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GDAKANIE
Te˝ bra∏em udzia∏ w gdakaniu. To

znaczy wypowiedzia∏em si´ w tej
sprawie w radiu. Niektórzy s∏yszeli.
Audycja by∏a na ˝ywo, zaÊ jej ele-
mentem by∏y g∏osy s∏uchaczy, któ-
rzy przez telefon, swobodnie wypo-
wiadali si´ w sprawie gdakania.

Jak zwykle – jedni byli za, inni –
przeciw. Jak na jakimÊ zebraniu albo
wiecu.

W Êpiewaczo-muzycznym Êrodo-
wisku to gdakanie równie˝ jakoÊ da-
∏o si´ we znaki. Mo˝na by∏o s∏yszeç
g∏osy wpisane w ogólnonarodowà
mani´ gdakania. Ich rozk∏ad nie bar-
dzo przypomina∏ tradycyjny uk∏ad
partyturowy, w ogólnym jednak wy-
razie gdakanie przez nie emitowane
by∏o doÊç zrównowa˝one a zarazem
skontrastowane – co nale˝y uznaç za
zgodne z regu∏ami przyzwoitego
kontrapunktu. Gdy zatem jedni
oÊwiadczali si´ za, inni opowiadali
si´ przeciw Koko spoko. Mniej wi´-
cej po po∏owie podzieli∏y si´ te g∏o-
sy, przekraczajàc naturalne granice
sopranów, altów, tenorów i basów
oraz rozmaitych grup instrumental-
nych.

Wi´c choç mog∏o byç spoko, to
jednak nie ca∏kiem by∏o.

Nie by∏o spoko z powodu wiosen-
nej tradycji kultywowania wprowa-
dzonego przez ojców za∏o˝ycieli
Êlàskiego zwiàzku Êpiewaczo-mu-
zycznego zwyczaju spotykania si´,
celem sprawozdawania, lub – rza-
dziej – wybierania nowych zarzà-
dów w zespo∏ach, okr´gach itd.
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Zgodnie z uÊwi´conym rytem w mi-
nionym kwartale odby∏o si´ wiele
zebraƒ. Powtarzany w regularnych
odst´pach wiosenny obrz´d zebra-
niowy tym si´ cechuje, ˝e podczas
jego odprawiania zg∏aszane sà, po-
tem rozpatrywane i poddawane pod
g∏osowanie projekty wa˝nych
uchwa∏.

Jak zwykle – jedni sà za przyj´-
ciem tych˝e, inni – przeciw.

Wyst´puje w tym chórze miesza-
nym jeszcze jedna, mniej kontra-
punktycznie wyrazista kategoria
g∏osów wstrzymujàcych si´. To sà 
– mo˝na tak powiedzieç – g∏osy 
spoko.

Kulminacja tegorocznego, obrz´-
dowego spotykania si´ wyznaczona
zosta∏a na dzieƒ dwudziesty drugi
kwietnia. Dochodzi∏o do niej stop-
niowo, podobnie jak u Wagnera,
w Vorspielu do „Tristana i Izoldy” –
w drodze ˝mudnych przygotowaƒ –
przez wielokrotne powtarzanie
i przekszta∏canie wyjÊciowego mo-
tywu, eksponowanego na tle g´st-
niejàcej harmonii, narastajàcej dyna-
miki i wrastajàcej liczby grajàcych
instrumentów.

W koƒcu wy∏adowa∏o si´ nagro-
madzone w ciàgu roku napi´cie,
uspokoi∏y g∏osy. Mo˝e nie wszyst-
kie, jak w dobrze pod wzgl´dem
kompozycji zaplanowanej pierwszej
cz´Êci klasycznej, czy te˝ roman-
tycznej Symfonii, ale… w najwa˝-
niejszej sprawie wi´kszoÊç by∏a za.
Nawet jeÊli w g∏´bi serca by∏a prze-
ciw. Wygrali zatem wszyscy, a osià-
gni´ty w Finale sukces skwitowano
oklaskami; g∏osów spoko – wstrzy-
mujàcych si´ naliczono trzynaÊcie.

Wielki zespó∏ wokalno-instru-
mentalny Êlàskich Êpiewaków i mu-
zyków okaza∏ si´ znacznie spraw-
niejszy, ani˝eli mniej liczny ensem-
ble Przedstawicieli, którzy w tym
samym mniej wi´cej czasie w Naj-
wy˝szym Organie ogrywali partytu-
r´ dzie∏a opatrzonego przez Pomy-
s∏owego Twórc´ tytu∏em „Reforma
Emerytalna”.

Co z gdakaniem?
Zawsze znajdà si´ tacy, którym

bez gdakania trudno si´ obejÊç. Jak
komu zale˝y, mo˝e sobie telewizor
w∏àczyç, lub do Internetu zajrzeç.
Gdaczà tam tak zajadle, ˝e niekiedy
trudno zrozumieç o co chodzi. Od
rana do nocy rozlega si´ g∏oÊne – ko-
ko, koko, doping dajmy…gdajmy…
gda… Tu˝ przed Euro 2012 do gda-

czàcego chóru do∏àczy∏a nawet Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad (w skrócie GDDKiA),
co objaÊnia cytat wzi´ty z Internetu:
„Brawo „Gdaka!” Nikt inny nie
wpad∏by na taki pomys∏, aby przed
samym Euro 2012 totalnie zakorko-
waç autostrad´ A-4, którà pojedzie
bardzo du˝a cz´Êç kibiców”.

Szcz´Êliwie po sukcesie Âwi´ta
Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok
Âlàski” druhowie Êpiewacy i muzy-
cy w wi´kszoÊci swojej zamilkli.
Zaj´ci sà teraz oglàdaniem na w∏a-
snych telewizorach europejskiej ko-
paniny; troch´ to jeszcze potrwa,
wobec tego nie b´dà si´ przyczyniaç
do korkowania A-4!

Koko, koko, gda, gda gda…
To gda pochodzi od paƒ z Kocu-

dzy.
Z ˝alem o nich wspominam, „wy-

gdakanych” z udzia∏u w Euro, Êci-
Êlej – z dodawania swojà obecnoÊcià
i Êpiewem ducha walki polskim pi∏-
karzom. Same tego koko i gda nie
wymyÊli∏y. Wzi´∏y je od swoich ba-
bek, które dawno, dawno temu Êpie-
wa∏y pieÊƒ zaczynajàcà si´ od s∏ów
Koko, koko, gda, gda, gda.

– Dlaczego w nowej pieÊni naro-
dowej pojawia si´ gdakanie? Czy
nie mog∏o byç g´ganie? – zastana-
wia∏a si´ w Internecie Malina Prze-
Êluga? Nie mog∏o – „bo Polacy nie
g´si i swój j´zyk majà” – zaspokoi∏a
ciekawoÊç zaniepokojonych i doda-
∏a: „Odpowiedniejszy by∏by odg∏os
wydawany przez or∏a, jest jednak
[ten odg∏os – AW] arytmiczny
i skomplikowany fonetycznie.” Poza
tym gdakanie „kojarzy nam si´
z polskà spuÊciznà, krajobrazem ˝y-
znych pól i ∏àk kwieciem umajo-
nych. Czy to nie kury karmi∏a Zosia
w epopei narodowej?”

G∏ównymi specjalistami od gda-
kania sà politycy i dziennikarze. Po-
trafià gdakaç na ka˝dy temat i czer-
paç z tego procederu osobiste korzy-
Êci. Jednego osobnika z tego gatun-
ku przypomnia∏ przed laty Boles∏aw
Surówka. W przedstawieniu przed-
wojennej prasy Êlàskiej pisa∏:

„…wychodzi∏o [wtedy – AW] kil-
ka pisemek o bardzo niedobrej s∏a-
wie, jak […] czysto ju˝ szanta˝owa
szmatka pt. o ile pami´tam, „G∏os
Wolny”, a wydawana przez noto-
rycznego szuj´, niejakiego Mar-
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Dziennikarze podczas wyÊcigów konnych w Katowicach-Brynowie,
w roku 1932. Od lewej redaktorzy Falk, Hajner i Marchwicki. Karyka-
tura opatrzona rymowankà Emanuela Imieli:

Widaç redaktorów trzech,
Nowin majà pe∏ny miech;
Zrozumiejà si´ na migi
I cyganià na wyÊcigi.



chwickiego, pochodzàcego z So-
snowca. Pisemko to lubowa∏o si´
w opisie rozmaitych rzekomych
nadu˝yç, orgii, bachanalii itp., ale
oczywiÊcie tylko wtedy, kiedy ci,
których owe opisy dotyczy∏y, nie za-
p∏acili uprzednio pewnej sumy za
milczenie. Marchwicki zresztà by∏
tani i zadowala∏ si´ na ogó∏ kwotà
50-ciu z∏otych. Poza tym nale˝y
jeszcze dodaç – jeÊli ju˝ jesteÊmy
przy owej bardzo nieciekawej posta-
ci, albo te˝ i ciekawej, tyle ˝e z kry-
minalnego punktu widzenia – ten˝e
Marchwicki bywa∏ doÊç cz´sto obi-
jany laskà w ró˝nych publicznych
miejscach. Zwykle przez tych, któ-
rych atakowa∏ na swych „∏amach”,
w razie gdy ci odmówili mu mniej
lub bardziej skromnego okupu”.

Koko, spoko: kto dziÊ z laskà po
ulicach skoko? Chyba ˝e z nebeskà,
jak to w popularnej czeskiej piosen-
ce przed laty Êpiewano.

Dla równowagi, i z myÊlà o dru-
hach Êpiewakach i muzykach,
przede wszystkim jednak w celach
poznawczych za∏àczam nuty i tekst
pieÊni Koko spoko w wersji zanoto-
wanej w 1952 roku przez Adolfa
Dygacza w Bobrownikach. W orygi-
nalnym wariancie zag∏´biowskim
koko nie wyst´puje. Mowa jest
w nim o radoÊci, jakà sprawi∏ dziew-
cz´tom pewien b´dziƒski kawaler,

w którym nie rozpoznajemy typa
przedstawionego przez B. Surówk´
w cytowanym urywku.

Zamieszczony przyk∏ad wyczer-
puje zagadnienie i polecony mo˝e
byç do Êpiewania przez Êlàsko-za-

g∏´biowskich uczestników ruchu
muzycznego w przerwach mi´dzy
meczami zamiast pieÊni spopulary-
zowanej przez wygdakane panie
z Kocudzy w Lubelskiem.

Redaktor
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Cieszcie si´ dziewcz´ta Dziewuchy si´ Êmia∏y
cieszcie si´ dziewcz´ta, hulaç z nim nie chcia∏y
b´dziƒski kawaler bo za takim ch∏opcem
wysiedzia∏ kurcz´ta. kurcz´ta lata∏y.

B´dziƒski wysiedzia∏ A ch∏opiec si´ martwi∏
rokicki je zwodzi∏ co on b´dzie robi∏
grodziecki si´ gniewa∏, i kwaÊnego mleka
˝e z nimi nie chodzi∏. kurcz´tom nadrobi∏.

Nie mog∏a se matka Kurcz´ta to zjad∏y
ze synem poradziç wszystkie pozdycha∏y
musia∏a jaj kupiç dopiero si´ ch∏opcy
i syna nasadziç. po g∏owach drapa∏y.

Nie Êpiewaj, nie Êpiewaj
boÊ si´ rozÊpiewa∏a
i tak b´dziesz co dzieƒ
kurom jeÊç dawa∏a.

KATOWICE. 27 marca w siedzibie Zarzàdu G∏ówne-
go Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr odby∏o si´ ze-
branie plenarne Zarzàdu, poÊwi´cone za∏o˝eniom planu
pracy na rok 2012, omówieniu podstaw finansowych
dzia∏alnoÊci Zwiàzku oraz organizacji dorocznego Wal-
nego Zjazdu Delegatów. Uczestniczàcy w posiedzeniu
prezesi okr´gów referowali tak˝e sprawy tyczàce dzia-
∏alnoÊci reprezentowanych przez siebie zwiàzkowych
ogniw. Prowadzàcy zebranie prezes Zarzàdu G∏ównego,
Roman Warzecha, przypomnia∏ na wst´pie, ˝e poprzed-
nie, nieprotoko∏owane zebranie Zarzàdu odby∏o si´
w grudniu ub. roku i powiàzane by∏o z uroczystoÊcià
op∏atkowà. Prezes Warzecha z∏o˝y∏ te˝ ˝yczenia druhnie
Eleonorze S∏adkowskiej z okazji 80-lecia urodzin. Pa-
mi´tano te˝ o urodzinach zast´pczyni sekretarza, Jadwi-
gi Zaremby, cz∏onka Zarzàdu, Wiktora Gajdy i Kazimie-
rza Tulaji – nieuczestniczàcego w zebraniu przewodni-
czàcego G∏ównej Komisji Rewizyjnej. Na czeÊç soleni-
zantów odÊpiewano Sto lat!

