzie∏ ambit-
nych, trudnych interpretacyjnie, wy-

magajàcych wysokich kwalifikacji
wokalnych i warsztatowych. Jego
poziom weryfikowany przez juro-
rów licznych konkursów Êpiewa-
czych, w których dotàd bra∏ udzia∏,
oceniany by∏ bardzo wysoko –
Êwiadczà o tym nagrody, wyró˝nie-
nia, a przede wszystkim uznanie pu-
blicznoÊci. 

Na nowe stulecie pozostaje wi´c
˝yczyç Jubilatowi wytrwa∏oÊci
w uprawianiu muzyki, radoÊci z jej
tworzenia, prze˝ywania i dzielenia
si´ nià, licznego grona oddanych
s∏uchaczy, przychylnoÊci jurorów. 

El˝bieta Szwed
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Dr Aleksandra 
Maciejczyk

Aleksandra Maciejczyk w Êrodo-
wisku luteran na Âlàsku znana jest
jako dyrygentka chóru katedralnego
„Largo Cantabile” w Katowicach.

W 2000 roku ukoƒczy∏a Akade-
mi´ Muzycznà im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach – Wydzia∏
Chóralistyki i Prowadzenia Zespo-
∏ów Instrumentalnych oraz Wydzia∏
Rytmiki. W styczniu 2011 roku
obroni∏a prac´ doktorskà w Akade-
mii Muzycznej im. K. Lipiƒskiego
we Wroc∏awiu na Wydziale Eduka-
cji Muzycznej. Temat dysertacji to –
„Kszta∏cenie g∏osu w Âpiewie ze-
spo∏owym na przyk∏adzie wybranej
literatury muzyki sakralnej”; opra-
cowa∏a jà pod kierunkiem prof. Mi-
ros∏awy Knapik.

Liczàca 138 stron praca doktorska
A. Maciejczyk, opatrzona Wst´pem,
Zakoƒczeniem, Bibliografià oraz
elektronicznym zapisem dzie∏a arty-
stycznego (p∏yta z nagraniem kon-

certu, który w ramach przewodu od-
by∏ si´ w 2010 roku) podzielona zo-
sta∏a na trzy rozdzia∏y: 

1. Anatomiczne i fizjologiczne
podstawy kszta∏cenia g∏osu, 

2. Wybrane elementy techniki wo-
kalnej w Êpiewie zbiorowym wraz
z przyk∏adami çwiczeƒ, 

3. Opis dzie∏ w aspekcie wybra-
nych problemów techniki wokalnej
wraz z przyk∏adami çwiczeƒ.

Zwiàzane z przewodem zaj´cia
praktyczne doktorantka przeprowa-
dzi∏a z dwoma chórami: ˝eƒskim
Paƒstwowej Ogólnokszta∏càcej
Szko∏y Muzycznej II stopnia im. K.
Szymanowskiego z Katowic i ewan-
gelickim „Largo Cantabile”; parti´
organów realizowa∏a Miros∏awa
CieÊlak, a parti´ recytowanà Tade-
usz Chmiel. åwiczenia emisyjne
przeprowadzi∏a m. in. na podstawie
kompozycji ks. A. H∏awiczki Dzi´-
kuj´ Ci, mój Bo˝e, F. Lubricha Cz∏o-

„Halka” przed koncertem w Heilles

Nasi dyrygenci
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wieczy krzy˝, J. Gawlasa Ludu mój,
ludu, J. Âwidra Jubilate Deo, R.H.
Younga For Thy Sweet Love i H.
Brighta Evensong. 

Aleksandra Maciejczyk, panieƒ-
skie Bobrzyk, pochodzi z rodziny
nauczycielskiej i mieszka w ˚orach.
Od 1995 roku by∏a drugim chórmi-
strzem zespo∏u „Largo Cantabile”
a od wrzeÊnia 2007 roku prowadzi
go samodzielnie. W 1994 bra∏a
udzia∏ w warsztatach Ewangelickiej
Muzyki KoÊcielnej, zorganizowa-
nych dla dyrygentów i chórzystów
w Austrii.

W 1998 roku uczestniczy∏a w II
Mi´dzynarodowym Konkursie Ryt-
miki w Niemczech, gdzie jej zespó∏
zajà∏ I miejsce. Kilka lat prowadzi∏a
chór mieszany „Nowego Przymie-
rza” parafii ewangelicko-metody-
stycznej w Katowicach. Prowadzi∏a
te˝ kursy dokszta∏cajàce z dyrygen-
tury chóralnej i emisji g∏osu dla pro-
wadzàcych ewangelickie chóry pa-
rafialne diecezji cieszyƒskiej. W ro-
ku szkolnym 2003/2004 uczestni-
czy∏a w projekcie naukowo-badaw-
czym „Spotkania ze sztukà”,
a w 2004/2005 w projekcie „Europa-

Integracja-Sztuka”, realizowanym
przez Bibliotek´ Âlàskà, Fundacj´
„Dla Âlàska” oraz Zak∏ad Artetera-
pii Instytutu Pedagogiki Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Katowicach.
W 2000 roku obroni∏a prac´ magi-
sterskà w Akademii Muzycznej
o chórze „Largo Cantabile”, który
istnieje od ponad 100 lat, a w prze-
sz∏oÊci prowadzi∏o go kilku znanych
nam chórmistrzów: Fritz Lubrich jr.,
Jan Gawlas, Karol Stryja, ks. Adam
H∏awiczka – ówczesny proboszcz
parafii i Miros∏aw Bliwert.

Henryk Orzyszek

Gliwicki Chór Katedralny
Prezentacj´ gliwickiego chóru-ju-

bilata rozpoczàç wypada od cytatu
wzi´tego z Wprowadzenia, jakie do
okolicznoÊciowego folderu z okazji
stulecia zespo∏u przygotowa∏ ks.
Adam Kozak.

„Wa˝nà rol´ w ˝yciu KoÊcio∏a od-
grywajà dzia∏ajàce przy koÊcio∏ach
zespo∏y Êpiewacze, które wykonujà
muzyk´ towarzyszàcà akcji litur-
gicznej. Poprzez pi´kno Êpiewu bo-
wiem wierni zostajà wprowadzeni
w niewidzialnà rzeczywistoÊç prze-
˝ywanego misterium, w prze˝ycie
tajemnicy KoÊcio∏a, a ich serca po-
budzone do pobo˝noÊci, ˝ywiej
usposabiajà si´ do owocnego przyj´-
cia ∏aski Bo˝ej. Kierujàc si´ tà my-
Êlà, w trosce o pi´kno i bogactwo li-
turgii sprawowanej na czeÊç samego
Boga, powo∏ane zosta∏o do ˝ycia
w 1911 r. przy koÊciele parafialnym
Êw. ap. Piotra i Paw∏a w Gliwicach
Towarzystwo Êw. Cecylii, którego
kontynuatorem jest obecny Chór
Katedralny. Jak czytamy w Statucie
Towarzystwa, pierwszorz´dnym za-
daniem tego zespo∏u Êpiewaczego
by∏o piel´gnowanie chora∏u grego-
riaƒskiego, wielog∏osowych pieÊni
koÊcielnych, organizowanie odczy-
tów o muzyce oraz wspó∏praca z in-
nymi chórami diecezji wroc∏aw-
skiej, do której wówczas nale˝a∏a
gliwicka parafia. Wa˝nym jest rów-
nie˝ fakt, ˝e o przynale˝noÊci do ze-
spo∏u, oprócz zdolnoÊci wokalnych,
decydowa∏y regularnie i pobo˝nie
spe∏niane praktyki religijne. Postula-
ty wyra˝one w statucie doskonale
streÊci∏ kilkadziesiàt lat póêniej pa-
pie˝ Pius XII, który stwierdzi∏, ˝e
dzi´ki muzyce liturgicznej „wszyscy

mogà ˝arliwiej, mocniej i skutecz-
niej uwielbiaç Boga w Trójcy Âwi´-
tej Jedynego i prosiç go o ∏aski”.

Poczàtki istnienia Chóru przy pa-
rafii Êw. ap. Piotra i Paw∏a zwiàzane
sà z pierwszym organistà, a zarazem
chórmistrzem parafii – Kurtem
Matzkerem, synem kantora, na-
uczyciela i kompozytora z Polkowic
k. G∏ogowa (ur. 1 listopada 1885,
zm. 17 wrzeÊnia 1944 w Gliwicach).
Swojà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ on 1
wrzeÊnia 1909, w rok po ustanowie-
niu parafii. Wtedy te˝ powsta∏
pierwszy chór parafialny, najpierw
m´ski, potem ˝eƒski, wreszcie du˝y
chór mieszany. Dopiero jednak 28
sierpnia 1911 roku proboszcz podpi-
sa∏ sta∏à umow´ o prac´ z m∏odym,
aczkolwiek dobrze wykszta∏conym
i utalentowanym organistà (wy-
kszta∏cenie zdoby∏ w latach 1901-
1906, studiujàc najpierw we wro-
c∏awskim konserwatorium, a póêniej
muzyk´ koÊcielnà w Ratyzbonie).
W tym te˝ roku zosta∏o za∏o˝one
przy parafii, pr´˝nie dzia∏ajàce przez
nast´pne lata, Towarzystwo Êw. Ce-
cylii (Cäcilienverein St. Peter-Paul
in Gleiwitz). Na podstawie spisane-
go w j´z. niemieckim statutu wnio-
skowaç mo˝na, ˝e Towarzystwo ist-
nia∏o ju˝ 15 wrzeÊnia 1911 roku.

Za czasów Kurta Matzkera, Chór
wykonywa∏ liczne, tak˝e wielkie
kompozycje, o czym Êwiadczà za-
chowane zbiory nutowe. Przede
wszystkim jednak, z powodu napi´-
tej sytuacji narodowoÊciowej
w okresie mi´dzywojennym (o czym
zaÊwiadcza zapis w Kronice Para-
fialnej z 1921 roku), chór Êpiewa∏
msze ∏aciƒskie – zanotowano ponad

100 takich wykonaƒ. Na wyró˝nie-
nie zas∏ugujà m.in. msze: A. Bruck-
nera (Missa in D), C.M. Webera
(Msza radosna), G.P. da Palestriny
(Missa brevis), Czasanecka (Msza
uroczysta), Grazziego (Missa ponti-
ficalis), czy trudnà i rzadko wyko-
nywanà Msz´ Êw. El˝biety Demo-
ny’ego, którà chór zaÊpiewa∏ ju˝ po
trzech latach istnienia.