*   *   *

KATOWICE. Koncerty pasyjne, niekiedy po∏àczone
z mo˝liwoÊcià uczestniczenia w liturgii niedzieli palmo-

wej, sta∏y si´ tradycjà praktykowanà w koÊcio∏ach na-
szej archidiecezji. Sà oczekiwane i dobrze przyjmowane
przez s∏uchaczy i wiernych, stanowiàc przygotowanie,
wst´p niejako do tego co najwa˝niejsze w Wielkim Ty-
godniu: do kontemplacyjnego a zarazem czynnego
uczestnictwa w pamiàtce m´ki i zmartwychwstania.

Jeden z takich koncertów odby∏ si´ w przypadajàcà te-
go roku 1 kwietnia Niedziel´ Palmowà w koÊciele Naj-
Êwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa na Osiedlu Radockie-
go w Katowicach-Piotrowicach. Uczestniczy∏y w nim
dwa, w∏aÊciwie, trzy chóry: Mieszany i Kameralny miej-
scowego Towarzystwa Âpiewaczego „Modus Vivendi”
Êpiewajàce pod kierunkiem Anny Szawiƒskiej oraz – go-
Êcinnie – skupiajàcy amatorów rozmi∏owanych w Êpie-
wie chóralnym chór „Basilica Cantans”, który jest zespo-
∏em Archikatedry i Wy˝szego Instytutu Teologicznego
w Cz´stochowie, wyst´pujàcym pod kierunkiem W∏o-
dzimierza Krawczyƒskiego oraz Zygmunta Nitkiewicza.

Oba zespo∏y zaprezentowa∏y wysoki poziom wyko-
nawczy i doskonale przygotowane przedstawi∏y licznie
przyby∏ym s∏uchaczom interesujàcy i obszerny program
z∏o˝ony z utworów tematycznie i nastrojowo wpisujà-
cych si´ w charakter prze˝ywanego dnia.



NIEBORY k. TRZY¡CA. Co roku w kwietniu, w za-
olziaƒskich Nieborach k. Trzyƒca, odbywa si´ impreza
pod nazwà „Wiosenne Spotkanie z Piosenkà”. Inicjato-
rem Êpiewaczego randes-vous jest Irena Ma∏ysz, dyry-
gentka miejscowego chóru mieszanego „Zgoda”, który
w zesz∏ym roku Êwi´ci∏ jubileusz 25-lecia istnienia.

Wokalnym partnerem „Zgody” by∏a – jak co roku –
zabrzaƒska „Lutnia”. Wykonawcy zaprezentowali uroz-
maicony repertuar, poczàwszy od melodii ludowych po
Moniuszk´ i Haendla.

Kilka kompozycji, w tym s∏ynnà Od´ do radoÊci chó-
ry wykona∏y wspólnie. Ciekawym przerywnikiem by∏
wyst´p dzieci´cego zespo∏u „Ziarenka”, a nade wszyst-
ko wokalno-aktorski popis artysty Jana Marii Dygi
z Gliwic. Sta∏o si´ ju˝ zwyczajem, ˝e Êpiewane utwory
przeplatane sà poetyckà narracjà i s∏owem, odnoszàcym
si´ do najpi´kniejszej pory roku. Zwieƒczeniem „Spo-
tkania” by∏a biesiada ∏àczàca pocz´stunek z muzykà,
a tak˝e loteria z atrakcyjnymi nagrodami.

Impreza potwierdza sens chóralnych wi´zi polskich
zespo∏ów z obu stron Olzy, zarazem o˝ywia i utrwala
polskoÊç na tym terenie.

(de-jot)

*   *   *

CZESKI CIESZYN. 18 kwietnia w siedzibie Zrzesze-
nia Âpiewaczo-Muzycznego i Oddzia∏u Zaolziaƒskiego
PZChiO przy ulicy Komenskeho w Czeskim Cieszynie
pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Antoniego Re-
ginka odby∏o si´ posiedzenie Kapitu∏y Mi´dzynarodo-
wej Nagrody im. Stanis∏awa Moniuszki, podczas które-
go rozpatrzono rekomendacje kandydatur zg∏oszonych
przez poszczególne zwiàzki do tegorocznej nagrody.
W wyniku dyskusji postanowiono uhonorowaç statuetkà
kompozytora dr Ev´ Burianovà – prezesk´ Unii Chórów
Czeskich z Ostrawy, Jadwig´ Niemiec – rekomendowa-
nà przez Zrzeszenie Âpiewaczo-Muzyczne w Czeskim
Cieszynie, Êpiewacze ma∏˝eƒstwo ¸ucji i Rufina Bain-
czyków za 63 lata uczestnictwa i aktywnej dzia∏alnoÊci
w ruchu Êpiewaczym, dyrektora artystycznego Âlàskie-
go Zwiàzku Chórów i Orkiestr, Krzysztofa K. Kagaƒca
oraz dzia∏ajàcy ju˝ ponad 80 lat Chór Dzieci´cy „Canzo-
netta” ze Strumienia i Chór Mieszany „S∏owiczek”
z Rept Âlàskich, który w bie˝àcym roku obchodzi swoje
stulecie.

Podczas posiedzenia omówiono te˝ bie˝àce sprawy
tyczàce organizacji tegorocznego Âwi´ta Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”.

*   *   *

ÂWI¢TOCH¸OWICE. Chór Mieszany „Magnificat”
przy parafii Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej w Âwi´toch∏owi-
cach obchodzi w tym roku swoje pi´tnastolecie. Z tej
okazji 21 kwietnia w Centrum Kultury Âlàskiej „Zgoda”
odby∏ si´ okazjonalny koncert po∏àczony z wr´czeniem
odznaczeƒ dla zas∏u˝onych Êpiewaków i spotkaniem to-
warzyskim.

Zarzàd G∏ówny ÂZChiO wyró˝ni∏ zespó∏ Bràzowà
Odznakà Honorowà, wystosowa∏ te˝ do chórzystów
i dzia∏aczy zespo∏u list gratulacyjny, w którym m. in.
przypomniano, i˝:

„W 1998 roku chór „Magnificat” do∏àczy∏ do wielkiej
rodziny Êlàskich chórów i orkiestr; sta∏ si´ cz∏onkiem
Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr w Katowicach [..]. Ju˝ jako cz∏onek naszej wspól-
noty da∏ si´ poznaç jako sprawny wykonawca, uczestnik
i organizator koncertów we w∏asnej parafii, w innych
polskich miastach oraz poza granicami kraju a na-
wet…w jednej z podziemnych jaskiƒ!”

Zespó∏ utworzony zosta∏ w styczniu 1997 roku. Inicja-
torami jego powstania byli ówczesny proboszcz parafii,
ks. kanonik Jan Gacka, Irena Gacka oraz Dorota Rymar,
która zosta∏a pierwszà dyrygentkà chóru.

Obecnie zespo∏em kieruje Maria S∏owik-Tudzie˝.
W programie koncertu z okazji pi´tnastolecia znalaz∏y

si´ m.in. pi´knie z towarzyszeniem kwartetu smyczko-
wego wykonane pieÊni Stanis∏awa Moniuszki

*   *   *

RUDA ÂLÑSKA-ORZEGÓW. W niedziel´, 22 kwiet-
nia, w pi´knym wn´trzu koÊcio∏a p.w. Êw. Micha∏a Ar-
chanio∏a w Orzegowie odby∏ si´ koncert z okazji trzy-
dziestolecia miejscowego chóru „Michael”. Wyst´p
zgromadzi∏ licznych mi∏oÊników chóralnego Êpiewu
oraz goÊci, poÊród których obecna by∏a prezydent mia-
sta Ruda Âlàska, Gra˝yna Dziedzic oraz delegacja Za-
rzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.
Prezes Roman Warzecha w asyÊcie sekretarza Andrzeja
Wójcika, po koncercie udekorowa∏ zas∏u˝onych Êpiewa-
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Podczas Wiosennych Spotkaƒ z Piosenkà w Nieborach
k. Trzyƒca.

Chór Magnificat podczas koncertu z okazji 15-lecia
z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Êpiewa∏ pie-
Êni Stanis∏awa Moniuszki.
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ków i dzia∏aczy chóru honorowymi odznakami Zwiàz-
ku.

Chór „Michael” utworzony zosta∏ w roku 1982 dla
uÊwietnienia Êpiewem uroczystej prymicji w orzegow-
skim koÊciele. Zespó∏ od poczàtku prowadzi Stefania
Mzyk.

W programie koncertu z okazji trzydziestolecia znala-
z∏y si´ utwory tematycznie zwiàzane z Wielkanocà, a tak-
˝e pieÊni eucharystyczne i maryjne. Âpiew chóru wspiera∏
z powodzeniem Êwietnie brzmiàcy kwintet d´ty.

*   *   *

PSZÓW. Ukaza∏a si´
niedawno nowa p∏yta
Chóru Kameralnego „Ad
Libitum” bazyliki NNMP
w Pszowie. Na krà˝ku
opatrzonym tytu∏em
„Z biegiem Olzy” utrwa-
lone zosta∏y ludowe pie-
Êni Âlàska Cieszyƒskiego
w znakomitych opraco-
waniach chóralnych
przedwojennych dyry-

gentów Towarzystwa Âpiewaczego „Harmonia” w Cie-
szynie Jana Gawlasa, jak równie˝ Jerzego Hadyny i Ka-
rola H∏awiczki. Oprócz Chóru „Ad Libitum” Êpiewajà-
cego pod kierunkiem Izabelli Zieleckiej-Panek w nagra-
niach, akustycznie zrealizowanych przez Krzysztofa
Gawlasa, uczestniczyli: znany multiinstrumentalista
i budowniczy instrumentów ludowych, Józef Broda, je-
go córka, Katarzyna Broda-Firla, Joanna Lubaƒska, An-
na Szawiƒska, Franciszek Boles∏awski i Adam Koenig.

OryginalnoÊç p∏yty polega na prezentacji przez Józefa
Brod´ i jego córk´, Katarzyn´, ludowych pierwowzo-
rów chóralnych opracowaƒ Êwietnie interpretowanych
zarówno przez Êpiewajàcych kameralistów, jak i –
przede wszystkim – ich dyrygentk´.

„Mamy g∏´bokà nadzieje, ˝e pieÊni Ziemi Cieszyƒ-
skiej dzi´ki naszej p∏ycie ˝yç b´dà w pami´ci i rozs∏a-
wiaç pi´kno piastowskiego grodu, a melodie pop∏ynà
przez Paƒstwa serca i jak w pieÊni… nigdy nie zaginie
w Beskidach Êpiewanie…”

Twórcom p∏yty, jej pomys∏odawcom i wykonawcom,
z serca gratulujemy udanej realizacji. Szersze omówienie
nowego krà˝ka „Ad Libitum” postaramy si´ zamieÊciç
w jednym z kolejnych wydaƒ „Âpiewaka Âlàskiego”.

*   *   *

RYBNIK. W czwartek, 31 maja, w koÊciele p.w. Jó-
zefa Robotnika (o.o. franciszkanie) odprawiona zosta∏a
uroczysta Msza Êwi´ta z okazji przypadajàcej tego dnia
64 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Antoniego Regin-
ka, który w bie˝àcym roku obchodzi czterdziestà roczni-
c´ kap∏aƒstwa. Msz´ uÊwietni∏ Êpiew po∏àczonych chó-
rów Okr´gu Rybnickiego pod dyrekcjà Wac∏awa Mic-
kiewicza. Zarzàd G∏ówny Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr reprezentowany by∏ przez prezesa Romana
Warzech´ i sekretarza, Andrzeja Wójcika.

Ks. Antoni Reginek – (ur. 31 maja 1948 roku w Wil-
czy ko∏o Pilchowic na Górnym Âlàsku) w 1986 roku
przyjà∏ funkcj´ cz∏onka zarzàdu ówczesnego Oddzia∏u
Âlàskiego Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Ka-

towicach. 3 grudnia 1992 roku nominowany zosta∏ przez
metropolit´ katowickiego ks. abpa dra Damiana Zimo-
nia kapelanem Oddzia∏u. Pe∏niàc t´ funkcj´ prowadzi∏
kolejne pielgrzymki Êpiewaków i muzyków-amatorów
Górnego Âlàska do Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Jest
autorem rozwa˝aƒ wyg∏aszanych podczas dorocznych
Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Âlàska przy ˚∏ób-
ku Jezusowym w Panewnikach oraz podczas Êpiewaczo-
muzycznych pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej.
Uczestniczy w jubileuszach chórów i orkiestr oraz Âwi´-
tach PieÊni i Muzyki jako celebrans okazjonalnych
Mszy Êwi´tych i autor wyg∏aszanych przez siebie homi-
lii. Jako doktor habilitowany teologii i profesor Uniwer-
sytetu Âlàskiego, pracuje na Wydziale Teologicznym
pe∏niàc funkcj´ dziekana do spraw studenckich. Jest tak-
˝e cz∏onkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakral-
nej oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków
KoÊcielnych.

Drogiemu Jubilatowi i wielkiemu przyjacielowi Êlà-
skich Êpiewaków i muzyków ˝yczymy obfitoÊci Bo˝ych
∏ask i wielu lat satysfakcji, majàcych êród∏o we wspó∏-
pracy z naszym Êrodowiskiem.

W dniu urodzin, podczas jubileuszowej Mszy Âwi´tej
Êpiewa∏y chóry okr´gu rybnickiego. Foto: A. Wójcik

Solenizant – kapelan Êlàskich Êpiewaków i muzyków,
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek. Foto: A. Wójcik
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REPTY ÂLÑSKIE. Chór „S∏owiczek” w Reptach Âlà-
skich, tegoroczny laureat Mi´dzynarodowej Nagrody
im. Stanis∏awa Moniuszki, wr´czonej 3 czerwca pod-
czas „Trojoka Âlàskiego” w historycznym Zadolu pod
Katowicami, obchodzi w tym roku swoje stulecie. Dwu-
dziestego maja w koÊciele Êw. Miko∏aja w Reptach Âlà-
skich odprawiona zosta∏a jubileuszowa Masza Êwi´ta.
Z okazji jubileuszu zespó∏ wyda∏ p∏yt´ pod tytu∏em
„Canticorum Jubilo”, na której umieszczono utwory
tworzàce przekrój repertuaru „S∏owiczka. W nagraniu
oprócz chóru Jubilata Êpiewajàcego pod kierunkiem Iza-
beli Lysik Ró˝aƒskiej, która z Gabrielà Stefanik wyko-
na∏a partie solowe, uczestniczy∏y tak˝e: organistka –
Agnieszka Bagiƒska i skrzypaczka – Alicja Szo∏tysek.

W Komitecie Honorowym obchodów jubileuszu stu-
lecia miejsce przyj´li m.in.: Maria Paƒczyk-Poêdziej –
Wicemarsza∏ek Senatu RP, Jan Kopiec – ks. Biskup Or-
dynariusz Diecezji Gliwickiej, Roman Warzecha – pre-

zes Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr.

Chór „S∏owiczek”
w Reptach utworzony zo-
sta∏ 19 maja 1912 roku.
Pierwszym prezesem by∏
Jan Walisko, dyrygentem
Alojzy Sauer. Ju˝ 3
czerwca 1912 zespó∏
zg∏oszono do Zwiàzku
Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych w Bytomiu.
Wkrótce „S∏owiczek” sta∏ si´ oÊrodkiem ˝ycia kultural-
nego Rept. Oprócz Êpiewu przygotowywano i wystawia-
no sztuki teatralne, organizowano festyny, zabawy i wy-
cieczki. Od roku 2001 dyrygentem „S∏owiczka” w Rep-
tach jest Izabela Lysik-Ro˝aƒska.

opr. Barbara Czaykowska

Mówili, ˝e b´dzie padaç…
WÊród pasa˝erów autobusu linii

51, który w niedziel´ 3 czerwca oko-
∏o po∏udnia zmierza∏ w kierunku Pa-
newnik, wyró˝nia∏a si´ grupka osób
jakoÊ z sobà zwiàzanych. Mo˝na si´
by∏o tego domyÊliç obserwujàc przy-
jazne gesty, z jakimi osoby te zwra-
ca∏y si´ do siebie:

– A to niespodzianka! Ty te˝ do
Panewnik?

– CzeÊç, witaj. Zdaje si´ jest nas tu
wi´cej takich, co w t´ samà stron´ ja-
dà…

– I w tym samym celu…
Tadzio Zwiàzek – radiowiec

z wielkim sta˝em i Êpiewak katowic-
kiego chóru „Ogniwo” za nieca∏à go-
dzin´ wystàpi w poczcie sztandaro-
wym swojego zespo∏u. W drodze to-
warzyszy mu ˝ona. W sàsiedztwie,
po przeciwnej stronie pojazdu,
skarbniczka Zarzàdu G∏ównego Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
Jadwiga Mandera-Wojtynek, odpo-
wiada na uprzejmoÊci sekretarza,
który po drodze dosiad∏.

– Ciekawe, czy pogoda si´ utrzy-
ma. Mówili, ˝e b´dzie padaç…

– Ale jest doÊç ciep∏o…
Wysiadamy na tym samym przy-

stanku. Po drodze do∏àczajà do nas
inni. Jest Leszek Kalina – prezes
Zrzeszenia Âpiewaczo-Muzycznego
z Czeskiego Cieszyna, jest dr Eva
Burianova – prezeska Unii Chórów
Czeskich z Ostrawy i jest te˝ Józef

Wierzgoƒ – jeden z sygnatariuszy
porozumienia, które w 1992 roku da-
∏o poczàtek organizowanym odtàd
ka˝dego roku naprzemiennie w Pol-
sce i w Republice Czeskiej Âwi´tom
Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok
Âlàski”. Razem kierujemy si´ ku pa-
newnickiej Kalwarii, do zadaszonej
Stacji VII, gdzie o 11.45 odb´dzie
si´ próba pieÊni Êpiewanych przez
wszystkie chóry. Poprowadzi jà
Krzysztof Karol Kaganiec. Sà ju˝
prawie wszyscy – do chóru katowic-
kiej archikatedry do∏àczajà zespo∏y
Towarzystwa Âpiewaczego „Modus
Vivendi”, widaç Êpiewaczki
Pûveckého sdruÏenía slezsk˘ch
uãitelek Opava (Chór Nauczycielek
Âlàskich z Opawy)…

W trakcie próby troch´ kropi z nie-
ba. Ale nic to. Zaraz przejdzie. O, ju˝
si´ przejaÊnia.

O 12.20 do franciszkaƒskiej bazy-
liki w Panewnikach wchodzà poczty
sztandarowe. Uprzednio prezes Ro-
man Warzecha wszystko dok∏adnie
przemyÊla∏ i zaplanowa∏ – co, gdzie,
kiedy i jak ma si´ odbyç. Wszystko
oczywiÊcie mo˝e si´ zdarzyç, wi´c
tak˝e obsuwa z powodów, które
trudno przewidzieç. Potem trzeba
b´dzie cierpliwie t∏umaczyç, uspra-
wiedliwiaç si´, przesuwaç kolejnoÊç,
improwizowaç – jak w ˝yciu… Ur-
szula Warzecha, prezeska Towarzy-
stwa „Modus Vivendi”, przyjmuje

w nag∏ym zast´pstwie zaszczyt
udzia∏u w poczcie sztandarowym
Êlàskiej reprezentacji Êpiewaczej.

O wpó∏ do pierwszej rozpoczyna
si´ Msza Âwi´ta. Niedawno wyre-
montowane organy brzmià pe∏nià
swojej pot´gi i blasku, wspierajà
wspólny Êpiew pieÊni Pod Twà
obron´.

– Ciarki przechodzà po plecach–
szepce ktoÊ do ucha – pi´k-
nie…Pi´knie to brzmi!

Msz´ celebruje kapelan Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, ks. prof.
dr hab. Antoni Reginek. Koncelebru-
je proboszcz panewnickiej bazyliki,
o. Alan Rusek. Chyba nie wie, ˝e
jeszcze tego dnia wyró˝niony b´dzie
Z∏otà Odznakà Honorowà ÂZChiO,
którà w uznaniu licznych zas∏ug
zwiàzanych m.in. z organizacjà do-
rocznych Adoracji ˚∏óbka Jezuso-
wego nada∏ mu Zarzàd G∏ówny.
Podczas mszy pi´knie Êpiewa kato-
wicki chór archikatedralny i z nim
wespó∏ Anna Szawiƒska, której solo-
wy Êpiew w Panis Angelicus, towa-
rzyszy komunii Êwi´tej wiernych.

W drodze do Amfiteatru na Zado-
le towarzyszy uczestnikom pochodu
gromkie bum, bum, bum tara dostoj-
nie kroczàcej ze swoim kapelmi-
strzem, Mariuszem Kowalczykiem,
Orkiestry D´tej KWK Knurów.
Przed nià idzie, a raczej taƒczy For-
macja Taneczna Majoretki z Cen- 6
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Podczas Mszy Âwi´tej Êpiewa∏ Chór Archikatedralny
pod dyr. Krzysztofa K. Kagaƒca

NoÊ parasol przy pogodzie. Przecie˝ mówili, ˝e b´dzie
padaç. Chór „Modus Vivendi” z Piotrowic

W radosnym pochodzie na Zadole Chór im. Janacka 
z Frydlantu nad Ostrawicà. Za nim „S∏owiczek” z Rept

Przesympatyczne Êpiewajàce nauczycielki Êlàskie
z Opawy

trum Kultury w Knurowie. Zgrabne
dziewczyny odziane w efektowne,
b∏´kitne stroje, podrzucajà w gór´
i ∏apià z cyrkowà zr´cznoÊcià okaza-
∏e bu∏awy, przysiadajà, wyskakujà,
zmieniajà kierunek ruchu… Wyd∏u-
˝a si´ marsz do celu, powi´ksza ob-
suwa, ale to nic, w koƒcu ∏adnie jest,
wiosennie, zielono i pogadaç po dro-
dze mo˝na.

Za sztandarami zarzàdy zwiàz-
ków, goÊcie, samorzàdowcy, chóry
z tablicami, na których wypisano ich
nazwy. W pierwszym szeregu, mi´-
dzy kapelanem i sekretarzem
ÂZChiO idzie o. Alan Rusek. Zdaje
si´ zna wszystkich swoich parafian,
do wielu po imieniu si´ zwraca –
chodê tu do nas, do∏àcz, przyjdê na
Zadole – wo∏a do przechodniów
i otwartych okien, w których akurat
jakiÊ Jurek, Hubert, Danka czy Ma-
rysia si´ pokazali, oderwawszy si´
od zastawionego obiadowo sto∏u.

– Mówili, ˝e b´dzie padaç. Ale nie
pada.

Z niemal godzinnym opóênieniem
w stosunku do precyzyjnego planu
prezesa Warzechy rozpoczyna si´
w Amfiteatrze oficjalna cz´Êç tego-
rocznego Âwi´ta Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”. Chóry
Êpiewajà Z∏amane ber∏a, tr´bacze
grajà Hejna∏ GórnoÊlàski, prezes
Warzecha wita goÊci. Jest wÊród
zgromadzonych przewodniczàcy
Sejmiku Âlàskiego, Andrzej GoÊci-
niak, wiceprezydent Katowic, Mi-
cha∏ Luty. W jednym z rz´dów amfi-
teatru widaç Johannesa Lüschena –
wypróbowanego przyjaciela Pola-
ków, mieszkajàcego w Wapienicy
pod Bielskiem, pochodzàcego z Ho-
landii sympatyka amatorskich zespo-
∏ów Êpiewaczych i muzycznych,
cz∏onka wspierajàcego Towarzystwa
„Modus Vivendi”, którego nieco bli-
˝ej przedstawiamy w osobnym tek-
Êcie niniejszego wydania „Âpiewaka
Âlàskiego”.

– Dziewi´çdziesiàt lat temu,
w 1922 roku cz´Êç Âlàska, po wielu

wiekach zjednoczy∏a si´ z Macierzà.
To wydarzenie, ale tak˝e osob´
pierwszego Marsza∏ka Sejmu Âlà-
skiego, Konstantego Wolnego, pra-
gniemy upami´tniç podczas tego-
rocznego Âwi´ta Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski” – mówi
z estrady autor tej relacji, a nast´pnie
– posi∏kujàc si´ cytatami z dawnej
prasy, wyg∏asza okolicznoÊciowy
wyk∏ad, skrócony nieco z uwagi na
poÊlizg czasowy i tak˝e by nie nad-
u˝ywaç cierpliwoÊci s∏uchaczy.