Kurt Matzker w czasie swojej 35
letniej dzia∏alnoÊci da∏ si´ poznaç
nie tylko jako organista i wspania∏y
chórmistrz. By∏ równie˝ kompozy-
torem muzyki koÊcielnej, a jego
liczne utwory by∏y ch´tnie wykony-
wane przez chóry wielu koÊcio∏ów.
W jubileuszowym koncercie z oka-
zji 25-lecia istnienia chóru parafial-
nego w 1934 roku, wykonano kilka
kompozycji Matzkera, z których Ju-
bel Messe – msza pochwalna na
czeÊç patronów koÊcio∏a, Êw. ap.
Piotra i Paw∏a – na chór, orkiestr´
smyczkowà i d´tà jak klamrà spina
stuletnià dzia∏alnoÊç Chóru, bowiem
z okazji jubileuszu zosta∏a ona przez
obecny sk∏ad zespo∏u utrwalona na
p∏ycie CD i wykonana w ca∏oÊci
podczas uroczystoÊci.

Po II wojnie Êwiatowej, wskutek
ogromnych zmian spo∏ecznych i po-
litycznych, ˝ycie muzyczne w gli-
wickiej parafii nie by∏o ju˝ tak boga-
te, jak dotàd. By∏ nawet czas, kiedy
chór przesta∏ istnieç, poniewa˝
zmienia∏y si´ osoby odpowiedzialne
za muzyk´ koÊcielnà, wielu chórzy-
stów opuÊci∏o Gliwice, a wiele nut,
uznanych jako „poniemieckie”,
zniszczono. Nadal jednak chór pro-
wadzili organiÊci: w latach 1945-
1947 Jakub Kolano, od 1947 roku6
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zaÊ do 1954 Pawe∏ Morga∏a. Ten
ostatni powo∏a∏ nowy sk∏ad zespo∏u,
który – jak podaje Kronika Parafial-
na – wyst´powa∏ na wielu we-
wn´trznych uroczystoÊciach a˝ do
roku 1952.

W 1954 chór przejà∏ nowy organi-
sta, Tadeusz Klonowski a po nim
Alfons Puscher. Z poczàtku 1959
roku wg Kroniki Parafialnej ks.
dziekan Jan Maruszczak zaapelowa∏
do wiernych, a˝eby zasilili szeregi
chóru, który „prowadziç b´dzie dy-
rygent Operetki Âlàskiej – znakomi-
ty muzyk i znawca Êpiewu koÊciel-
nego – p. dyrektor Antoni Popia∏-
kiewicz”. 

W tym miejscu warto nadmieniç,
˝e od poczàtku istnienia Chór jest
otoczony opiekà duszpasterskà oraz
mecenatem finansowym przez ko-
lejnych proboszczów gliwickiej pa-
rafii, a tak˝e delegowanych przez
nich ksi´˝y – opiekunów chóru. Tro-
ska duszpasterzy o pi´kno liturgii
i muzyki liturgicznej umo˝liwi∏a
rozwój zespo∏u tak, ˝e zarówno do
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej jak
i póêniej, Chór zgromadzi∏ liczne
materia∏y nutowe i wykonywa∏ zna-
czàce dzie∏a muzyki koÊcielnej.
WÊród najwa˝niejszych duszpaste-
rzy minionego stulecia nale˝y wy-
ró˝niç:

– ks. pra∏ata Józefa Jag∏´, pierw-
szego proboszcza w latach 1908-
1949, który by∏ cz∏owiekiem nie-
zwykle pracowitym i aktywnym za-
równo w sprawach KoÊcio∏a, jak
i spo∏ecznych

– ks. infu∏ata Konrada Ko∏odzie-
ja, proboszcza w latach 1978-2010,
dzi´ki któremu zespó∏ przekszta∏ci∏
si´ w Chór Katedralny, rozwinà∏

sk∏ad i repertuar, otrzyma∏ nowe
stroje oraz wyposa˝enie „chóru mu-
zycznego” – czyli miejsca, w któ-
rym wykonuje muzyk´ w czasie li-
turgii – i wiele innych

– ks. dr Franciszka Koeniga, die-
cezjalnego referenta ds. muzyki ko-
Êcielnej diecezji gliwickiej, który od
2007 roku troszczy si´ o w∏aÊciwy
dobór oraz jakoÊç repertuaru Chóru
Katedralnego

Wa˝ny etap historii Chóru parafii
Êw. ap. Piotra i Paw∏a rozpoczà∏ si´
w 1966 roku, wraz z przybyciem no-
wego organisty, Wac∏awa Ró˝aka,
który – odpowiadajàc na wol´ ks.
proboszcza Feliksa Âwidra – wraz
z ks. wikariuszem Józefem Kampkà,
reaktywowa∏ chór parafialny (jak
podaje Kronika Parafialna chór li-
czy∏ wówczas 25 osób).

Za czasów W. Ró˝aka, absolwen-
ta salezjaƒskiej Szko∏y Muzycznej
w PrzemyÊlu, chór posiada∏ w reper-
tuarze bardzo donios∏e dzie∏a, m.in.
fragmenty z oratorium Stworzenie
Êwiata J. Haydna, Alleluja z Orato-
rium Mesjasz G.F. Händla, Panis
angelicus C. Francka, Locus iste A.
Brucknera oraz wiele mszy autor-
stwa np. Ch. Gounoda, M. Filkego,
W.A. Mozarta – Missa brevis B-dur
czy W.E. Horaka – Wielka Msza
Neunte Messe in D. W po∏àczeniu
z chórami diecezji opolskiej zespó∏
Êpiewa∏ podczas Nieszporów
z udzia∏em Jana Paw∏a II na Górze
Êw. Anny, w dniu 21 czerwca 1983
r. Jeszcze raz Chór wzià∏ udzia∏
w spotkaniu z Ojcem Âwi´tym – tym
razem wraz z chórzystami m∏odej
diecezji gliwickiej, na lotnisku
w Gliwicach – 15 i 17 czerwca 1999
r. W latach 80. akompaniatorem ze-

spo∏u zosta∏ syn dyrygenta, Woj-
ciech Ró˝ak. W Chórze swojà mu-
zycznà karier´ rozpoczà∏ równie˝
wybitny polski muzyk – Stanis∏aw
Soyka.

Donios∏ym wydarzeniem w dzia-
∏alnoÊci chóru by∏o utworzenie
25.03.1992 roku diecezji gliwickiej
i podniesienie koÊcio∏a parafialnego
Êw. ap. Piotra i Paw∏a do godnoÊci
katedry. Odtàd Chór Katedralny
ubogaca swoim Êpiewem msze pon-
tyfikalne oraz uroczystoÊci diece-
zjalne i katedralne, jak np. Âwi´ce-
nia Kap∏aƒskie, Triduum Paschalne,
Bo˝e Narodzenie czy Bo˝e Cia∏o.

W 2003 roku Chór zosta∏ przyj´ty
do Okr´gu Gliwicko-Zabrskiego
Polskiego – a obecnie – Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, co za-
owocowa∏o wspó∏pracà i wspólnymi
koncertami z innymi chórami gli-
wickimi. W 2005 zespó∏ bra∏ udzia∏
w I Ogólnopolskim Zlocie Chórów
i Orkiestr w Licheniu, a w 2009
w VI Ogólnopolskim Przeglàdzie
PieÊni Pokutnej i Pasyjnej w ˚orach.
Chór uczestniczy tak˝e w corocz-
nym Jesiennym Festiwalu PieÊni
Religijnej w Gliwicach, organizo-
wanym przez ÂlZChiO.

We wrzeÊniu 2006 r. organista ka-
tedralny i dyrygent chóru Wac∏aw
Ró˝ak obchodzi∏ 40-lecie pracy
w koÊciele Êw. ap. Piotra i Paw∏a.
Z tej okazji otrzyma∏ dyplom Bisku-
pa Gliwickiego za wzorowà i d∏ugo-
letnià prac´ na rzecz parafii. W tym
samym roku zosta∏ równie˝ odzna-
czony Z∏otà Honorowà Odznakà
PZChiO za zas∏ugi dla ruchu mu-
zycznego. Z dniem 1 paêdziernika
2006 r. Wac∏aw Ró˝ak przeszed∏ na
emerytur´.

Pamiàtkowa fotografia jubileuszu 100-lecia Chóru Parafii Katedralnej w Gliwicach
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Bogate tradycje muzyczne zespo-
∏u kontynuuje Chór Katedralny, któ-
ry po reorganizacji i poszerzeniu
sk∏adu prowadzi od lutego 2007 r.
prof. dr hab. sztuki muz. Krystyna
Krzy˝anowska-¸oboda – absol-
wentka i pedagog Akademii Mu-
zycznej w Katowicach oraz Pody-
plomowego Studium Emisji G∏osu
w Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy. K. Krzy˝anowska-¸oboda
ukoƒczy∏a ponadto studia podyplo-
mowe na Wydziale Organizacji i Za-
rzàdzania Politechniki Âlàskiej, oraz
uzyska∏a II przewód kwalifikacyjny
na stanowisko adiunkta II st. w za-
kresie prowadzenia zespo∏ów wo-
kalnych i wokalno-instrumentalnych
w Akademii Muzycznej w Warsza-
wie. Prowadzi liczne zespo∏y m.in.
Akademicki Zespó∏ Muzyczny Poli-
techniki Âlàskiej, z którym zdoby∏a
liczne nagrody i wyró˝nienia, a naj-
wa˝niejsze z nich to: Grand Prix na
18. Mi´dzynarodowym Konkursie
Chórów Akademickich IFAS w Par-
dubicach (Czechy) w 2004 r., z∏oty
medal i zwyci´stwo w kategorii chó-
rów kameralnych na 22. Mi´dzyna-
rodowym Konkursie PieÊni Chóral-
nej im. F. Schuberta w Wiedniu
(Austria) w 2005 r., dwa z∏ote meda-
le i zwyci´stwo w kategorii chórów
kameralnych na VI Mi´dzynarodo-
wym Konkursie Chóralnym w Wer-
nigerode (Niemcy) w 2009 r. Za
swojà prac´ artystycznà zosta∏a uho-
norowana licznymi odznaczeniami,
m.in. nagrodà dla najlepszego dyry-
genta na Mi´dzynarodowym Festi-

walu PieÊni Adwentowej i Kol´d
w Pradze, Nagrodà Prezydenta Mia-
sta Gliwice i Z∏otà Odznakà Polskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Jest
ponadto Dyrektorem Artystycznym
Gliwicko-Zabrskiego Okr´gu ÂlZ-
ChiO, wiceprezesem Gliwickiego
Towarzystwa Muzycznego, wice-
prezesem Towarzystwa Przyjació∏
Gliwic, wspó∏organizatorem i juro-
rem Festiwalu „Cantate Deo”
i cz∏onkiem Niemieckiego Towarzy-
stwa Muzycznego. W tym krótkim
czasie, od 2007 roku Chór Katedral-
ny z nowym sk∏adem osobowym po-
wi´kszonym do 50 osób, pod dyrek-
cjà Krystyny Krzy˝anowskiej-¸obo-
dy opracowa∏ repertuar w postaci 11
mszy, 15 du˝ych utworów, najcz´-
Êciej wyjàtków z wielkich form mu-
zycznych, oraz ponad 100 utworów
okolicznoÊciowych na ró˝ne okazje
roku liturgicznego oraz kilkanaÊcie
pieÊni ludowych. W pracy dyrygen-
ta, Krystyna Krzy˝anowska-¸oboda
wspó∏pracuje z Annà P∏ocicà oraz
Patrycjà Cis∏o.