A poza tym jest Êwi´to. Âwi´to
Âlàskiej PieÊni Chóralnej powiàzane
z wr´czaniem Mi´dzynarodowej Na-
grody im. Stanis∏awa Moniuszki.
Tym bardziej nie nale˝y wystawiaç
na prób´ owej cierpliwoÊci a zara-
zem ciekawoÊci. Zaraz te˝ ks. prof.
dr hab. Antoni Reginek – Przewod-
niczàcy Kapitu∏y, która nagrody
przyzna∏a, przedstawia jej laureatów
i z Micha∏em Lutym – reprezentujà-
cym fundatora statuetek kompozyto-
ra, Prezydenta Katowic Piotra Uszo-
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¸amiemy si´ op∏atkiem

Na miejsce akcji, do amfiteatru na Zadolu uczestników
„Trojoka” doprowadzi∏a orkiestra d´ta z Knurowa

Przew. Sejmiku Âlàskiego, A. GoÊciniak, gratuluje ¸u-
cji i Rufinowi Bainczykom Nagrody im. Moniuszki

Laureat Mi´dzynarodowej Nagrody im. S. Moniuszki,
Chór Dzieci´cy „Canzonetta” ze Strumienia

Sàdzàc po uÊmiechach, by∏o nieêle… WÊród s∏uchaczy
Johannes Lüschen – pierwszy z lewej w drugim rz´dzie

ka – w asyÊcie prezesów zwiàzków
Êpiewaczo-muzycznych b´dàcych
organizatorami „Trojoka” – wr´cza
je wyró˝nionym osobom i zespo∏om.

W tym roku do grona Kawalerów
Nagrody (pe∏nà list´ publikujemy
obok) do∏àczyli: dr Eva Burianova
z Unii Chórów Czeskich, Jadwiga
Niemiec ze Zrzeszenia Âpiewaczo-
Muzycznego w Republice Czeskiej,
¸ucja i Rufin Bainczykowie oraz
Krzysztof K. Kaganiec ze Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, Chór
Dzieci´cy „Canzonetta” ze Strumie-
nia w Okr´gu Bielskim PZChiO i –
ze Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr – Chór Mieszany „S∏owiczek”
w Reptach Âlàskich.

Kontynuacjà tej podnios∏ej i za-
pewne wzruszajàcej ceremonii by∏a
dekoracja srebrnymi i z∏otymi Od-
znakami Honorowymi „Za Zas∏ugi
dla Rozwoju Województwa Âlàskie-
go”. W godnej asyÊcie aktu tego do-
kona∏ przewodniczàcy Sejmiku Âlà-
skiego, Andrzej GoÊciniak. Wyró˝-

nienia te z grona Êpiewaków, muzy-
ków i dzia∏aczy otrzymali:

– Maria S∏owik-Tudzierz z ¸azisk
Górnych i Jacek Pieczyk z Tarnow-
skich Gór – odznaki srebrne;

– Anna Osadnik z Chorzowa i Jan
Kasperczyk z Rudy Âlàskiej-Koch∏o-
wic – odznaki z∏ote.

Dope∏ni∏o t´ cz´Êç uroczystà Âwi´-
ta udekorowanie o. Alana Ruska
Z∏otà Odznakà Honorowà Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, krótkie
a bardzo dla nas mi∏e przemówienie
przewodniczàcego Sejmiku Âlàskie-
go, wyst´p reprezentacji chóralnych
poszczególnych zwiàzków Êpiewa-
czych – Chóru Mieszanego „Ja-
naãek” z Fr˘dlantu nad Ostravicà
(Unia Chórów Czeskich), Chóru
Dzieci´cego „Canzonetta” (oddzia∏
Bielski PZCHiO), Chóru Mieszane-
go „Lira” z Karwiny-Darkowa
(Zrzeszenie Âpiewaczo-Muzyczne
w Republice Czeskiej), Chóru Mie-
szanego „Modus Vivendi” (Âlàski
Zwiàzek Chórów i Orkiestr) – oraz

wspólny Êpiew wszystkich chórów
zgromadzonych w Amfiteatrze, któ-
re pod kierunkiem Krzysztofa. K.
Kagaƒca wykona∏y w opr. J. Gawla-
sa A nie ta ptaszyna, Soupala Za je-
den krasny, A. Niedoby Szumi ja-
wor, szumi, Surzyƒskiego CzeÊç pol-
skiej ziemi, czeÊç oraz w opr. J. Szul-
ca Przyjaêƒ o bracia.

Oko∏o godziny 16.00 rozpoczà∏ si´
„trojokowy” koncert pieÊni i muzyki:

– Zakoƒczy∏a si´ oficjalna cz´Êç
tegorocznego Âwi´ta. Nasze Êpiewy
trwaç b´dà jednak a˝ do wieczora,
przynajmniej do zmierzchu i konku-
rowaç b´dà ze Êpiewem ptaków, któ-
re w zielonych koronach drzew do∏à-
czajà do zespo∏ów wyst´pujàcych tu
w Amfiteatrze na Zadolu, pod po-
mnikiem Stanis∏awa Moniuszki na
Placu Miarki w Katowicach i w in-
nych uprzednio umówionych miej-
scach, jak Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Zacisze” w Piotrowicach i koÊció∏
Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej w Katowi-
cach-Zadolu.



Taka mniej wi´cej zapowiedê po-
przedzi∏a to „trojokowe” Êpiewanie
i granie w zadolskim Amfiteatrze
z udzia∏em Chóru Mieszanego „S∏o-
wiczek” z Rept Âlàskich, zespo∏u
wokalnego „Gama” z Miejskiego
Domu Kultury „Ligota”, Chóru Mie-
szanego „Lira” z Karwiny-Darkowa,
Chóru Nauczycielek Âlàskich z Opa-
wy, Orkiestry D´tej KWK „SoÊnica
z solistami, Chóru Ludowego „Osie-
czanie” z Osieka, Chóru Mieszanego
„Gwiazda” z Chorzowa, Chóru Mie-
szanego „Magnificat” ze Âwi´to-
ch∏owic, Chóru Mieszanego i Kame-
ralnego Towarzystwa „Modus Vi-
vendi” z Katowic-Piotrowic, Âlà-
skiego Chóru Górniczego „Polonia-
Harmonia” z Piekar Âlàskich.

– Mówili, ̋ e b´dzie padaç. I zacz´-
∏o.

Pada∏o nawet doÊç solidnie pod-
czas „trojokowych” Êpiewów. Ale
ma∏o komu to przeszkadza∏o. Grunt,
˝e by∏o ciep∏o i humory dopisywa∏y
skrywajàcym si´ pod parasolami s∏u-
chaczom, podziwiajàcym przy okazji
paradujàcych po otoczeniu szczudla-
rzy z Miejskiego Domu Kultury „Po-
∏udnie”.

La∏o prawie do koƒca. Podczas
wyst´pu Êpiewaczek i Êpiewaków
z Piekar Âlàskich przesta∏o. Wtedy
podesz∏y do mnie dwie panie i z pre-
tensjà zapyta∏y, dlaczego nic nie wie-
dzia∏y o tak pi´knej imprezie:

– Gdzie jakaÊ reklama, informacja,
czemu o tym nie napisano w gaze-
tach, nie mówià w radiu i w telewi-
zji! MyÊmy pojecha∏y do Parku Ko-
Êciuszki, bo tam coÊ mia∏o byç, a nic
nie by∏o. Za to tutaj… Kiedy nast´p-
ne takie Êpiewanie tu b´dzie?

Có˝ by∏o powiedzieç? ˚e Piotr
Cyganek z chóru „Modus Vivendi”
osobiÊcie rozwiesi∏ w okolicy pi´ç-
dziesiàt plakatów zapowiadajàcych
„Trojoka”? ˚e proboszcz panewnic-
kiej bazyliki o. Alan Rusek sponta-
nicznie w∏àczy∏ si´ do namawiania
swoich parafian, by przyszli, zoba-
czyli i pos∏uchali? ˚e dopiero za rok,
albo dwa odb´dzie si´ na Zadolu po-
dobna impreza?

Podsumujmy to krótko:
âest písní a hudbû! CzeÊç pieÊni

i muzyce!
Do zobaczenia i do us∏yszenia na

nast´pnym „Trojoku“.
I ˝eby przed nim nie mówi∏ nikt, ̋ e

b´dzie padaç!
Andrzej Wójcik

Zdj´cia:  Tomasz Kawka
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W tym roku organizatorzy kolej-
nego 66. Zjazdu Chórów Diecezji
katowickiej KoÊcio∏a Ewangelicko-
Augsburskiego na miejsce spotkania
wybrali Pszczyn´.

Wielka sakralna impreza z udzia-
∏em 19 chórów odby∏a si´ 22 kwiet-
nia 2012 roku w pi´knym, zabytko-
wym koÊciele przy Rynku.

Wyst´py chórów podzielono na 4
bloki wykonawcze i stanowi∏y cz´Êç
nabo˝eƒstwa. W pierwszym bloku
zaprezentowa∏y si´ ewangelickie
chóry z Pszczyny – dyr. Aleksandra
Niemiec, Bytomia – dyr. Monika
Woleƒska, Wirku – dyr. Zuzanna
Kubies, Âwi´toch∏owic – dyr. Iga
Eckert, ˚or – dyr. Piotr GaÊ; w dru-
gim zespo∏y z Golasowic – dyr. Mo-
nika Mikler i Albert Dziadek, Orze-
sza – dyr. Anna Pojda, Zabrza – dyr.
Barbara Dobkowska, Opola – dyr.
Igor Griszczenko, Chorzowa – dyr.
Agnieszka Musio∏; w trzecim
z Czerwionki Leszczyn – dyr. Pawe∏
GaÊ, Gliwic – dyr. ˚oriana Partyka,
Jastrz´bia Zdroju – dyr. Aleksandra
Marek, Krakowa – dyr. Józef Marek
i Rybnika – dyr. Adelajda Ro-
maƒska, w/z Tadeusz Hanik.
W ostatnim bloku wykonaw-
czym zaÊpiewa∏y zespo∏y chó-
ralne z Tychów – dyr. Monika
Kionka, Mys∏owic – dyr. Jo-
anna Bliwert-Hoderny, Miko-
∏owa – dyr. Henryk Plinta
i Katowic – dyr. Aleksandra
Maciejczyk.

Przyby∏ych na Âwi´to Pie-
Êni Ewangelickiej powita∏ ks.
proboszcz Jan Badura, a wy-
st´py poprowadzi∏ ks. Dariusz
Chwastek – nowy przewodni-
czàcy diecezjalnej Komisji ds.
Chórów i Orkiestr. B∏ogos∏a-
wieƒstwa udzieli∏ ks. bp Tade-
usz Szurman. Zwieƒczeniem
cz´Êci koÊcielnej by∏o wr´cze-
nie przedstawicielom chórów
pamiàtkowych dyplomów
i upominków oraz wspólne
wykonanie przez wszystkie
chóry pieÊni J.S. Bacha Zacho-
waj nas Panie pod dyrekcjà A.
Maciejczyk 

Podczas tegorocznego zjaz-
du da∏o si´ zauwa˝yç wyraê-

nie zró˝nicowanie chórów nie tylko
pod kàtem doboru repertuaru, ale
i poziomu wykonawczego. Jeszcze
raz okaza∏o si´, ˝e ma∏e, kameralne
chóry równie˝ potrafià pi´knie za-
Êpiewaç. Wiele zale˝y nie tylko od
wokalnego talentu i zaanga˝owania
chórzystów, ale nade wszystko od
umiej´tnoÊci dyrygentów. Niektóre
chóry mia∏y w∏asne opracowania
utworów. Na autorze relacji szcze-
gólne wra˝enie wywar∏ przejmujàcy
utwór Eli, Eli – Bo˝e czemuÊ mnie
opuÊci∏ w interpretacji chóru „Jubi-
late Deo” z Mys∏owic.

Drugà cz´Êç Âwi´ta (od godz.
15.00) stanowi∏ piknik w Kobierni-
cach – kilka kilometrów za Pszczynà
– po∏àczony z muzykowaniem, a na-
wet… taƒcami, jako ˝e s∏oneczna
pogoda sprzyja∏a plenerowemu spo-
tkaniu. Towarzyskà biesiad´ poprze-
dzi∏o poÊwi´cenie wyremontowane-
go Domu Parafialnego.

Organizatorom zjazdu nale˝à si´
s∏owa uznania za Êwietnà organiza-
cj´ i obs∏ug´ s∏u˝b porzàdkowych.

Tekst i foto: Jan Maria Dyga

Chóry zaw∏adn´∏y Pszczynà



Przeglàdajàc kronik´ naszego
Chóru Archikatedralnego zada∏am
sobie pytanie: kim jest chórzysta?
Czy tylko wykonawcà utworu prze-
branym w galowy strój, czy te˝
uczestnikiem wydarzenia, w którym
bierze udzia∏? Dosz∏am do wniosku,
˝e przede wszystkim uczestnikiem.

Od grudnia do kwietnia tak wiele
si´ dzieje…

Zbli˝anie si´ Êwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia sygnalizujà nam stawiane na
placach choinki (z roku na rok bo-
gatsze), przedÊwiàteczne kierma-
sze… A kiedy mamy ju˝ karpia, a za
oknem Ênieg, no… to „to jest to!”

A nie jest.
RadoÊç Êwiàt og∏osiliÊmy kol´dà

Hodie Christus natus est! To w∏a-
Ênie kol´dy umo˝liwiajà wyÊpiewa-
nie szczególnej radoÊci, bo i s∏owa
i melodie sà wyjàtkowo pi´kne. Jest
to te˝ okazja do zaprezentowania
kol´d mniej znanych lub te˝ „stan-
dardów” w ciekawych aran˝acjach.
Nasz dyrygent zawsze znajdzie ja-
kàÊ „pere∏k´”. Równie przyjemnie
jest jednak zaÊpiewaç wspólnie
z wiernymi, bo kol´dy znajà wszy-
scy i ch´tnie je Êpiewajà. I to jest
w∏aÊnie prze˝ycie i to sà prawdziwe
Êwi´ta!

Par´ dni póêniej uroczystoÊç Ob-
jawienia Paƒskiego, czyli Êwi´to
Trzech Króli.

W archikatedrze uroczystoÊç roz-
pocz´∏a si´ mszà Êw., w czasie któ-
rej dzi´kowano równie˝ za 14 lat
pos∏ugi biskupiej abpa Wiktora
Skworca, który Êwi´cenia biskupie
przyjà∏ 6 stycznia 1998 roku z ràk
papie˝a Jana Paw∏a II. Homili´ wy-
g∏osi∏ abp Mieczys∏aw Mokrzycki
ze Lwowa, który te˝ przekaza∏ na-
szej archikatedrze relikwie b∏ogo-
s∏awionego Jana Paw∏a II. W tej
uroczystej mszy uczestniczyli rów-
nie˝: abp senior – Damian Zimoƒ,
abp Szczepan Weso∏y z Rzymu, bi-
skupi z Tarnowa i Katowic, ponad
stu ksi´˝y, parlamentarzyÊci i samo-
rzàdowcy, a nasz chór tworzy∏ opra-
w´ muzycznà.

RadoÊç Êwiàt wcià˝ trwa∏a, wi´c
18 stycznia zorganizowaliÊmy kon-
cert kol´d w naszej katedrze. Do
wspólnego Êpiewania zaprosiliÊmy
równie˝ Chór Êw. Grzegorza z ba-
zyliki w Panewnikach. Nast´pne
spotkanie kol´dowe mia∏o miejsce

w koÊciele NMP w Miko∏owie,
w którym prócz naszego chóru wy-
stàpi∏ jeszcze Chór Mieszany „Cho-
pin” z Bujakowa i Chór „Gloria”
z Miko∏owa pod dyr. Aldony
Kciuk-Herberg.

No i koniec kol´dowania, ale wra-
˝enia pozostanà. To wielka radoÊç
dla chórzysty Êpiewaç w koÊciele
pe∏nym s∏uchaczy, którym chcia∏o
si´ wyjÊç z domu przy brzydkiej
i mroênej w tym roku pogodzie. To
radoÊç czuç si´ potrzebnym i prze-
˝ywaç ten czas we wspólnocie,
szczególnie wtedy, kiedy nasz dyry-
gent odwraca si´ do publicznoÊci
i zach´ca do wspólnego Êpiewu
z nami. Czyni to nierzadko i zawsze
skutecznie.

Brawo, Krzysztofie! Tak trzymaj!
Powoli jednak trzeba si´ wyci-

szyç, bo oto nadchodzi czas postu,
zmienia si´ nastrój i rodzaj wykony-
wanej muzyki.

W∏aÊnie w tym czasie odnowi∏
z nami kontakt W∏odzimierz Kraw-
czyƒski – dyrygent Chóru Archika-
tedry z Cz´stochowy, pami´tajàcy
wspania∏e koncerty Trzech Chórów
Katedralnych z Katowic, Cz´sto-
chowy i Sosnowca. Zaprosi∏ nas do
uczestnictwa w koncercie pieÊni pa-
syjnych.

Koncert ten, pod honorowym pa-
tronatem J.E. Abpa Wac∏awa Depo,
odby∏ si´ 18 marca 2012 r. w Archi-
katedrze pw. Âw. Rodziny w Cz´-
stochowie, a udzia∏ w nim wzi´li:

– Jasnogórski Chór Mieszany
p.w. NMP Królowej Polski – dyr.
Marcin Lauzer;

– Chór Archikatedry p.w. Chry-
stusa Króla w Katowicach – dyr.
Krzysztof Kaganiec;

– „Basilica Cantans” – Chór Ar-
chikatedry pw. Âw. Rodziny i Wy˝-
szego Instytutu Teologicznego
w Cz´stochowie – dyr. W∏odzi-
mierz Krawczyƒski i Zygmunt Nit-
kiewicz.

Zabrzmia∏y chora∏y Bacha, Cru-
cifigatur, Stabat Mater, Adoramus,
ale najwi´ksze brawa otrzyma∏ nasz
chór za utwór Paradisi Gloria kom-
pozycji Krzysztofa Kagaƒca. I nie
o brawa tu chodzi, ale o satysfakcj´,
˝e muzyka dotar∏a do serc s∏uchaczy
i pozostawi∏a Êlad.

Muzyka pasyjna wcià˝ jest ma∏o
popularna, postrzegana jako smut-

na, ci´˝ka, a wi´c trudna w odbio-
rze. A przecie˝ ta „ci´˝koÊç”, wolne
tempo i mollowe brzmienia majà
pomóc naszej wyobraêni prze˝yç
drog´ krzy˝owà Chrystusa. I ta wy-
obraênia powoduje, ˝e jesteÊmy nie
tylko wykonawcami, ale prze˝ywa-
my „sens i treÊç” wspólnie ze s∏u-
chaczami.

Przeszed∏szy w ciszy i „na pal-
cach” czas Wielkiego Postu docho-
dzimy do Triduum Paschalnego
i Wielkopiàtkowego Misterium M´-
ki Paƒskiej, w którym nasz chór
uczestniczy „od zawsze”. Katedra
wype∏niona po brzegi, rozmodlona
i wyciszona. Bez dzwonów i orga-
nów, z przes∏oni´tymi fioletem
krzy˝ami. Niezmiernie wzruszajà-
cy, równie˝ „od zawsze”, jest mo-
ment przeniesienia Sakramentu do
symbolicznego Grobu i dêwi´k ko-
∏atek towarzyszàcy procesji. Âwia-
t∏a w katedrze zmieniajà barw´,
w przyciemnionej Êwiàtyni dominu-
je czerwieƒ Êwiate∏ i cisza… Cisza,
którà po chwili wype∏niamy Êpie-
wem – O g∏owo uwieƒczona, O Je-
zu nasz, o zbawco nasz, Mi∏oÊci
cud, Paradisi Gloria i wielu innych
pi´knych utworów. A ludzie modlà
si´ i s∏uchajà.

˚aden smutek nie trwa jednak
wiecznie i ju˝ w niedziel´ Êpiewa-
my Surrexit pastor bonus! Zmar-
twychwstanie, to istota chrzeÊcijaƒ-
skiej wiary. Alleluja!

Cieszmy si´!
Âpiewa ca∏y koÊció∏, pi´knie

brzmià organy, arcybiskup trzykrot-
nie b∏ogos∏awi Ewangelià. Pod ko-
niec mszy arcybiskup i koncele-
bransi zastygajà przy o∏tarzu, by
wys∏uchaç Alleluja z oratorium
„Mesjasz” Haendla, w naszym
oczywiÊcie wykonaniu.

I o takie prze˝ycia chodzi w tym
naszym „fachu” chórzysty. Wspólna
radoÊç i poruszanie serc s∏uchaczy.

Tak wi´c – drodzy chórzyÊci – nie
jesteÊmy tylko wykonawcami mu-
zyki w galowych strojach. Od Ho-
die do Surrexit rzeêbimy muzykà
serca swoje i s∏uchaczy.

I nie przejmujcie si´, jeÊli czasem
traficie na twardy materia∏ i p´knie
wam d∏uto. Bierzcie w d∏oƒ nast´p-
ne.

Warto!
Barbara Liczberska
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Urzekajàcy koncert wielkopostny
W Niedziel´ Palmowà, 1 kwietnia br., w koÊciele Wniebowzi´cia

NMP w Zebrzydowicach odby∏ si´ Koncert Wielkopostny „B∏ogos∏a-
wieƒstwo Krzy˝a”. Wystàpi∏y dwa chóry.

Najpierw zaprezentowa∏ si´ Chór KoÊcielny „Lutnia” przy parafii Êw.
Marii Magdaleny w Cieszynie, który pod batutà Marii Gruchel wykona∏
pi´ç tradycyjnych pieÊni pasyjnych (Lament serdeczny, O Jezu jakoÊ
ci´˝ko skatowany, Matko bolesna, Witaj cierniowa korono, Ju˝ Ci´ ˝e-
gnam oraz pieÊƒ Pie Jesu A. Lloyd Webbera). Chórowi na organach
akompaniowa∏a Magdalena Szwanda-Szeliga.

Jako drugi wystàpi∏ gospodarz koncertu – Chór Mieszany „Echo” z Ze-
brzydowic, który w roku bie˝àcym obchodzi 75-lecie swego istnienia.
Zebrzydowicki chór, który w ciàgu ostatnich 35 lat pod dyrekcjà Jadwi-
gi Sikory – pracownika artystycznego i pedagogicznego w Instytucie
Muzyki Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie – odniós∏ wiele znakomi-
tych sukcesów artystycznych, zaÊpiewa∏ w przekonujàcej interpretacji
chwytajàce za serce pieÊni F. Nowowiejskiego (Parce Domine), A. Lot-
tiego (Miserere), G. Deakbardosa (Crucificatur), W.A. Mozarta (Lacri-
mosa), G. Bernnarda (Stary Krzy˝) oraz dwie pieÊni w opracowaniu A.
Pop∏awskiego (Krzy˝u Êwi´ty nade wszystko, Bàdê mi litoÊciw).

Arkadiusz Pop∏awski jest wybitnym organistà i utalentowanym impro-
wizatorem organowym, absolwentem Wydzia∏u Artystycznego i organi-
stà kierunku Instrumentalistyki Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
Prowadzi aktywnà dzia∏alnoÊç koncertowà w kraju i za granicà, wspó∏-
pracuje od lat z zebrzydowickim chórem. Na wielkopostnym koncercie
wykona∏ równie˝ dwie improwizacje organowe na temat pieÊni Krzy˝u
Âwi´ty i Bàdê mi litoÊciw.

Warto dodaç, i˝ A. Pop∏awski wystàpi z samodzielnym recitalem orga-
nowym na wrzeÊniowym ósmym Festiwalu Muzyki Organowej „Kar-
wiƒskie organy” w koÊciele p.w. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Kar-
winie-Frysztacie. Dyrygentka zebrzydowickiego chóru, Jadwiga Sikora,
b´dàca pedagogiem Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie, wspó∏pracuje
z Zaolziem jako metodyk Êpiewu chóralnego w Polskiej Szkole Podsta-
wowej w Bystrzycy; jest równie˝ jurorkà Przeglàdu Szkolnych Zespo-
∏ów Âpiewaczych.

Wysoki poziom artystyczny urzekajàcego koncertu sprawi∏, i˝ jego
uczestnicy byli rz´siÊcie oklaskiwani przez wdzi´cznych s∏uchaczy. Na
zakoƒczenie oba po∏àczone chóry pod kierunkiem Jadwigi Sikory wyko-
na∏y dwa utwory: Stabat Mater Z. Kodaly’a i Agnus Dei L. Delibesa.

Program koncertu zapowiada∏a i poszczególne dzie∏a w∏asnà poezjà
przeplata∏a Beata Sabath.

Józef Wierzgoƒ

Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic w roku bie˝àcym obchodzi 
75-lecie swego istnienia

„Ustroƒ” Êpiewa∏
u gospodyƒ
i w koÊciele

Kameralny Zespó∏ Wokalny
„Ustroƒ” istnieje ju˝ 50 lat i w tym
czasie wystàpi∏ wiele razy, równie˝
zagranicà. Dziesiàtego marca 2012
roku zaproszony zosta∏ do Lipowca,
dzielnicy Ustronia, gdzie z okazji
Dnia Kobiet zaÊpiewa∏ w Êwietlicy
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej dla Ko-
∏a Gospodyƒ.