Akompaniatorem zespo∏u od 2007
roku jest mgr Bogdan St´pieƒ – ab-
solwent klasy organów specjalnych
Instytutu Muzykologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw∏a II, który w maju 2006 wygra∏
konkurs na stanowisko Pierwszego
Organisty Katedry Gliwickiej.

Organizacjà pracy zespo∏u, przy-
gotowaniem prób, koncertów oraz
naboru do chóru zajmuje si´ prezes
Chóru Katedralnego, którym od
2003 roku jest Antoni Trzeja. Od

16. roku ˝ycia Êpiewa w chórach:
najpierw w chórze parafialnym
w Stolarzowicach, zaÊ od 1973
w chórze parafii Êw. ap. Piotra
i Paw∏a w Gliwicach. 

Duchowym opiekunem Chóru
w jubileuszowym roku 100-lecia ist-
nienia by∏ do koƒca sierpnia 2011
roku ks. Rafa∏ Grunert, zaÊ wcze-
Êniej ks. Adam Kozak; od wrzeÊnia
tego roku jest nim ks. Artur
Ochmann.

Prezentacj´ chóru pozwol´ sobie
zakoƒczyç kolejnym cytatem ks.
Adama Kozaka zamieszczonym we
wspomnianym folderze:

„Chór Katedralny oprócz repertu-
aru wielog∏osowego nieustannie po-
g∏´bia tak˝e znajomoÊç repertuaru
jednog∏osowego, liturgicznego, któ-
ry wykonuje podczas liturgii, pe∏niàc
funkcj´ kantora. S∏u˝ba liturgii oraz
troska o formacj´ ducha, wyra˝ona
poprzez obecnoÊç kap∏ana – opieku-
na na próbach i wspólna modlitwa,
decydujà (oprócz walorów artystycz-
nych) o liturgicznej przydatnoÊci ze-
spo∏u, który kontynuuje – dziÊ w roz-
szerzonym na ca∏à diecezj´ wymia-
rze – za∏o˝enia Chóru sprzed 100 lat,
piel´gnujàc i rozwijajàc skarbiec
muzyki koÊcielnej. Oby to dzie∏o
rozwija∏o si´ na coraz wi´kszà chwa-
∏´ Boga i po˝ytek ludzi. Oby nie za-
brak∏o licznych kobiet i m´˝czyzn,
którzy swoimi Êpiewem i poÊwi´co-
nym czasem b´dà przyczyniali si´ do
ubogacenia wiernych wspania∏oÊcià
muzyki koÊcielnej”.

Ryszard Buczek
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Tajemnica du˝ego czerwonego domu1

Oto drewniane schody, które z po-
wodu swych w∏aÊciwoÊci uchodziç
by mog∏y za klawiatur´ jakiegoÊ
monstrualnego instrumentu, wyda-
jàcego donoÊne skrzypni´cia ró˝nej
wysokoÊci. W odró˝nieniu od po-
spolitych efektów akustycznych stà-
pania po stopniach-klawiszach,
skrzypni´cia te wydawa∏y si´, jakby
nastrojone muzycznym sposobem.
Od parteru, przez trzy pi´tra, na pod-
dasze rozciàga∏ si´ ów monstrualny
instrument, którego g∏ównà cz´Êcià
by∏, doÊç dobrze widzialny nawet

w Êwietle s∏abej ˝arówki, uporzàd-
kowany – obj´ty klamrà por´czy –
czterooktawowy system powtarzajà-

cego si´ uk∏adu stopni. Pomalowane
by∏y olejnà farbà w kolorze maho-
niu. Przy odrobinie wyobraêni
i wprawy mo˝liwe by∏o „wybiega-
nie” na tych stopniach dowolnej,
nieskomplikowanej melodii, koƒ-
czàcej si´ zazwyczaj perkusyjnym
motywem pukania – takim bum,
bum, bum, bum, jak na poczàtku
V Symfonii Beethovena. 

Bieganie po tych schodach – tam
i z powrotem, szybko i wolno, w gó-
r´ i w dó∏ – przeskakiwania poszcze-
gólnych stopni i rytmiczne stàpania
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po nich by∏o zaj´ciem jak najbar-
dziej muzycznym. W ten twórczy
sposób ukonkretnia∏y si´ ca∏e utwo-
ry, a ju˝ na pewno rozmaite melodie
do ma∏o poetyckich s∏ów, na przy-
k∏ad takich:

– Ist Peter zu Hause?… ist Peter…
Ka˝de powtórzenie symetrycznie

zaokràglonej frazy, to kilka stopni
w gór´, w kierunku kadencyjnego
bum, bum, bum, bum…

Na poddaszu mieszka∏ Piotr. Mia∏
dwanaÊcie, mo˝e trzynaÊcie lat i co-
dziennie, z wyjàtkiem niedzieli,
chodzi∏ do szko∏y. By∏ dobrym
uczniem. Po lekcjach, cz´sto tak˝e
i przed nimi, wyr´cza∏ matk´ w do-
mowych zaj´ciach: obiera∏ kartofle,
robi∏ zakupy, Êciera∏ kurze… Potra-
fi∏ sztrykowaç (robiç na drutach).
W dwuizbowym „apartamencie” –
specjalnie wydzielonej cz´Êci stry-
chu, która dzi´ki zmianie pierwotnej
funkcji sta∏a si´ pomieszczeniem
godnym tego miana – mieszka∏ bez
ojca, z matkà i babkà. Jeszcze nie-
dawno by∏a to kompletna rodzina,
która zajmowa∏a inne, kilkupokojo-
we mieszkanie z wygodami. Teraz,
zdekompletowana, ten strych mia∏a
do dyspozycji. Co si´ z sta∏o ojcem,
nie wiadomo. Mo˝e kiedyÊ wróci do
nich, mo˝e zostanie na zawsze tam,
na Wschodzie…

*    *    *

Ulubionà zabawà m∏odocianego
wspó∏gospodarza apartamentu na
poddaszu i jego rówieÊników by∏a
wojna. Toczy∏a si´ ona na rozleg∏ym
terytorium kilku sàsiadujàcych miej-
scowoÊci. Anga˝owa∏a wielkie si∏y
dobrze uzbrojonych i zaopatrzonych
armii. Demokratycznie wybierane
dowództwa tych si∏ antagonistycz-
nych dysponowa∏y w∏asnymi bun-
krami. Niedost´pne dla przeciwni-
ków schronienia (jedno z nich znaj-
dowa∏o si´ na poddaszu niewielkie-
go, przydworcowego budyneczku
„dla paƒ i panów”) by∏y te˝ magazy-
nami „uzbrojenia”, na które sk∏ada∏y
si´ przepalone ˝arówki – u˝ywane
w zast´pstwie prawdziwych bomb,
wiàzki sosnowych szyszek – pe∏nià-
cych rol´ nader skutecznych grana-
tów r´cznych, drewniane listwy wy-
obra˝ajàce automatyczne karabiny
oraz potrzebna do nich, ró˝nego ka-
libru amunicja – stosy kasztanów,
˝o∏´dzi, wi´kszych i mniejszych ka-
myków. Do wyposa˝enia bunkrów
nale˝a∏y tak˝e zapasy wody i ˝yw-

noÊci, opatrunków i lekarstw. Znaj-
dowa∏a si´ wÊród tych rupieci rów-
nie˝ p∏achta wyobra˝ajàca sztandar,
którego zdobycie by∏o celem poczy-
naƒ wrogich wojsk.

Wszystko to mia∏o za wzór praw-
dziwà wojn´, która wielkà falà prze-
toczy∏a si´ przez kontynenty i kraje,
nie omijajàc otoczenia rzeczonego
budyneczku dla paƒ i panów, wojny
– w której bili si´ wszyscy ze
wszystkimi, jedni byli dobrzy, inni
êli; wojny, która wielkie uczyni∏a
szkody i spustoszenia oraz krzywdy
nie do naprawienia. Nietrudno si´
domyÊliç, ˝e w wojnie-zabawie
ch∏opców, êli byli Niemcy, dobrzy
Polacy, Anglicy, Amerykanie itd.

Wàskie okienko apartamentu na
poddaszu, ku któremu prowadzi∏y
muzycznie skrzypiàce schody, by∏o
wyjàtkowo dogodnym punktem ob-
serwacyjnym. Wzrok siedzàcego
przy nim obserwatora (do siedzenia
u˝ywano niskiego sto∏eczka zwane-
go ryczkà) obejmowa∏ niemal ca∏à
d∏ugoÊç przyleg∏ej, doÊç ruchliwej
ulicy wraz z nieodleg∏ym przejaz-
dem kolejowym. W jego zasi´gu
mieÊci∏y si´ równie˝ dalej po∏o˝one
zabudowania oraz rozciàgajàcy si´
poza nimi horyzont, ograniczony li-
nià lasu i po∏o˝onym przed nim tery-
torium „wroga”.

Stale ten sam, dwuosobowy ze-
spó∏ m∏odocianych „obserwatorów”,
∏àczy∏ popatrywanie w okienko
z rozmowami na ró˝ne interesujàce
tematy. Ich ciekawoÊç budzi∏y rów-
nie˝ rozrzucone po kàtach ksià˝ki.
By∏y to wydawnictwa niemieckie,
z zachowanego dobytku matki Pio-
tra – by∏ej nauczycielki nieistniejà-
cej ju˝ prywatnej szko∏y mniejszo-
Êciowej w N. Najciekawsze w ksià˝-
kach by∏y obrazki. Niektóre – szcze-
gólnie intrygujàce – przedstawia∏y
kàpiàce si´ przy ksi´˝ycu nimfy. Za-
interesowaniem cieszy∏ si´ tak˝e
cienki tomik z barwnymi rycinami.
Rozmaite roÊliny i zwierz´ta, w tym
ptaki o bogatym upierzeniu, na ka˝-
dej stronie inne – to by∏o coÊ niesa-
mowitego. Warto by∏o si´ wspinaç
po skrzypiàcych schodach na podda-
sze, oferujàce tak niebywa∏e atrak-
cje!