Tam pod kierunkiem Ewy Bocek-
Orzyszek zespó∏ z Ustronia wykona∏
program obrazujàcy ˝ycie kobiety,
o czym mówi∏a w humorystyczny
sposób dyrygentka. Niektóre zaÊpie-
wane utwory to: Rechtor, Siedzi
ptoszek w czornym lesie, Czemu˝eÊ
mnie matuliczko, Umrzy∏a gorolka,
Gronie nasze gronie i Szumi jawor
szumi. Rang´ spotkania podnios∏a
obecnoÊç pos∏anki – Aleksandry
TrybuÊ, wiceprzewodniczàcej Rady
Miasta – Marzeny Szczotki oraz na-
czelniczki Wydzia∏u OÊwiaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki – Danuty
Koenig. Po prezentacji pieÊni, prze-
wodniczàca Ko∏a, Olga Kisia∏a, za-
prosi∏a kameralistów do sto∏u; poda-
no smaczny posi∏ek przygotowany
przez cz∏onkinie Ko∏a. Wspólnie za-
Êpiewano te˝ Sto lat, a Panie z oka-
zji swojego Êwi´ta otrzyma∏y wio-
senne prymulki.

W niedziel´ 15 kwietnia „Ustroƒ”
Êpiewa∏ w zabytkowym koÊciele
ewangelickim w Cz´stochowie. Do
tej pi´knej neogotyckiej Êwiàtyni
amatorów Êpiewu z Ustronia zapro-
si∏ proboszcz, ks. kapitan Adam
Glajcar, który pi´knymi s∏owami
powita∏ goÊci, wÊród nich zaÊ swoje-
go przyjaciela, ks. proboszcza Stani-
s∏awa Dord´.

Nabo˝eƒstwo rozpocz´to od Pre-
ludium d-moll, J.S. Bacha, które na
zabytkowych organach firmy Schlag
und Söhne wykona∏ Henryk Orzy-
szek. KameraliÊci Êpiewajàcy pod
kierunkiem Ewy Bocek-Orzyszek
w dwóch blokach zaprezentowali 14
utworów, wÊród nich Chwa∏a ks. A.
H∏awiczki, Psalm 90 Kto si´ w opie-
k´ M. Gomó∏ki, Amor meus est Cru-
cifixus J. Trzanowskiego, Upadnij
na kolana z Mszy solowej „Z odg∏o-
sem wdzi´cznych pieÊni”, op. 12 A.
Freyera w oprac. Henryka Orzyszka,
Weso∏y nam dziÊ dzieƒ nasta∏ –
pieÊƒ wielkanocna z poczàtku XVI



wieku w oprac. J. Galla oraz Po na-
szych Beskidach z muzykà P. Kale-
ty do tekstu A. Wawrosza – utwór
dedykowany ks. Adamowi Glajcaro-
wi, pochodzàcemu z tego pi´knego
regionu. Kazanie o Nadziei w ˝yciu
cz∏owieka wyg∏osi∏ cz∏onek zespo∏u
ks. Stanis∏aw Dorda. Na organach
gra∏ Kacper Jaskulak. Na zakoƒcze-
nie Henryk Orzyszek wykona∏ J.S.
Bacha Preludium F-dur, po czym
proboszcz zboru podzi´kowa∏ go-
Êciom za wzbogacenie nabo˝eƒstwa
Êpiewem i zaprosi∏ wszystkich na
smaczne wypieki, kaw´ i herbat´.

W cz´stochowskiej Êwiàtyni
ewangelickiej odby∏o si´ w prze-
sz∏oÊci wiele koncertów, a od roku
1995 odbywajà si´ w niej spotkania
w ramach Mi´dzynarodowego Festi-
walu Muzyki Sakralnej „Gaude Ma-
ter”. Wypada podkreÊliç, ˝e cz´sto-
chowska parafia ewangelicka
wspó∏pracuje równie˝ z miejscowà
Szko∏à Muzycznà II stopnia i Filhar-
monià.

Henryk Orzyszek
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Weso∏o, Êpiewnie i tanecznie by∏o w niedzielne po-
po∏udnie 6 maja 2012 roku podczas plenerowej ma-
jówki zorganizowanej przez Wiejski Dom Kultury
w Gorzycach. Przyjmujàc zaproszenie dyrektorki tej
placówki, Danuty Parmy, nie przypuszczaliÊmy, ˝e

m∏odzie˝ wraz z „nieco starszymi” potrafi wspólnie
si´ bawiç.

Konkursy, gry, rywalizacja (z du˝ym przymru˝e-
niem oka) w Êpiewaniu i taƒcach zintegrowa∏y
wszystkie zaproszone zespo∏y.

W tym miejscu bardzo ser-
decznie dzi´kuj´ za zaprosze-
nie Chóru M´skiego „Echo”
Biertu∏towy z Radlina do
wzi´cia udzia∏u w „Majówce
z WDK Gorzyce”, po drugie
gratuluj´ bardzo dobrej orga-
nizacji tego radosnego, majo-
wego spotkania, po trzecie
mam nadziej´, ˝e nasza
wspó∏praca (nie po raz pierw-
szy byliÊmy w Gorzycach)
zaowocuje w przysz∏oÊci.
Krótko: wspania∏a zabawa,
mi∏o sp´dzone niedzielne po-
po∏udnie w gronie rodzinnym
(byliÊmy przecie˝ z ˝onami!),
w gronie braci Êpiewaczej
i w gronie m∏odzie˝y, która
udowodni∏a, ˝e mo˝na si´ do-
brze zabawiç wspólnie z „do-
ros∏ymi”. JesteÊmy pod wra-
˝eniem.

Tak trzymaç!
Krystian Dziuba

Kameralny Zespó∏ Wokalny „Ustroƒ” podczas wyst´pu w Cz´stochowie.
Foto: Cezary Mi∏oÊ.

Na weso∏o i dostojnie!



Na zaproszenie organizatorów II
Mi´dzynarodowego Festiwalu Pie-
Êni Chóralnej im. Eduarda Hakena –
BaÊka 2012 i przyjació∏ z Chóru
Mieszanego BaÊka, Chór M´ski
„Echo” Biertu∏towy z Radlina mia∏
po raz drugi okazj´ wystàpiç w tym
wspania∏ym, zorganizowanym
z wielkim rozmachem festiwalu
(pierwszy raz uczestniczyliÊmy
w nim w 2010 roku).

Przez dwa dni, w ró˝nych koÊcio-
∏ach i Domach Kultury wystàpi∏o
trzynaÊcie zespo∏ów Êpiewaczych
z Czech, Polski i S∏owacji. Chór
„Echo” wystàpi∏ dwukrotnie, po raz
pierwszy w koÊciele p.w. Narodze-
nia Panny Maryi, w Hodonovicach,
gdzie wykona∏: ks. J. Surzyƒskiego
ZdrowaÊ Maryjo i Nie opuszczaj
nas, W. Lachmana cztery cz´Êci
z Missa (Kyrie, Gloria, Sanctus,
Benedictus) – na organach gra∏ Ar-
kadiusz Pop∏awski, J. Âwidra Kto
szuka Ci´, M. ˚ukowskiego Ave
Maria, ponadto O Niepokalana
w opr. W. Pinkawy, Tobie Êpiewam
G. ¸omakija, Wnijd´ Panie G. Ver-
diego oraz Panis Angelicus Cesara
Francka i Ave Maria Pietra Masca-
gniego, które wykona∏ Arkadiusz
Pop∏awski (solo Êpiew i organy).

Ten sam program zaprezentowali-

Êmy, szeÊç godzin póêniej, przed ka-
merami i mikrofonami czeskiej TV
NOE i Radio PROGLAS, w koÊcie-
le p.w. Êw. Bart∏omieja, w miejsco-
woÊci Frydlant nad Ostravicà.

Wyst´powaliÊmy tam wspólnie

z Dziewcz´cym Chórem „Divçi Ko-
marni Sbor” z Trzyƒca i Chórem
Mieszanym „Horno-Oravsky Spe-
vacky Zbor”. Nas zapowiadano, pod
wdzi´cznà nazwà: „Mu˝sky Pevecki
Sbor Echo” (Radlin – PL).

Wyst´py nasze musia∏y si´ podo-
baç czeskim s∏uchaczom, gdy˝ po
wykonaniu ka˝dego koncertu, trwa-
jàcego czterdzieÊci minut, roz-
brzmiewa∏y gromkie oklaski – na
stojàco. Czesi, znajàcy si´ na muzy-
ce, potrafià doceniç wyst´p ka˝dego
zespo∏u Êpiewaczego, czy instrumen-
talnego (szczególnie amatorskiego).

˚egnajàc si´ z czeskimi przyja-
ció∏mi (wymiana suwenirów), w j´-
zyku polskim – Do mi∏ego zobacze-
nia, Pyrsk! i czeskim Na shledanou,
Ahoj! åau! – doszliÊmy do wniosku,
˝e nast´pne lata muszà zaowocowaç
jeszcze wi´kszà, bardziej intensyw-
nà wspó∏pracà pomi´dzy naszymi
zespo∏ami, tym bardziej, ˝e Êpiew
i muzyka nie zna granic!

ObiecaliÊmy, ˝e skorzystamy (jak
Bóg da zdrowie) z okazji, bo ju˝ zo-
staliÊmy zaproszeni na III Mezina-
rodni Festival Peveck˘ch SborÛ im.
Eduarda Hakena w 2014 roku.

Krystian Dziuba
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Owacje na stojàco

Chór „Echo” Biertu∏towy Êpiewa∏ w Republice Czeskiej

Biertu∏towicki chór w ca∏ej okaza∏oÊci w koÊciele p.w. Êw. Bart∏omieja,
w miejscowoÊci Frydlant nad Ostravicà

Pod taaakim ˝yrandolem Êpiewa∏o nam si´ znakomicie



Zjazdy Êpiewacze poÊwi´cone pa-
mi´ci Mieczys∏awa Dzieƒdziela or-
ganizowane sà w Orzeszu cyklicz-
nie co dwa lata od 1994 roku, to jest
od roku Êmierci tego rozpoznawal-
nego dyrygenta wielu Êlàskich chó-
rów.

M. Dzieƒdziel ˝artobliwie zwyk∏
mawiaç, ˝e jeÊli nie po∏owa, to co
najmniej znaczàca ich cz´Êç to jego
chóry, bo albo je prowadzi∏ bàdê
z nimi blisko wspó∏pracowa∏.

Lista jest spora, d∏ugo by wymie-
niaç. Zespo∏y te na festiwalach
i konkursach Êpiewaczych zajmowa-
∏y czo∏owe lokaty, zdobywa∏y na-
grody i wyró˝nienia.

Dzisiaj, po latach, mo˝na powie-
dzieç, ˝e Mieczys∏aw Dzieƒdziel
muzyk´ kocha∏, zaÊ prowadzenie
chórów by∏o jego ˝yciowà pasjà.
Ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Muzycznà
w Katowicach. Przez 40 lat zwiàza-
ny by∏ z Filharmonià Âlàskà jako
koncertmistrz w grupie kontraba-
sów. Cechowa∏a go du˝a kultura
osobista i ujmujàcy sposób bycia.

Tegoroczny X Zjazd Âpiewaczy
zbieg∏ si´ z obchodami jubileuszu
50-lecia nadania praw miejskich
i 1000 lat historii Orzesza, a tak˝e
jubileuszu 25-lecia Miejskiego
OÊrodka Kultury w Orzeszu, który
jest wspó∏organizatorem tej chóral-
nej imprezy muzycznej.

Mimo up∏ywu czasu chóry nadal
gromadzà si´ na organizowanych
zjazdach, by z jednej strony wspo-
mnieç swojego Mistrza, a z drugiej
pokazaç, ˝e jego dzie∏o nie zosta∏o
zmarnowane, ˝e wcià˝ trwa, i nie
obce im sà nowe trendy w chórali-
styce.

Na przestrzeni minionych 18 lat
s∏uchacze podziwiaç mogli nie tylko
zespo∏y prowadzone przez patrona
imprezy. Orzesze goÊci∏o m.in. za-
przyjaêniony z miko∏owskà „Har-
monià” chór z czeskich Klimkowic
i dwukrotnie znakomity chór ukraiƒ-
ski „Proswita” wspó∏pracujàcy
z orzeskim „Dzwonem”. Nale˝y te˝
wymieniç Orkiestr´ D´tà Elektrow-
ni „¸aziska”, która bra∏a udzia∏
w ka˝dym z dotychczasowych zjaz-
dów.

Na koncertach jakie odbywajà si´
w ramach tej imprezy prezentowane
by∏y ciekawe, urozmaicone i ambit-
ne programy artystyczne z zakresu
muzyki Êwieckiej i religijnej.

Za d∏ugoletnià dzia∏alnoÊç w spo-
∏ecznym ruchu muzycznym M.
Dzieƒdziel by∏ wielokrotnie odzna-
czany, w Miko∏owie zaÊ uhonoro-
wano go tablicà pamiàtkowà
umieszczonà na miejskim Rynku,
a jednej z ulic nadano jego imi´.

W Orzeszu odbywajà si´ zjazdy
Êpiewacze poÊwi´cone pami´ci tego
zas∏u˝onego dyrygenta, które z re-
gu∏y gromadzà oko∏o 200 Êpiewa-
ków i muzyków. Mieczys∏aw Dzieƒ-
dziel by∏ dyrygentem chóru
„Dzwon” w latach 1952 do lutego
1994.

Jubileuszowy Zjazd rozpoczà∏ si´
tradycyjnie od Mszy Êw. w koÊciele
p.w. Êw. Jana Chrzciciela w Orze-
szu-JaÊkowicach odprawionej w in-
tencji M. Dzieƒdziela, zmar∏ych dy-
rygentów i chórzystów z zespo∏ów
bioràcych udzia∏ w Zjeêdzie. Po
mszy uczestnicy w kolumnie mar-
szowej pod przewodnictwem Orkie-
stry D´tej Elektrowni „¸aziska”
udali si´ do sali widowiskowej na
koncert chórów i tradycyjny pocz´-
stunek.

Koncert rozpocz´∏a Irma Szczyrba
z chóru „Dzwon” od przedstawienia
dokonaƒ artystycznych Mieczys∏a-
wa Dzieƒdziela. Powita∏a te˝ zapro-
szonych goÊci. Byli wÊród nich
m.in. przedstawiciele w∏adz Orzesza
z burmistrzem Andrzejem Szafraƒ-
cem na czele, Przewodniczàcy Rady
Miejskiej Jan Mach, dyrektor Miej-
skiego OÊrodka Kultury w Orzeszu

Ma∏gorzata Lorens, radny Powiatu
Miko∏owskiego Tadeusz Marszolik,
przedstawiciele Zarzàdu G∏ównego
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr w Katowicach Jacek Turalik
i Benedykt Oberda, wiceprezes
Okr´gu Miko∏owskiego tego˝
zwiàzku Jerzy Szyma∏a oraz znany
i ceniony chórmistrz, by∏y dyrygent
„Dzwonu” Jerzy Pogocki. Nast´pnie
pa∏eczk´ prowadzàcego przejà∏ pre-
zes „Dzwonu” Witold ˚urek.

Po wystàpieniach burmistrza A.
Szafraƒca i J. Turalika rozpoczà∏ si´
koncert chórów: „Harmonia” z Mi-
ko∏owa – dyrygent El˝bieta Krusz,
„S∏owiczek” z Katowic-Kostuchny
– dyrygent El˝bieta Kudala, „Cho-
pin” z Bujakowa – dyrygent Romu-
ald Poloczek i „Dzwon” z Orzesza –
dyrygent Natalia ¸ukaszewicz. To
zespo∏y, które M. Dzieƒdziel pro-
wadzi∏ równolegle, najd∏u˝ej
i z którymi zwiàzany by∏ do swojej
Êmierci.

Na zakoƒczenie koncertu ka˝dy
z chórów otrzyma∏ z ràk burmistrza
A. Szafraƒca pamiàtkowy puchar,
dyplom uczestnictwa, a tak˝e po-
dzi´kowania za udzia∏ w Zjeêdzie.
Prezesi chórów odwzajemnili si´
podzi´kowaniami za zaproszenie
i organizacj´ imprezy. Ca∏oÊç
zwieƒczy∏o wspólne wykonanie pie-
Êni Przyjaêƒ o bracia.

Do zobaczenia w Orzeszu za dwa
lata!

Irma Szczyrba
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X Zjazd Âpiewaczy im. Mieczys∏awa Dzieƒdziela

WÊród goÊci Zjazdu m.in. burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec (pierwszy
z lewej), prezes okr´gu miko∏owskiego Benedykt Oberda i wiceprezes
ÂZChiO Jacek Turalik (z prawej).



…tam pod krzy˝em b´dziem stali 
z Tobà krwawà ∏zà p∏akali,
boÊ Ty Matkà nam zosta∏a,
gdyÊ pod krzy˝a drzewem sta∏a…

To pod tym has∏em, b´dàcej frag-
mentem cytowanej powy˝ej pieÊni
maryjnej ks. J. Surzyƒskiego odby-
wa∏y si´ majowe Festiwale i Kon-
certy PieÊni Maryjnej na terenie po-
wiatu wodzis∏awskiego. Uczestni-
czy∏ w nich Chór M´ski „Echo”
Biertu∏towy w Radlinie.

Pierwszy koncert – zorganizowa-
ny z okazji Dnia Matki i Metropoli-
talnego Âwi´ta Rodziny – odby∏ si´
23 maja b.r. w koÊciele pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Wodzis∏awiu Âlà-
skim. Udzia∏ w nim wzi´∏o pi´ç ze-
spo∏ów Êpiewaczych: Chór Miesza-
ny „Cantata” parafii Êw. Herberta,
Chór Mieszany „Assumptio” parafii
WNMP, Chór Mieszany „Jadwiga”
– wszystkie z Wodzis∏awia Âl., Chór
Mieszany „Moniuszko” Czy˝owice
oraz Chór M´ski „Echo”. Ka˝dy ze-
spó∏ wykona∏ trzy pieÊni maryjne
a cappella, lub z towarzyszeniem in-
strumentalnym. WÊród licznie ze-
branych s∏uchaczy by∏ przewodni-
czàcy Rady Powiatu Eugeniusz Wa-
la i prezydent Wodzis∏awia Âl., Mie-
czys∏aw Kieca.

Organizatorem Koncertu by∏
Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO przy
wydatnej pomocy Urz´du Miasta
i parafii WNMP w Wodzis∏awiu
Âlàskim.

Ka˝dy wyst´pujàcy zespó∏ otrzy-

ma∏ dyplom uczestnictwa oraz pa-
miàtkowà statuetk´.

Bazylika Narodzenia NMP
w Pszowie by∏a kolejnym miejscem,
w którym pieÊnià czczono NajÊwi´t-
szà Matk´: 26 maja o godz.15.30
rozpoczà∏ si´ kolejny Festiwal Pie-
Êni Maryjnej „Pszów 2012”.

W imprezie udzia∏ wzi´∏o szeÊç
zespo∏ów Êpiewaczych z dwóch
Okr´gów ÂZChiO – Wodzis∏aw-
skiego i Rybnickiego, wÊród nich
Chór M´ski „Echo” Biertu∏towy
w Radlinie (puchar Starosty Powiatu
Wodzis∏awskiego). Pozosta∏e to: Ze-
spó∏ Muzyki Wokalnej „Lege Artis”
Pszów (puchar pos∏a RP Ryszarda
Zawadzkiego) oraz Chóry Mieszane
„Cecilianum” Krzy˝kowice (puchar
prezesa Okr´gu Wodzis∏awskiego
ÂZChiO), „Seraf” Rybnik (puchar
prezydenta Wodzis∏awia Âl.), „Lira”
– Rydu∏towy-Or∏owiec (puchar bur-
mistrza Radlina), „S∏owiczek” Po-
pielów (puchar burmistrza Pszowa).

Zespo∏y te wykonywa∏y po 3–4
pieÊni maryjne, które ocenia∏o jury,
w sk∏adzie: mgr Jadwiga Baron –
przewodniczàca, mgr Kazimierz
Niedziela, mgr Eryk Okoƒ – cz∏on-
kowie oraz Romuald Tomczyk – se-
kretarz.

Honorowy patronat nad Festiwa-
lem, którego organizatorem by∏
Okr´g Wodzis∏awski ÂZChiO, objà∏
pose∏ RP Ryszard Zawadzki. Szczo-
drej pomocy udzieli∏y Starostwo Po-
wiatu Wodzis∏awskiego i Urz´dy
Miasta Pszowa, Wodzis∏awia Âl.

i Radlina.
Nast´pnego dnia, to jest 27 maja

Chóry – M´ski „Echo” Biertu∏towy
w Radlinie oraz Mieszany „Lauda-
te” w Zwonowicach na zaproszenie
zarzàdu Towarzystwa Âpiewu „Har-
monia” w Jejkowicach wzi´∏y udzia∏
w Koncercie PieÊni Maryjnej, jaki
odby∏ si´ w jejkowickim koÊciele
parafialnym pw. MB Szkaplerznej
i Êw. Piusa X.

Trzydziestego pierwszego maja
w koÊciele pw. WNMP Biertu∏towy
w Radlinie odby∏ si´ ostatni z majo-
wych koncertów poÊwi´conych
Matce Bo˝ej. I w tym koncercie
uczestniczy∏ chór „Echo”.

W Festiwalu PieÊni Maryjnej „Re-
gina Coeli”, powo∏anym do istnienia
z inicjatywy by∏ego proboszcza pa-
rafii WNMP, ks. pra∏ata Alfreda
Wloki oraz cz∏onków chóru „Echo”
– Krystiana Dziuby i nie˝yjàcego
ju˝ Adama Tomczyka – po raz czter-
nasty, uczestniczy∏y dwa radliƒskie
zespo∏y: Towarzystwo Âpiewacze –
Chór Mieszany im. J. S∏owackiego
oraz Chór M´ski „Echo” Biertu∏to-
wy.

Modlitwa przeplatana chóralnym
Êpiewem pieÊni maryjnych ca∏kowi-
cie zmieni∏a w tym dniu tradycyjny
uk∏ad nabo˝eƒstwa majowego.

Festiwal dedykowany by∏ B∏ogo-
s∏awionemu Ojcu Êw. Janowi Paw-
∏owi II w I rocznic´ Jego beatyfika-
cji, wpisa∏ si´ te˝ w obchód 15.lecia
samorzàdnoÊci Radlina.

WÊród licznych s∏uchaczy i mi∏o-
Êników chóralnego Êpiewu obecni
byli: burmistrz Radlina Barbara Ma-
giera, ks. pra∏at Alfred Wloka i pro-
wadzàcy nabo˝eƒstwo proboszcz
parafii ks. Zenon Dzia∏ach.

W programie wyst´pu chóru
„Echo” znalaz∏y si´ mi´dzy innymi
nast´pujàce utwory: ZdrowaÊ Mary-
ja oraz Nie opuszczaj nas ks. J. Su-
rzyƒskiego, O Niepokalana – opr.
Pilawa, Ave Maria – Bepi De Marzi,
Ave Maria M. ˚ukowskiego, Sanc-
ta, sancta J. Schweitzera, Kto szuka
Ci´ J. Âwidra, Wszystkie trony nie-
bieskie w opr. J. Kolanowskiego.

Organizatorem tego koncertu przy
wsparciu UM Radlin by∏ Okr´g Wo-
dzis∏awski ÂZChiO wespó∏ z chó-
rem „Echo” oraz parafià WNMP
Biertu∏towy w Radlinie.

Krystian Dziuba
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Nie opuszczaj nas, Matko nie opuszczaj nas…

Na Êpiewajàcy chór im. S∏owackiego z mi∏oÊcià spoglàda z portretu Jan
Pawe∏ II.



Festiwale, konkursy, przeglàdy: maryjne, sakralne,
pasyjne, kol´dowe. Jest ich sporo. Ale tylko jeden jest
eucharystyczny. Ju˝ po raz czwarty koÊció∏ Parafii Naj-
Êwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa w Katowicach – Pio-
trowicach wype∏ni∏ si´ dêwi´kami pieÊni eucharystycz-
nych. Pomys∏odawcà festiwalu by∏ przed laty Roman
Warzecha. Wed∏ug dost´pnych informacji jest to jedyny
w Polsce konkurs o takiej tematyce.

Pierwszy Festiwal odby∏ si´ w czerwcu 2006 roku.
Regulamin wymaga∏ wtedy wykonania przynajmniej
jednego utworu eucharystycznego. Niektóre chóry u∏a-
twi∏y sobie jednak zadanie i wykonywa∏y sporo pieÊni
maryjnych. Dlatego w drugiej edycji regulamin zosta∏
przez organizatorów zmieniony. Odtàd wszystkie wyko-
nywane utwory muszà mieç ÊciÊle okreÊlonà treÊç za-
wartà w samej nazwie Festiwalu.