Na stronach owej ksià˝eczki (by∏
to prawdopodobnie podr´cznik do
szkolnej nauki Êpiewu) wydrukowa-
ne by∏y nuty i s∏owa piosenki, która
– zapewne z powodu wyjàtkowo
pi´knego obrazka – zapisa∏a si´ na

d∏u˝ej w pami´ci. OczywiÊcie nie
mia∏o znaczenia, ˝e autorem podpi-
sanego pod nutami tekstu, zaczyna-
jàcego si´ od s∏ów Kuckuck, Kuc-
kuck ruft’s aus dem Wald, by∏ wy-
bitny poeta, Hoffmann von Faller-
sleben.

Wojenne gry, byç mo˝e z powodu
wiosny opiewanej przez niemieckie-
go poet´, jakoÊ stopniowo zacz´∏y
traciç swój blask bohaterski. W ka˝-
dym razie niespecjalnie d∏ugo zaj-
mowa∏y amatorów kàpiàcych si´
nimf, ust´pujàc innemu zaintereso-
waniu. Uwag´ swojà skupiali coraz
cz´Êciej na widocznym w pewnym
oddaleniu du˝ym, czerwonym do-
mu. Spoglàdali raz po raz w jego
kierunku i zastanawiali si´: 

– Wyjdzie, nie wyjdzie? Poka˝e
si´, czy nie?

Czasami wychodzi∏a. 
W Poloczkównie kocha∏o si´ pó∏

klasy – prawie wszyscy uczestnicy
wojny, toczàcej si´ równie˝ w pobli-
˝u du˝ego, czerwonego domu.

– Polaczkówna – poprawi∏a na-
uczycielka – od Polaczek. Polacz-
kówna po polsku si´ mówi.
A w ogóle co to za dziwne imi´, Hil-
dzia, kto je wymyÊli∏?

Ukradkiem, ˝eby nikt nie widzia∏,
dziewczyna cz´sto wyciera∏a za∏za-
wione oczy. Nie zdo∏a∏a jednak ze-
trzeç doznania krzywdy i upokorze-
nia, które odczuwa∏a d∏ugo jeszcze
w doros∏ym ju˝ ˝yciu. Pocieszenie
znajdowa∏a wÊród swoich. I ono jed-
nak nie niwelowa∏o goryczy, której
powodem by∏a nadgorliwoÊç i brak
delikatnoÊci nauczycielki – z upodo-
baniem poprawiajàcej Êlàsko
brzmiàce nazwiska, t´piàcej wszel-
kie Êlady domowej mowy Âlàzaków. 

Ch∏opi´ce wojsko podziwia∏o nie
tylko urod´, ale i odwag´ swojej ko-
le˝anki. Mia∏a niespe∏na trzy lata,
gdy wykazaç si´ jej przysz∏o wprost
niezwyk∏ym m´stwem. O tym jed-
nak dzielni admiratorzy i amatorzy
wojennych gier poj´cia mieç nie
mogli, bo to by∏a pilnie strze˝ona ta-
jemnica du˝ego czerwonego domu. 

Zima. Mróz t´gi. Ludzie wiosny
wyglàdali i spodziewanych zmian.
Niemal jawnie mówi∏o si´, ˝e – Hi-
tler kaputt. Walczàce armie jednak
wcià˝ do siebie strzela∏y, zaÊ cywile
– przestraszeni hukiem armat i po-
czuciem zagro˝enia – chowali si´
gdzie kto móg∏, najcz´Êciej po piw-
nicach, w których zgodnie z zarzà-
dzeniami urzàdzono schrony. Sie-
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dzieli w schronie mieszkaƒcy du˝e-
go czerwonego domu, gdy przez
bramk´ prowadzàcà do podwórza,
z bronià gotowà do strza∏u, rozglàda-
jàc si´ ostro˝nie, wchodzili na teren
posesji trzej niemieccy ˝o∏nierze.
Trudno po latach stwierdziç, kto bar-
dziej by∏ przera˝ony: ci co w schro-
nie siedzieli, czy uzbrojeni przedsta-
wiciele niezwyci´˝onej armii. 

– Hiildzia!
– Co? Hildzia? – zdziwi∏ si´ ktoÊ

z doros∏ych.
– Hildzia wyjdzie do ˝o∏nierzy, po

niemiecku powie, ˝e tu swoi, bolsze-
wików nie ma. Dziecku ˝o∏nierze
krzywdy nie zrobià, pójdà dokàd
Bóg prowadzi…

Dziewczynka potruchta∏a przez
podwórze. ˚o∏nierze za r´ce jà wzi´-
li, pociàgn´li za sobà. Przera˝ona,
choç nie w pe∏ni Êwiadoma zagro˝e-
nia, zobaczy∏a przed sobà postaç
Êwietlistà – Anio∏a. Anio∏y dzieciom
pomagajà, chronià je przed niebez-
pieczeƒstwami; w wielu Êlàskich do-
mach wiszà na Êcianach obrazy
przedstawiajàce Anio∏a, który prze-
prowadza dzieci przez k∏adk´. Anio∏
pi´kny by∏. Trudno go opisaç. I jakiÊ
spokój z jego postaci sp∏ywa∏…
Strach minà∏. ˚o∏nierze puÊcili Hil-
dzi´ wolno. Wycofali si´, ruszyli ku
swojemu przeznaczeniu. W pobli˝u
miejscowego cmentarza dostali si´
w krzy˝owy ogieƒ i tam ju˝ zostali.
Na zawsze.

Nied∏ugo potem inni ˝o∏nierze
wdarli si´ w obejÊcie du˝ego czer-
wonego domu. I znów strach wielki
spad∏ na jego mieszkaƒców:

– Bolszewicy!
– Ruscy przyszli!
Stary Poloczek przygarnà∏ dziew-

czynk´ do siebie.
– Stój – powiedzia∏ – nie ruszaj

si´. Nic nie mów. Choçby nie wiem
co si´ dzia∏o – nie odzywaj si´!

Krasnoarmiejcy z impetem wpadli
do kuchni:

– Wy giermancy?
– Gdie oru˝je?
– Dawaj wodku!
Przekopujà sprz´ty, przeklinajà. 
Strach.
Stary Poloczek stoi niewzruszony.

Przytulony do niego rebionok te˝
stoi, nie odzywa si´. W koƒcu so∏da-
ty wybiegli z ha∏asem, pop´dzili
gdzieÊ, przed siebie. Broƒ nabita
strzela. Trzech pada niedaleko toru
kolejowego. Tam zostajà. Na za-
wsze.

A pod poloczkowymi stopami
i pod nogami Hildzi skrytka: w niej
broƒ jeszcze z powstania, dokumen-
ty, sztandar … Inne niebezpieczne
papiery, fotografie i pamiàtki spo-
cz´∏y gdzieÊ w piwnicy, zamurowa-
ne w schowku, którego po∏o˝enia
stary Poloczek nikomu nie ujawni∏.
Umar∏ zresztà niebawem, mo˝e spo-
tka∏ si´ z so∏datami i, pykajàc fajecz-
k´, opowiedzia∏ im o fortelu, który
mieszkaƒcom du˝ego czerwonego
domu uratowa∏ ˝ycie.

Du˝y, czerwony dom. 
Takich domów – czerwonych,

polskich domów – du˝o jest na Âlà-
sku.

Rodzili si´ w nich i umierali lu-
dzie – odwa˝ni, bezkompromisowi,
twardzi i… wra˝liwi. Wype∏niali
przestrzeƒ swych domostw ciep∏em
rodzinnego ˝ycia. Choç mieli trudne
˝ycie, jednak pi´knym by∏o ono
i najdro˝szym dla nich skarbem. Ich
domy cz´sto stawaç si´ musia∏y
twierdzami – dobrze bronionymi
schronieniami ˝yjàcych w nich m´˝-
czyzn, kobiet i dzieci, gromadzone-
go przez lata dobytku i rozmaitych
pamiàtek. Niektóre z nich – jak na
przyk∏ad sztandar, którym od 1920
roku szczyci∏ si´ miko∏owski chór
„Harmonia” – „poÊwi´cone by∏y
ziemià z powstaƒczych grobów”2.

Gdy zdarzy∏o si´ nieszcz´Êcie
wrzeÊniowego poranka… Gdy za∏o-
pota∏y na wa˝nych budynkach i na
domach przy g∏ównych ulicach cho-
ràgwie ze swastykà… Gdy z powo-
du nie dajàcych wyboru rozporzà-
dzeƒ, bezdyskusyjnych perswazji
i pod groêbà srogich kar zamilk∏ na
Âlàsku polski Êpiew a mowa rodzi-
ma wyrugowana zosta∏a z przestrze-
ni publicznej – kobiety, które jesz-
cze do niedawna Êpiewa∏y w chó-
rach oraz ich m´˝czyêni z czerwo-
nych Êlàskich domów wiedzieli co
nale˝a∏o zrobiç: 

[…] rejestracja przeprowa-
dzona w 1945 roku przez Za-
rzàd Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Êpie-
waczych, […] wykaza∏a, i˝
cz∏onkowie tej organizacji ukry-
li i uratowali 22 sztandary, kil-
kadziesiàt bibliotek nutowych –
nie mówiàc ju˝ o protokóla-
rzach, dokumentach i innych pa-
miàtkach3. 

Józef Lig´za – znakomity etno-
graf, wybitny dzia∏acz i wieloletni

prezes odrodzonego po II wojnie
Êwiatowej Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych dysponowa∏ rozmaity-
mi dokumentami. Z pewnoÊcià mia∏
te˝ dost´p do danych, które zebra∏
i przedstawi∏ w opracowaniu pod ty-
tu∏em „Dzia∏alnoÊç Tymczasowego
Zarzàdu w czasie od lutego do wrze-
Ênia 1945 roku” sekretarz Zwiàzku,
Jan Fojcik. Istotnà cz´Êcià tego do-
kumentu jest bilans roku 1939, do-
pe∏niony lakonicznym opisem stanu
powojennego. WielkoÊç podanych
liczb dzia∏a na wyobraêni´:

W chwili wybuchu wojny
w 1939 roku liczy∏ Zwiàzek 335
chórów z okràg∏o 21300 cz∏on-
kami i by∏ pod wzgl´dem li-
czebnym najsilniejszà organiza-
cjà w Polsce. Majàtek chórów
i okr´gów wynosi∏ ogó∏em oko-
∏o 300.000,– z∏. w tym by∏o go-
tówki 50.000,– z∏, materia∏ nu-
towy przedstawia∏ wartoÊç oko-
∏o 100.000,– z∏, sztandarów po-
siada∏y chóry 89. Majàtek chó-
rów uleg∏ w wielu miejscowo-
Êciach ca∏kowitej zag∏adzie, nie-
które chóry zdo∏a∏y jednak ura-
towaç cz´Êç, a w kilku wypad-
kach prawie ca∏y majàtek w nu-
tach. Sporo chórów zdo∏a∏o tak-
˝e ukryç i przechowaç swe
sztandary, które z tego powodu
sà teraz tym cenniejszà i dro˝szà
pamiàtkà4.

Legendarny sekretarz Êpiewacze-
go Zwiàzku by∏ z tej samej ulepiony
gliny co i stary Poloczek. Obaj ni-
gdy si´ nie spotkali, wi´c znaç si´
nie mogli. Mieli jednak wiele z sobà
wspólnego. Ci, co Fojcika albo Po-
loczka znali powiadajà, ˝e budowali
oni wokó∏ siebie niebo. Potem – gdy
ich czas nadszed∏, dla ka˝dego osob-
ny – zabrali je z sobà. Pewnie trafili
do domu, w którym miejsce dla
wszystkich przygotowane i teraz
czekajà tam na nas. 

Obaj byli ludêmi zdatnymi do
czynu i do ryzyka:

Majàtku zwiàzkowego – pisa∏
Fojcik – pilnowa∏em w pierw-
szym okresie okupacji w nadziei
uratowania go od zag∏ady, ale
ju˝ w grudniu 1939 roku sekre-
tariat zaj´∏a niemiecka organiza-
cja NSV5. W tym te˝ czasie opu-
Êciç musia∏em przylegajàce do
sekretariatu mieszkanie prywat-
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ne. Uchodzàc zdo∏a∏em zabraç
ze sobà najwa˝niejsze akta, jak
protokolarze i ksi´gi, oraz ró˝ne
spisy i statystyki, poza tym kil-
kadziesiàt Êpiewników chóro-
wych i broszur dotyczàcych hi-
storii Zwiàzku, wreszcie roczni-
ki niektórych czasopism mu-
zycznych, bogaty zbiór zdj´ç fo-
tograficznych z zjazdów Êpiewa-
czych, wi´kszy, bo kilka tysi´cy
notatek liczàcy zbiór wycinków
prasowych o chórach i ruchu
Êpiewaczym w ogóle i jeszcze
niektóre inne cenne archiwalia.
Wszystko co si´ uda∏o usunàç
z biura ocala∏o dzi´ki temu, ˝e
pewna cz´Êç zbiorów by∏a na
przechowaniu u innych dzia∏a-
czy i znajomych sekretarza6. 

Ilu znajomych mia∏ sekretarz Foj-
cik – trudno powiedzieç. Do najbar-
dziej zaufanych i ofiarnych nale˝eli:
Czes∏awa Sztykowska – mieszkanka
Bytomia, Maria Gemlik z Chorzo-
wa, Jadwiga Przyby∏ówna z Ma∏ej
Dàbrówki, Wojciech Szczud∏o
z Rozbarku, Piotr Dziemba i Roman
Skwara – obaj z Siemianowic. To
oni – „od lat powiàzani z ruchem
Êpiewaczym, zgodzili si´ ukryç
i przechowaç uratowane od zag∏ady
archiwalia, by je po wojnie zwró-
ciç”.

c.d.n.
Andrzej Wójcik

——————
1 Fragment powstajàcej ksià˝ki pt. CzeÊç

PieÊni! Z dziejów Êlàskiego ˝ycia mu-
zycznego szkice i materia∏y êród∏owe,
cz´Êç druga, do 1989 roku. Cz´Êç
pierwsza, obejmujàca lata najdawniej-
sze do roku 1939, ukaza∏a si´ w paê-
dzierniku 2010 roku.

2 Z dziejów „Harmonii” miko∏owskiej,
„˚ycie Âpiewacze”, r. XI, 1958, nr 11,
s. 13.

3 Józef Lig´za, Z dziejów ruchu Êpiewa-
czego na Górnym Âlàsku, „˚ycie Âpie-
wacze”, rok XXII, 1969, nr 4, s. 1.

4 Protokólarz Zwiàzku Âl. Kó∏ Âpiewa-
czych 1945–1949, t. 4. s. 004, zbiory
Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr w Katowicach.

5 NSV – Nationalsozialistische Volks-
wohlfahrt (Narodowosocjalistyczna
Ludowa Opieka Spo∏eczna) w maju
1933 roku uznana przez Hitlera za je-
dynà partyjnà agencj´ dobroczynnà
w Rzeszy.

6 Protokólarz Zwiàzku Âl. Kó∏ Âpiewa-
czych 1945–1949, t. 4, s. 005.

– Ile to ju˝ lat my si´ znamy?
– Po mojemu… prawie dwadzie-

Êcia?
– Pan jest katowiczaninem,

w dodatku z Bogucic, jednej z naj-
starszych dzielnic naszego miasta.
Z dziada, pradziada?

– Tak! Z dziada, pradziada.
– Kopalnia „Katowice” to by∏

w Bogucicach zwiàzek krwi? Cz∏o-
wiek si´ rodzi∏ z przeznaczeniem
do roboty w kopalni.

– To by∏o takie dziedzictwo. Pój-
dziesz do roboty na gruba, i fertig.
Nie by∏o godki. 

– No a pan, panie Franciszku?
Jak to si´ sta∏o, ˝e górnik zabra∏
si´ za sztuk´?

– Jo som nie wiem… Mo˝e to by-
∏a ucieczka, szukanie czegoÊ inne-
go? No i tak ˝ech zaczon…

– Tak szast, prast?
– Zaczon ˝ech od bajtla. Najpierw

lepi∏em takie koszmarki z chleba,
a ˝e po wojnie chleba nie brakowa-
∏o, to tak si´ ∏onacy∏o…

– I od koszmarków do wielkiej
sztuki?

– Najpierw robi∏em na kopalni, to
si´ zapisa∏em do takiego ko∏a, takich
samych „poszukiwaczy Êwiata”.
Najpierw nas by∏o dwudziestu, a po-
tem ju˝ na serio zosta∏o pi´ciu.
Dwóch Janów Nowaków – jeden to
wszystko rozpoczà∏, Józef Rock-
stroh, Rudolf Riedel, i jo.

– Wspomnia∏ pan o kopalni
„Wujek”…

– Tam si´, po latach, przenios∏em.
Tam by∏o lepiej pod ka˝dym wzgl´-
dem! By∏o bardziej ludzkie podej-
Êcie do artysty.

– Rozumiem, ˝e jak si´ w∏adze
kopalni „Katowice” a potem
„”Wujek” zwiedzia∏y, jak wielkim

jest pan artystà, to ju˝ nie by∏o fe-
drowania, ino malowanie?

– Malowania nie by∏o, ino rzeêby
– coraz wi´ksze, dla ró˝nych delega-
cji, odwiedzajàcych kopalni´. Ze-
sz∏o tego 26 lat.

– Podziwiam paƒskie obrazy.
I barwy w tych obrazach. Jak pan
do tego doszed∏? Wie pan, zoba-
czy∏am obraz, na którym by∏y ja-
kieÊ komórki, przybudówki i cha-
sioki. I to by∏o rewelacyjne nagro-
madzenie bry∏ i… barw!

– Nie wiem. Nie wiem skàd to si´
wzi´∏o. Zawsze lubi∏em kolor.

– Uczy∏ si´ pan tej swojej sztuki
u kogoÊ?

– Uwielbia∏em i uwielbiam oglà-
daç obrazy, wystawy. Ale to jest
w duszy.

– A grafiki?
– No, wzià∏em gum´, narysowa-

∏em, wyskroba∏em… i jest. Zrobi-
∏em chyba z tysiàc linorytów, sporo
drzeworytów.

– Pana dzie∏a zgromadzi∏o Mu-
zeum Âlàskie, ale gdybym chcia∏a
coÊ kupiç…?

– Jeszcze coÊ by si´ znalaz∏o.
– Czy ktoÊ w rodzinie, tak jak

pan, para∏ si´ sztukà?
– Dwaj wujowie. Szkoda, ˝e nic

z ich prac nie zosta∏o. Wujowie po-
umierali i wszystko… przepad∏o.
Mo˝e jakieÊ prace gdzieÊ zosta∏y,
ale ma∏owiela.

– Co sta∏o si´ z paƒskimi rzeêba-
mi. No tymi, które na zlecenie two-
rzy∏ pan od Êwitu w kopalni?

– Pani, czasem trza by∏o w nocy
jechaç, bo rano mia∏ przyjechaç so-
wiecki genera∏ i musia∏ dostaç pre-
zent. 

– Obieca∏am panu wystaw´ we
Lwowie. No i do Kijowa warto za-
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Âlàsk z wyobraênià
Z Franciszkiem Kurzejà –
emerytowanym górni-
kiem, artystà nieprofe-
sjonalnym, przedstawi-
cielem grupy „Gwa-
rek’58” rozmawia Stani-
s∏awa Warmbrand

6



jechaç i pokazaç paƒskie prace.
Mo˝e Chicago chcia∏oby pokazaç
Âlàsk paƒskimi oczyma? 

– Zawsze marzy∏em o Lwowie!
A Kijów, Chicago… nawet nie Êmia
marzyç.

– Co to znaczy byç Âlàzakiem?
– To zawsze znaczy∏o – ci´˝ka

praca, wiara i wyobraênia. Inne, ko-
lorowe widzenie Êwiata.

Dzi´kuje za rozmow´.

PS. Wystawa grafik
Franciszka Kurzeji
odb´dzie si´ we Lwo-
wie 21 stycznia 2012
roku.

Franciszek Kurzeja:
*19.09.1936
†23.11.2011

Górnik, artysta –
autor wielu rzeêb,
obrazów, grafik,
równie˝ Êpiewak
w znanym niegdyÊ
katowickim chórze
m´skim „Echo”
a póêniej w chórze
koÊcielnym przy pa-
rafii koÊcio∏a Ma-
riackiego w Katowi-
cach.

Ksiàdz Damian Co-
pek w boguckim ko-
Êciele, w czasie Mszy
Êwi´tej ˝a∏obnej, nad
trumnà Franciszka
Kurzeji powiedzia∏:
jest data urodzenia
i data Êmierci… a na-
sze ˝ycie to ta ma∏a

kreseczka poÊrodku.
I jeszcze zacytowa∏ s∏owa pana

Franciszka, u którego cz´sto bywa∏:
– JeÊli si´ powie dzi´kuj´, to w∏a-

Êciwie wszystko si´ powiedzia∏o. 
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Chór „Lutnia” Pszczyna pragnie z wielkim ˝alem poinformowaç, i˝ 2 wrzeÊnia 2011 roku w wieku 87 lat od-
szed∏ do wiecznoÊci nasz ukochany d∏ugoletni cz∏onek

JAN ÂWIE˚Y
Âp. Jan Âwie˝y przygod´ z Chórem „Lutnia” rozpoczà∏ w 1947 roku. Na poczàtku pe∏ni∏ w nim funkcj´ kroni-

karza, póêniej przez 19 lat by∏ wiceprezesem, a w latach 1966-67 i w 1973 prezesem zarzàdu, nale˝a∏ te˝ do Ko-
misji Rewizyjnej. Poprzez „Lutni´” pozna∏ ˝on´ Helen´. Przez chór przewin´∏o si´ czworo ich dzieci, a tak˝e sy-
nowa. 

Rodzina Âwie˝ych – to prawdziwy klan Êpiewaczy – jedna z nielicznych takich rodzin na Górnym Âlàsku.
W 2000 roku Jan i Helena (poÊmiertnie) otrzymali dyplomy od Zarzàdu ówczesnego Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO – „podzi´kowania i uznania Heroldom Âpiewactwa i Muzykowania na Górnym Âlàsku za pomna˝anie
bogactw kultury polskiej oraz ogólnoludzkiej”.

Âp. Jan Âwie˝y za swojà dzia∏alnoÊç Êpiewaczà uzyska∏ odznaczenia: „Zas∏u˝ony w Rozwoju Województwa
Katowickiego” (w 1967 srebrna i 1977 z∏ota), „Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury (1982) i wszystkie mo˝liwe odznacze-
nia PZChiO, a tak˝e w grudniu 2010 roku medal z okazji 100 – lecia Zwiàzku, który ze wzgl´du na chorob´ ode-
bra∏ jego syn Janusz. W 2006 roku zosta∏ laureatem nagrody miasta Pszczyna w dziedzinie kultury. 

W Chórze „Lutnia” czynnie dzia∏ajà Jego syn Janusz i synowa Gra˝yna.

CZEÂå JEGO PAMI¢CI

Zast´pca sekretarza Prezes Chóru
Gra˝yna Âwie˝y El˝bieta Kuênik-Waleczek

Franciszek Kurzeja – „Chór”



Zak∏adowa Orkiestra D´ta
KWK „Budryk” 

w Ornontowicach

„Budryk” w Ornontowicach nale-
˝y do najm∏odszych kopalni w´gla
kamiennego, do jej budowy przystà-
piono w 1978 r. Zak∏adowa Orkie-
stra D´ta za∏o˝ona zosta∏a w 1986 r.
z inicjatywy dyrektora kopalni, 
F. Rakowskiego przy udziale dyry-
genta Wiktora Kowola. Jej dzia∏al-
noÊç rych∏o przerwa∏y jednak zwol-
nienia grupowe w grudniu 1989 r.
spowodowane wstrzymaniem budo-
wy kopalni.

Orkiestra sk∏ada∏a si´ z 18 instru-
mentów i obejmowa∏a do 20 osób.
Grali w niej wy∏àcznie górnicy. Ko-
palnia finansowa∏a jej dzia∏alnoÊç,
zakupi∏a cz´Êç instrumentów, a pró-
by odbywa∏a w Gminnym OÊrodku
Kultury. Uczestniczy∏a w Êrodowi-
skowych koncertach, festynach
i uroczystoÊciach okolicznoÊcio-
wych (Barbórka, do˝ynki, pogrze-
by), w konkursach orkiestr górni-
czych (czterech kopalƒ: „D´bieƒ-
sko”, „Knurów”, „Szczyg∏owice”
i „Budryk”) oraz w przeglàdach i pa-
radach orkiestr zak∏adowych w Za-
brzu-Bielszowicach. Orkiestra
wspó∏dzia∏a z chórami i orkiestrami
zrzeszonymi w PZChiO oraz innymi
zespo∏ami artystycznymi, bra∏a te˝
udzia∏ w ˝yciu religijnym. Wykony-
wa∏a wiele utworów Józefa Szwe-
da, utwory marszowe kompozyto-
rów czeskich oraz koÊcielne.

W latach 1986–1989 orkiestra wy-
st´powa∏a pod dyr. Wiktora Kowo-
la, a zarzàd tworzyli: Stanis∏aw Ko-
walski, Andrzej Madeja i Roman
Poloczek.

Odpowiedzi na ankiet´ udzieli∏
Wiktor Kowol

Orkiestra D´ta 
KWK „Marcel” w Radlinie

Podobnie jak kopalnia si´gajàca
swymi poczàtkami II po∏. XIX w.
(do 1946 roku nosi∏a nazw´ „Em-
ma”, w latach 1945 do 1949 „Ema”,
w 1949 roku nadano jej imi´ „Mar-
cel”), tak te˝ istniejàca przy niej or-
kiestra d´ta nale˝y do zaawansowa-
nych wiekiem. Za∏o˝ona zosta∏a
w 1917 roku przez pracownika ko-
palni H. Skwocza. Poczàtkowo nie-
wiele liczy∏a osób i nastawiona by∏a
raczej na obs∏ug´ ró˝nego rodzaju
uroczystoÊci kopalnianych. Dopiero
w latach 1923-1925, kiedy dyrygen-
tem zosta∏ P. Liske, stan cz∏onków
orkiestry wzrós∏ do 60 osób, a jego
nast´pca Wincenty Baron wywin-
dowa∏ jà w latach 1925-1935 na wy-
˝yny artystyczne. Orkiestra koncer-
towa∏a m.in. u stóp Kopca KoÊciusz-
ki w Krakowie, a tak˝e w Wilnie
i Warszowicach z okazji uroczysto-
Êci paƒstwowych.

Wybuch II wojny Êwiatowej prze-
rwa∏ dobrà pass´ zespo∏u. W 1945
roku kiedy orkiestr´ reaktywowano,
przystàpi∏o do niej 30 osób. Dyrygo-
wania podjà∏ si´ E. Kubala. Przez
dwadzieÊcia lat stara∏ si´ utrzymaç
orkiestr´ na wysokim poziomie arty-
stycznym. Pod jego kierunkiem
uczestniczy∏a m.in. w zjeêdzie
w Warszawie, w 1955 w do˝ynkach
wojewódzkich w Opolu, w 1964
w czasie ogólnopolskiego przeglàdu
zespo∏ów artystycznych zdoby∏a III
miejsce; szeÊciokrotnie wystàpi∏a
w „Gorolskim Âwi´cie” w Jab∏onko-
wie; tak˝e w Katowicach na uroczy-
stoÊci ods∏oni´cia Pomnika Po-
wstaƒców Âlàskich. Ka˝dego roku
koncertowa∏a podczas Dni Wodzi-
s∏awia Âlàskiego. Ka˝dorazowo

uczestniczy∏a w przeglàdach or-
kiestr Rybnickiego Okr´gu W´glo-
wego, zajmujàc zwykle czo∏owe
miejsca. 

W latach 1966-1979 kapelmi-
strzem by∏ Erwin Zieleêny; jego na-
st´pcà zosta∏ Zygmunt G∏àbica.
Wysokà liczebnoÊç zespo∏u
w znacznym stopniu zapewnia∏a
szkó∏ka gry na instrumentach mu-
zycznych, którà prowadzi∏ E. Kuba-
la. Nie bez znaczenia by∏ fakt, ˝e
dzia∏alnoÊç orkiestry finansowana
by∏a ze Êrodków kopalni „Marcel”,
˝e muzykom udost´pniano pomiesz-
czenia w zak∏adowym Domu Kultu-
ry. Z radliƒskiego „Marcela” kilku
muzyków awansowa∏o do orkiestry
symfonicznej Paƒstwowej Filhar-
monii Âlàskiej oraz Orkiestry Pol-
skiego Radia w Krakowie. Dzi´ki
istnieniu orkiestry kop. „Marcel”
tradycje muzykowania mogli konty-
nuowaç rodziny: G∏àbiców, Zieleê-
nych i Wolnych.

Odpowiedzi na ankiet´ udzieli∏
Zygmunt G∏àbica

———

Orkiestra D´ta 
KWK „Grodziec”

Kopalnia „Grodziec” powsta∏a
w latach 1899-1901, orkiestra
w 1929 roku. Inicjatorem jej za∏o˝e-
nia by∏ nadsztygar Ignacy Solipiw-
ko, któremu pomogli cz∏onkowie
Ko∏a Górników: Jan Szadurski,
W∏adys∏aw T∏uszcz, Jan Augusty-
niak, Pawe∏ Miku∏a i Antoni S∏o-
wiƒski, który zosta∏ pierwszym dy-
rygentem zespo∏u i funkcj´ t´ pe∏ni∏
do wybuchu II Êwiatowej. Orkiestra
wznowi∏a dzia∏alnoÊç 16 maja 1943
roku z inicjatywy by∏ego muzykanta
Józefa Sz∏opka i nadsztygara Nad-
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Górnicze orkiestry d´te (do 1992 roku) – cz. IX
Cykl ankietowych odpowiedzi jakie pozyska∏em

w 1992 roku za poÊrednictwem Paƒstwowej
Agencji W´gla Kamiennego w Katowicach ju˝
wtedy spe∏ni swe zadanie, gdy komukolwiek po-
s∏u˝à przy pisaniu monografii orkiestr d´tych,
zw∏aszcza górniczych na Âlàsku. Skàdinàd wiado-
mo mi, ˝e takie przedsi´wzi´cia sà rozwa˝ane.

Prawdopodobnie w po∏owie drogi jest m.in. dr
El˝bieta Szwed, przygotowujàca ksià˝k´ o twór-
czoÊci kompozytorskiej swego ojca Józefa Szwe-
da, którego muzyka cieszy∏a nies∏abnàcym uzna-
niem i nic nie utraci∏a ze swej atrakcyjnoÊci, ani
nie przesta∏a byç wykonywana przez dzisiejsze ze-
spo∏y instrumentalne. (raj)



mana, zaÊ od 1945 roku batut´ dyry-
genckà ponownie objà∏ A. S∏owiƒski
i prowadzi∏ jà do koƒca swego ˝ycia
(9 XI1962). Stan cz∏onkowski utrzy-
mywa∏ si´ stale na poziomie 30
osób.

Od oczàtku orkiestra finansowana
by∏a przez KWK „Grodziec”, co
znajdowa∏o uzasadnienie w sk∏adzie
osobowym zespo∏u, z∏o˝onego prze-
wa˝nie z pracowników Kopalni;
tak˝e Kopalnia dokonywa∏a zakupu
instrumentów muzycznych. Za ka-
dencji A. S∏owiƒskiego prowadzono
szkó∏k´ gry na instrumentach d´-
tych, w 1947 r. z udzia∏em 23
uczniów. Poczàtkowo orkiestra od-
bywa∏a próby w lokalu Ko∏a Górni-
ków przy ulicy Konopnickiej (rok
1929), nast´pnie w Zak∏adowym
Domu Kultury.

Dyrygentami byli: 1929-1962
wspomniany ju˝ A. S∏owiƒski,
1962-1972 Stanis∏aw Kaƒtoch (by-
∏y cz∏onek orkiestry), 1972-1980
oraz 1981-1985 Kazimierz S∏owiƒ-
ski (syn Antoniego), 1980-1981
Wac∏aw Wolny, 1985-1988 Adam
Marzec, od marca 1988 Antoni
Majchrzyk, od marca 1989 W∏ady-
s∏aw Juszczyk. Koncerty organizo-
wane by∏y przewa˝nie dla za∏ogi ko-
palni i mieszkaƒców regionu, tak˝e
w oÊrodkach wypoczynkowych. Or-
kiestra zrzeszona w PZChiO, wyst´-
powa∏a równie˝ w konkursach,
uczestniczy∏a w pielgrzymkach do
Piekar i w ró˝nych uroczystoÊciach
religijnych.

Odpowiedzi na ankiet´ udzieli∏
W∏adys∏aw Juszczyk

———

Orkiestra D´ta 
KWK „Jaworzno”

KWK „Jaworzno” powsta∏a
w wyniku po∏àczenia trzech kopalƒ: 

1) „Kameralnej” – przyjmowa∏a
póêniej kolejne nazwy: „J. Pi∏sud-
skiego”, „Fryderyka Augusta” i „B.
Bieruta”; 

2) „Burdy” – kolejne nazwy: „Ru-
dolf Schacht”, „T. KoÊciuszko”
i „KoÊciuszko-Nowa”; 

3) „Doms-Grube”, póêniej „So-
bieski”. W 1965 roku kopalnie te
po∏àczono w jednà p.n. KWK „Ja-
worzno” w Jaworznie.

Kopalniana orkiestra liczy∏a od
32 do 37 osób grajàcych. Przy ze-
spole prowadzona by∏a nauka gry na
instrumentach muzycznych. Nauk´

pobierali uczniowie ZSG przy
KWK „Jaworzno” oraz m∏odzie˝
z innych szkó∏. Orkiestra prowadzi-
∏a te˝ w∏asnà bibliotek´, w której
zgromadzono utwory marszowe –
pochodowe i pogrzebowe, a wÊród
kompozycji koncertowych – uwer-
tury, wiàzanki, walce, polki, utwory
operetkowe i inne. Z muzyki roz-
rywkowej w latach 1983-1992 mu-
zycy z Jaworzna wykonywali m.in.
takie jak: Po∏awiacze pere∏ G. Bi-
zeta, walc z filmu „Noce i dnie” W.
Kazaneckiego, Western, Alabama –
dix, Z gór bije dzwon, Panorama
amerykaƒska L. Landowskiego,
Stary Charleston Józefa Szweda,
przeboje Jana Kiepury, czy Taniec
hiszpaƒsko-cygaƒski paso doble
w oprac. Podsiad∏y. 

Orkiestra stworzy∏a mo˝liwoÊci
kontynuowania rodzinnych tradycji
muzykowania – grali w niej: Stani-
s∏aw Waluga (ojciec) i Mieczys∏aw
(syn), W∏adys∏aw Ostrowski (oj-
ciec) oraz Jan (syn) i Aneta (córka),
Franciszek Herman i Tadeusz
(syn), Kazimierz Szajner i Stani-
s∏aw Polanek (bracia), Zbigniew
Sapiƒski i syn Andrzej.

Dyrygentami orkiestry byli: od
1932 do 1939 Roman Czaputa,
1945-1960 Józef Czadel (orkiestra
przy kop. „Bierut”), 1960-1964 Jó-
zef Czerniak (orkiestra kop. „Bie-
rut”), 1957-1964 Kazimierz Szaj-
ner (orkiestra przy kop. ”KoÊciusz-
ko Nowa”) i dalej 1964-1966 K.
Szajner (dyrygent orkiestr po∏àczo-
nych kopalƒ: „Bierut” i KoÊciuszko
Nowa), 1967-1974 Eugeniusz Dà-
bek, 1975-1976 Józef Czerniak,
1977-1983 Marian Ptak (I dyry-
gent), 1977-1983 Jan Ostrowski
(II-gi dyrygent).

W okresie II Rzeczypospolitej or-
kiestra gra∏a w Krakowie na Rynku
G∏ównym, wystàpi∏a te˝ na antenie
krakowskiej rozg∏oÊni Polskiego
Radia. Szczyci si´ równie˝ nagra-
niami dokonanymi w tej stacji rado-
wej latach 1958-1964. W kronikach
z dumà odnotowano te˝ koncerty
w Akademii Górniczo-Hutniczej
z okazji obchodów Dnia Górnika
w latach 1980 i 1991, za co zosta∏a
wyró˝niona przez Senat AGH
i Rektora tej uczelni Listem Po-
chwalnym.

Odpowiedzi n ankiet´ udzielili:
mgr Miros∏aw Chudy

i Jan Ostrowski – 
dyrygent orkiestry
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Wspomnienie 
„do u˝ytku 
wewn´trznego”

„Do u˝ytku wewn´trznego” – takie
zastrze˝enie znalaz∏o si´ na ok∏adce
pi´knie opracowanego wydawnictwa,
które ukaza∏o si´ ca∏kiem niedawno
w ˚orach. Opracowa∏ je ks. Sebastian
Kreczmaƒski i opatrzy∏ tytu∏em: „Wspo-
mnienie Êw. Cecylii. Chóry i zespo∏y
muzyków koÊcielnych”.

Dla dokumentalisty interesujàcego si´
amatorskim ruchem Êpiewaczym i in-
strumentalnym praca ksi´dza Kreczmaƒ-
skiego, zwiàzanego obecnie z parafià
Êw. Êw. Aposto∏ów Filipa i Jakuba w ˚o-
rach, mo˝e byç êród∏em wiedzy o chó-
rach „Pasja”, „Gloria”, „Canticum No-
vum” oraz o zespole „Schola Cantorum
Sariensis”. Sà to grupy Êpiewacze zwià-
zane z ˝orskimi parafiami. Prowadzà je –
jak to wynika z zamieszczonych notek
informacyjnych – dyrygentki doskonale
do tej roli przygotowane, a ich kompe-
tencje potwierdzone sà dyplomami
ukoƒczenia specjalistycznych studiów
muzycznych.

Praca rekomendowana we Wst´pie na-
pisanym przez przewodniczàcego Archi-
diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej
i Duszpasterza Organistów, ks. dra Wie-
s∏awa Hudka, jako „zbiór stanowiàcy
propozycj´ Êpiewów dla naszych chórzy-
stów” – ∏àczy walor poznawczy z prak-



tycznym, u˝ytkowym. Wydaje si´ wi´c,
˝e najwi´kszà korzyÊç z wydawnictwa,
poza koneserami odnieÊç mogà Êpiewa-
cy, przede wszystkim zaÊ dyrygenci chó-
rów – zw∏aszcza chórów koÊcielnych. 

„Jestem przekonany, ˝e ka˝da inicja-
tywa, która s∏u˝y podniesieniu kultury
muzycznej, a zw∏aszcza w jej wymiarze
liturgicznym, niesie ze sobà ogromny
potencja∏ dobra. Oto bowiem w liturgii
sprawy Boskie ∏àczà si´ ze sprawami
ludzkimi. Muzycznym uobecnieniem
odwiecznego dialogu, jaki Stwórca pro-
wadzi ze stworzeniem, mo˝e byç Êpiew
wielog∏osowy, w którym g∏osy tworzà
harmoni´, a ich poszczególne sekcje
[…] otwierajà wra˝liwoÊç serc na bogac-
two i ró˝norodnoÊç we wspólnocie” –
napisa∏ autor Wst´pu. Powo∏a∏ si´ te˝ na
tradycj´ chóralnego Êpiewu na Âlàsku
oraz tej tradycji przejawy w ˝yciu mu-
zycznym ˚or, w którym wybijajà si´ na
czo∏o takie przedsi´wzi´cia, jak Ogólno-
polski Przeglàd PieÊni Pokutnej i Pasyj-
nej oraz Festiwal TwórczoÊci Religijnej
Fide et Amore.

Na zbiór ks. Kreczmaƒskiego sk∏adajà
si´ przede wszystkim nuty i partytury
chóralnych utworów proponowanych do
wykorzystania w ramach liturgii eucha-
rystycznej zwiàzanej ze wspomnieniem
Êw. Cecylii. Obok utworów tematycznie
zwiàzanych z patronkà muzyki koÊciel-
nej (Niby echo, Cecylio Panno Âpiewna,
W chwale Bo˝ej na niebiosach) zasadni-
czà cz´Êç zbioru stanowi skomponowana
w 1877 roku Missa Brevis francuskiego
kompozytora Ch. Gounoda (1818-1893).
Umieszczono w zbiorze tak˝e stosowne
utwory innych kompozytorów, mi´dzy
innymi J.S. Bacha (Jesus bleibet meine
Freude), W.A. Mozarta (Ave verum Cor-
pus), C. Francka (Panis Angelicus), N.
Blachy (Modlitwa o pokój) M. Gomó∏ki
(NieÊcie chwa∏´ mocarze) oraz opraco-
wania pieÊni (Gdzie mi∏oÊç wzajemna,
Witaj pokarmie, Ciebie Boga wys∏awia-
my, Alta Trinita beata) i Êpiewów litur-
gicznych. Dobrym pomys∏em by∏o w∏à-
czenie do zbioru kompletu czytaƒ sk∏ada-
jàcych si´ na Liturgi´ S∏owa oraz intere-
sujàcego szkicu „Legenda Êwi´tej Cecy-
lii”, b´dàcego równie˝ przeglàdem zwià-
zanych z osobà Êwi´tej m´czennicy twór-
czych inspiracji w dziejach sztuki.

Jaka szkoda, ˝e ze wzgl´du na prze-
znaczenie „do u˝ytku wewn´trznego”
zbiór ks. Kreczmaƒskiego nie mo˝e byç
powszechnie dost´pny! Jednym z powo-
dów owego ˝alu jest walor estetyczny
wydawnictwa. Bo jeÊli chodzi o zamiesz-
czone w nim utwory muzyczne, to prze-
cie˝ znane sà one wielu chórom i ch´tnie
przez nie Êpiewane. W ka˝dym razie
twórcy zbioru wypada pogratulowaç za-
równo pomys∏u, jak i efektu pracy.

andwoj

„Slezské koledy” 

Pierwsza lekcja Êpiewu… Kiedy si´
ona odby∏a, w jakich okolicznoÊciach?
CoÊ podpowiada nam, ˝e raczej nie by∏a
to lekcja szkolna. Po chwili ju˝ wiado-
mo: – No tak! To mog∏o byç tylko do-
mowe, rodzinne Êpiewanie doros∏ych
i dzieci. W Êlàskich domach takà lekcjà
wielokrotnie przerabianà by∏ Êpiew ko-
l´d. Oprócz tych znanych z dawien daw-
na, uczono si´ te˝ s∏ów i melodii pieÊni
nowych, jeszcze nie zadomowionych
w rodzinnej tradycji.

Krystyna Turek, autorka wydanego
w 1995 roku tomu pod tytu∏em „Kol´dy
GórnoÊlàskie. Wybór êróde∏ i opraco-
wanie” (znalaz∏o si´ w nim ponad sto
zanotowanych na Âlàsku pieÊni bo˝ona-
rodzeniowych) stwierdzi∏a mi´dzy inny-
mi, i˝ „Kol´dy nale˝à do naj˝ywotniej-
szych pieÊni w polskiej kulturze religij-
nej i spo∏eczno-obyczajowej. Od Êre-
dniowiecza a˝ po dzieƒ dzisiejszy wy-
brzmiewajà swoim niepowtarzalnym,
jak˝e podnios∏ym, uroczystym i pi´k-
nym tonem w Êwiàtyniach, przy ˝∏óbku,
podczas wigilijnych spotkaƒ rodzin-
nych, w domach naszych bliskich i sà-
siadów […] mocno wpisane w opraw´
obrz´dowà okresu Bo˝ego Narodzenia,
przekazywane z pokolenia na pokolenie,
by∏y starannie piel´gnowane oraz zapi-
sywane przez mi∏oÊników i badaczy
kultury Êlàskiej. Obok kol´d okreÊla-
nych mianem pieÊni na Bo˝e Narodze-
nie, które upowszechnia∏y liczne wy-
dawnictwa Êpiewnikowe, ksià˝ki do na-
bo˝eƒstwa oraz zbiory kantyczek, du-
˝ym zainteresowaniem zbieraczy i folk-
lorystów cieszy∏y si´ utwory, odzwier-
ciedlajàce ˝ywy repertuar kol´dników
Êlàskich, np. „pastuszków”, kol´dników

z gwiazdà lub szopkà zwanà „betlejkà”
(„betlejkorzy”), dziewczàt z „kolebkà”,
„Trzech Króli”…”

TwórczoÊç ludowa, a z takà w przy-
padku wi´kszoÊci kol´d i pastora∏ek
mamy do czynienia, nie zna granic.
Motywy tekstowe nawiàzujàce do
ewangelicznej opowieÊci o narodzeniu
Paƒskim powiàzanej z realiami ˝ycia
tradycyjnego Êrodowiska wiejskiego,
podobnie jak i towarzyszàce im melo-
die, przenoszone by∏y z miejsca na
miejsce, a przy okazji poddawane drob-
nym przeróbkom.

Podczas tegorocznego Âwi´ta Âlàskiej
PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski” z przy-
czyn oczywistych nie Êpiewano kol´d
(impreza odby∏a si´ w niedziel´, 5
czerwca, w Opawie, w Republice Cze-
skiej). Uprzejmi gospodarze obdarowali
goÊci „zza miedzy” – to znaczy przyby-
∏ych z polskiego Âlàska – upominkami.
Znalaz∏ si´ wÊród nich bardzo ∏adnie
w 2010 roku wydany zbiór (nuty i tek-
sty) pod tytu∏em „Slezské Koledy”*
(„Âlàskie kol´dy”). Opracowa∏ go Bohu-
mil Kaděra, który potraktowa∏ Âlàsk –
i chwa∏a mu za to – jako niepodzielonà
granicami paƒstwowymi i administra-
cyjnymi rozleg∏à krain´. Stàd w jego
pracy kol´dy Êpiewane w ró˝nych cz´-
Êciach Âlàska – wi´c tak˝e w Brynowie
i w Katowicach, w okolicach Raciborza
i Opavy, Lubliƒca i wielu dalszych miej-
scowoÊciach po obu stronach granicy.
Korzysta∏ z wielu wczeÊniej wydanych
zbiorów, mi´dzy innymi Adolfa Dyga-
cza („PieÊni Katowickie”, 1996), Aliny
Kopoczek („Âpiewnik Macierzy Ziemi
Cieszyƒskiej”, 1987), Juliusza Rogera
(„PieÊni ludu polskiego w Górnym Szlà-
sku”, 1976).

Ozdobà tomu sà grafiki Heleny Sali-
chovej (1895-1975), przedstawiajàce
sceny bo˝onarodzeniowe. Dla tych, któ-
rzy znajà j´zyk czeski, albo potrafià czy-
taç czeskie teksty, ciekawym doÊwiad-
czeniem b´dzie poznanie brzmienia t∏u-
maczonych na ten j´zyk ewangelicznych
relacji o narodzeniu Chrystusa Pana, Po-
k∏onie Trzech Króli, Ucieczki do Egip-
tu… Ca∏oÊç dope∏niajà mapki, prezenta-
cja Êlàskich zwyczajów bo˝onarodzenio-
wych, s∏ownik, wykaz literatury, spisy
zamieszczonych kol´d w uk∏adzie alfa-
betycznym i wg miejscowoÊci, spis tre-
Êci.

Godna uwagi i polecenia jest ta publi-
kacja Bohumila Kaděry, która pierwszà
zapami´tanà lekcj´ Êpiewu na pami´ç
przywiod∏a – wielokrotnie w Êlàskich
domach przerabianà lekcj´ Êpiewania
kol´d, tak˝e tych mniej znanych.

andwoj
____________

* Bohumil Kaděra, Slezské koledy, Opa-
va 2010.
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1.
Twój g∏os jest naj-
lepszy. Chocia˝
wszyscy inni Êpie-
wajà cicho, ty si´
nie daj – Êpiewaj na
maxa;

2.
Nie musisz przy
Êpiewie otwieraç
ust. To nie jest wca-
le takie przyjemne.
W ogóle staraj si´
w miar´ mo˝liwoÊci
nimi nie poruszaç;
dzi´ki temu twoja
emisja b´dzie wy-
raêniejsza;

3. 
Niech twoje oblicze
podczas Êpiewu b´-
dzie pos´pne i po-
nure jak u Napole-
ona po bitwie pod
Waterloo;

4. 
Próby chóru sà
przeznaczone tylko
dla mniej uzdolnio-
nych. Mo˝esz
w nich uczestni-
czyç, ale przynaj-
mniej postaraj si´
przychodziç na nie
ze spóênieniem, tak
jak to czynià wielcy
artyÊci – dzi´ki te-

mu dostrze˝ony zo-
stanie twój geniusz.
Poza tym jest to
przejaw elegancji
wyró˝niajàcy ci´ ze
zwyczajnego chó-
ralnego plebsu;

5. 
Wskazówki i obja-
Ênienia dyrygenta
odnoszà si´ do in-
nych. Ty ju˝ od daw-
na wszystko wiesz
lepiej i one ci´ pro-
stu nudzà. Dobrze
je˝eli stroisz miny
i czynisz pó∏g∏oÊne
uwagi;

6.
Nie powinieneÊ Êpie-
waç wed∏ug nut. Od-
dawaj si´ raczej
swobodnej impro-
wizacji.

7.
Materia∏y nutowe
b´dà trwalsze je˝eli

je b´dziesz gniót∏
i zwijaç w rolk´. Nu-
ty sà dla ciebie
zb´dnym balastem.
Niech si´ nimi zaj-
muje osoba, której
zlecono ich pilno-
wanie;

8.
Nie zaniedbuj spo-
sobnoÊci, by poroz-
mawiaç z sàsiadami.
Takie rozmówki o˝y-
wiajà prób´, a dyry-
gentowi umo˝liwia-
jà koncentracj´.

9. 
Zwa˝aj na to, aby
twoje osiàgni´cia
zosta∏y nale˝ycie
docenione. Krytykuj
wszystko i wszyst-
kich, dowodzàc
równoczeÊnie, ˝e
w innych zespo∏ach
Êpiewacy majà si´
lepiej;

10.
Nie zapominaj nigdy
o tym, i˝ to, ˝e
w ogóle Êpiewasz
z innymi, jest prze-
jawem twojej szcze-
gólnej uprzejmoÊci.
PodkreÊlaj przy ka˝-
dej okazji, ˝e jesteÊ
idealnym(nà) chó-
rzystà(kà).

Dekalog
weso-
∏ego 
chó-

rzysty



„Âpiewak Âlàski” – jedyne w Polsce czasopi-
smo Êpiewaków i instrumentalistów amatorsko
uprawiajàcych swoje zami∏owania muzyczne
koƒczy pi´çdziesiàty rok swego ˝ywota. Po raz
ostatni zatem w numeracji rocznika widzimy
rzymskim sposobem zapisanà liczb´ L (50).
Pierwszy zeszyt pisma, jaki uka˝e si´ w 2012 ro-
ku zainauguruje pi´çdziesiàty pierwszy rok wy-
dawania „Âpiewaka Âlàskiego” i oznaczony b´-
dzie rzymskà liczbà LI (51).

Pismo ukazywa∏o si´ w latach 1920–1939,
1946–1948, wznowione w 1985 wydawane jest
do dzisiaj. Odliczajàc przerwy, wychodzi wska-
zana liczba roczników. Do przeoczonego w na-
t∏oku zdarzeƒ jubileuszu naszego pisma wróci-
my w pierwszym wydaniu przysz∏orocznym!

Od 2010 roku „Âpiewak Âlàski” wydawany jest
w nowym formacie, z kolorowà ok∏adkà. Stara-
my si´, ˝eby by∏ pismem atrakcyjnym, zachowu-
jàcym walor poznawczy i dokumentalny. Wiele
zale˝y od nas – od zrzeszonych w Zwiàzku Êpie-
waków, muzyków i dzia∏aczy. Piszcie i fotografuj-
cie! Przesy∏ajcie te materia∏y redaktorowi (dna-
jow@gmail.com) – dzielcie si´ z innymi wiado-
moÊciami o w∏asnych dokonaniach!

Abonujcie „Âpiewaka”, proponujcie go znajo-
mym i przyjacio∏om – nie mamy si´ czego wsty-
dziç!

Dysponujemy jeszcze pewnà iloÊcià poprzed-
nich wydaƒ. Warto mieç w domu te pamiàtkowe
numery „Âpiewaka Âlàskiego”, a przy okazji
wesprzeç drobnym groszem naszà Êpiewaczo-
muzycznà wspólnot´. 

Zach´camy do odwiedzania biura Zarzàdu
G∏ównego w Katowicach przy ulicy Plebiscyto-
wej 17 i do nabywania Âpiewaka Âlàskiego”!