Chóry, które w sobot´, 2 czerwca przyby∏y na tego-
roczny, IV Festiwal „O Salutaris Hostia” przywita∏ –
jeszcze przed rozpocz´ciem mszy Êw. przychylny wyda-
rzeniu gospodarz Êwiàtyni, ks. proboszcz Zenon Bucha-
lik. Msz´ Êwi´tà celebrowanà przez ks. profesora Anto-
niego Reginka muzycznie oprawi∏ Chór Mieszany To-
warzystwa Âpiewaczego „Modus Vivendi” – organiza-
tor Festiwalu, który jednak˝e nie bra∏ udzia∏u w rywali-
zacji. Konferansjerk´ prowadzi∏a prezeska „Modusa” –
Urszula Warzecha. Na wst´pie przywo∏a∏a s∏owa ks. J.
Tischnera:

„Ale my wiemy, ze nom nic tak ducha nie krzepi, ja-
ko muzyka, jako Êpiyw. Niekze teroz ponad nami pop∏y-
nie duch pod postaciom muzyki, a my se na tej muzyce
siednijmy i razym z tom muzykom podnieÊmy nase my-
Êli ku niebu.”

I tak pop∏yn´∏y pieÊni.
Przes∏uchania przebiega∏y sk∏adnie, choç bez zb´dne-

go poÊpiechu. Po zakoƒczeniu przes∏uchaƒ jury w sk∏a-
dzie: profesor Józef Âwider – przewodniczàcy, ks. prof.
Antoni Reginek i Krzysztof Karol Kaganiec – cz∏onko-
wie, obradowa∏o nad uzgodnieniem werdyktu. W tym
czasie z krótkim koncertem wystàpi∏ Chór Kameralny
„Modus Vivendi”, który obchodzi jubileuszowy rok 10-
lecia. Chór wykona∏ trzy utwory, m.in. Czego chcesz od
nas Panie J. Âwidra.

Przed og∏oszeniem wyników konkursu ks. profesor A.
Reginek wyrazi∏ uznanie dla dyrygentów za prawid∏owy
dobór repertuaru chórów. PodkreÊli∏ bogactwo tego re-
pertuaru i gratulowa∏ zespo∏om dobrego przygotowania.

Laureatami konkursowej rywalizacji w ramach IV Fe-
stiwalu PieÊni Eucharystycznej „O Salutaris Hostia” Ka-
towice 2012 zostali :

– Chór Mieszany „Gwiazda” z Chorzowa – IV miej-
sce

– Chór Kameralny „Fermata” przy MDK z Katowic –
Piotrowic – III miejsce

– Chór Parafialny Êw. Cecylii z Rudy Âlàskiej-Ko-
ch∏owic i Towarzystwo Âpiewacze „Bel Canto” z Ga-
szowic – II miejsce

– Chór „DAR” przy Duszpasterstwie Akademickim
w Rybniku – I miejsce

Laureatom wr´czono puchary zwiàzane z zaj´ciem
konkretnego miejsca w rywalizacji. Prócz tego ka˝dy ze-
spó∏ uczestniczàcy w Festiwalu otrzyma∏ pamiàtkowy pu-

char i inne gad˝ety. Potem by∏y jeszcze wpisy do kroniki
Towarzystwa „Modus Vivemdi”, obiad i po˝egnania.

Do zobaczenia za dwa lata.
Danuta Cyganek

Foto: Tomasz Kawka

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (400) 2012 17

„O Salutaris Hostia” po raz czwarty

Komu przyznaç palm´ pierwszeƒstwa? – zastanawiajà
si´ jurorzy. Od lewej: ks. prof. dr hab. Antoni Reginek,
prof. Józef Âwider (przewodniczàcy) i Krzysztof Karol
Kaganiec, dyrektor artystyczny Zwiàzku.

Ciekawe komu przypadnie w udziale ten okaza∏y
puchar.

Wszystko ju˝ jasne: puchary i dyplomy w r´kach dyry-
gentów i przedstawicieli wyró˝nionych chórów.



„Kiedy Polska obejmie swojà
cz´Êç Górnego Âlàska?” – zastana-
wia∏ si´ autor notatki zamieszczonej
w piÊmie „Katolik” 3 stycznia 1922
roku.

Pytanie nie by∏o bezzasadne, spo-
dziewano si´ bowiem, ˝e nastàpi to
ju˝ 15 stycznia.

Kolejne wydania gazety przybli-
˝a∏y czytelniom chwil´ spe∏nienia
si´ cudu.

„Katolik” 
czwartek, 27 kwietnia 1922

„Przej´cie Górnego Âlàska zbli-
˝a si´”

Notatki zwiàzane z tà okolicz-
noÊcià odnajdujemy tak˝e w pro-
toko∏ach z posiedzeƒ Wydzia∏u
(Zarzàdu) Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych:

Protokó∏ z posiedzenia Wydzia∏u 
3 maja 1922

Druh prezes odczytuje list Na-
czelnej Rady Ludowej donoszàcy
˝e z jej ramienia wyznaczony zo-
sta∏ dr. Wilimowski do przygoto-
wania przyj´cia wojsk polskich.
Panu Dr. Wilimowskiemu ma zo-
staç zrobiona propozycja zwo∏ania
zebrania i zaproszenia na takowe
wszystkich zainteresowanych or-
ganizacji.

Protokó∏ z Zebrania Delegatów
21 maja 1922

…Z sprawozdania wynika∏o, ˝e
rok ubieg∏y [1921 – A.W.] by∏ dla
sprawy Êpiewaczej bardzo niepo-
myÊlny. Z∏o˝y∏y si´ na to przyczy-
ny jak apatja która ogarn´∏a szero-
kie masy ludnoÊci po plebiscycie,
powstanie w lecie r.[oku] 21, z po-
wodu którego w wielu tow.[arzy-
stwach] praca stan´∏a przez kilka
miesi´cy oraz podzia∏ Zwiàzku na
dwie organizacje, do czego Zwià-
zek by∏ si∏à rzeczy [podzia∏em
Âlàska – A.W.] zmuszony.

„Katolik”
czwartek 15 czerwca 1922

„Wojska polskie wkroczà w po-
niedzia∏ek”

„Katolik”
wtorek 20 czerwca 1922

„Ju˝ 16-go czerwca rozpocz´∏o
si´ przejmowanie urz´dów przez
w∏adze polskie. Najprzód za∏a-
twiono si´ z policyà. Policya pol-
ska przyby∏a w sile 200 ludzi do
Katowic i obj´∏a obowiàzek czu-
wania nad bezpieczeƒstwem mia-
sta. […] W niedziel´ nastàpi∏o od-
danie Polakom poczty. Telegrafy
pozostajà do 2 czerwca w zarzà-
dzie administracji niemieckiej.
Koleje zacz´∏y w niedziel´ od pó∏-
nocy jeêdziç pod∏óg nowego roz-
k∏adu jazdy. Wojsko polskie
wchodzi 20-go czerwca do Kato-
wic.”

„Katolik”
czwartek 22 czerwca 1922

WejÊcie wojsk polskich do Ka-
towic

Cudny, niezapomniany dzieƒ!
Od samego rana na wszystkich
drogach, prowadzàcych do Kato-
wic mnogo ludzi, kolejki przepe∏-
nione a ju˝ szosa do Zawodzia,
skàd wojska do miasta wkraczaç
majà, szczelnie obstawiona […]
ludêmi, którzy naprawd´ wyszli
witaç sercem ca∏em mi∏ych na-
szych ˝o∏nierzyków. […] Kiedy
i piechota i oddzia∏ artyleryi wkro-
czy∏y na rynek, wjecha∏ w koƒcu
na czele sztabu dowódca tych
wojsk, genera∏ Szeptycki. […] Ks.
proboszcz dr. Kubina od koÊcio∏a
Panny Maryi rozpoczyna Msz´
Êwi´tà. Z tysi´cy piersi wznoszà
si´ mod∏y do Pana nad Pany o b∏o-
gos∏awieƒstwo dla w∏adz polskich
obejmujàcych rzàdy wojewódz-
twa, dla wojska, dla narodu, dla
ca∏ej naszej drogiej Matki Ojczy-
zny. Towarzystwo Êpiewu „Ogni-
wo“ wykona∏o Êpiewy mszalne.

Dopiero 16 lipca 1922 roku odby-
∏a si´ w Katowicach uroczystoÊç
zjednoczenia Górnego Âlàska z Pol-
skà. Z tej okazji – relacjonowa∏ „Ka-
tolik” – „Popo∏udniu odby∏y si´ za-
bawy ludowe w ró˝nych lokalach
miejskich i podmiejskich”. Jednak:
„… zapowiedziany koncert w Parku
KoÊciuszki nie odby∏ si´ z powodu
gwa∏townego deszczu”.
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Dni radoÊci i wesela
90 lat temu cz´Êç Âlàska zjednoczy∏a si´ z Macierzà
a przyjaciel Êlàskich Êpiewaków i twórca Statutu Orga-
nicznego Województwa Âlàskiego, mec. Konstanty Wol-
ny, zosta∏ marsza∏kiem Sejmu Âlàskiego.

Wkroczenie wojsk polskich do Katowic 20 czerwca 1922 r.



W wydarzeniach tych uczestni-
czyli Êlàscy Êpiewacy. Przez piel´-
gnowanie Êpiewu polskiego i pol-
skiego s∏owa dali powa˝ny argu-
ment za zjednoczeniem Âlàska z od-
rodzonà Polskà. Czy w pe∏ni doce-
niono ten wk∏ad, porównywalny
z powstaƒczym czynem zbrojnym?
Chyba nie wszystko by∏o w porzàd-
ku. Zakulisowe gierki, nawet jeÊli
ich pod∏o˝em nie by∏a z∏a wola, ro-
dzi∏y uczucie rozczarowania, a na-
wet upokorzenia. Cytowany poni˝ej
list zarzàdu chóru „Wyspiaƒski”
z Roêdzienia-Szopienic i komentarz
redakcji, w którym wspomniano
o trudnoÊciach z jakimi zetknà∏ si´
katowicki chór „Ogniwo” nie pozo-
stawia z∏udzeƒ:

„Âpiewak Âlàski”
15 sierpnia 1922, nr 13, s. 103:
Na ostatnim Walnym Zebraniu

Delegatów Zwiàzku Kó∏ Âpiewa-
czych w Województwie Âlàskiem,
dnia 21-go maja ubolewano na
brak dyrygentów, nad upadkiem
kó∏ Êpiewackich itp. Nikt atoli
z zebranych nie wskaza∏ na to, ˝e
najwi´kszà przyczynà upadku kó∏
Êpiewackich jest brak poparcia ru-
chu Êpiewaczego przez wy˝sze
czynniki. Tak samo wielkà cz´Êç
winy ponosi prasa.

Z szeregu wypadków lekcewa-
˝enia sobie kó∏ Êpiewaczych przez
pras´, podawamy wypadek, majà-
cy miejsce w dniu przyj´cia woj-
ska polskiego na pograniczu pod
Szopienicami.

Tow. Êpiewu „Wyspiaƒski“
w Ro˝dzieniu-Szopienicach wy-
çwiczy∏o na ten dzieƒ nowà pieÊƒ.
Gdy atoli na granic´, przyby∏a
przeÊwietna inteligencja katowic-
ka, zakaza∏a nam Êpiewu. MyÊmy
atoli pieÊƒ naszà odÊpiewali pomi-
mo zakazu. Nazajutrz by∏ w gaze-
tach og∏oszony opis uroczystoÊci,
lecz o tem, ˝e tow. Êpiewu wyst´-
powa∏o […] nie by∏o ani ma∏ej
wzmianki.

Czy wobec takiego lekcewa˝e-
nia sobie kó∏ Êpiewackich przez
pras´ i inne na odpowiedzialnych
stanowiskach stojàce osoby mo˝-
na si´ dziwiç, ˝e dru˝yn´ odpada
ch´ç do dalszego piel´gnowania
pieÊni? Na takà uroczystosç urzà-
dza si´ nadzwyczajne lekcje, aby
pieÊni nale˝ycie wyçwiczyç. Dru-
˝yna, pomimo trudnoÊci przyby-
wa∏a na lekcje cieszàc si´, ˝e si´

te˝ przyczyniç mo˝e do upi´ksze-
nia dawno oczekiwanego dnia
wolnoÊci. A w nagrod´ za to
otrzyma∏a kopniaka przez pras´.

Komentarz redakcji Âpiewaka:
˚ale te sà nie tylko uprawnione,

ale mo˝naby wiele wi´cej do nich
dodaç. To te˝ protest Towarzy-
stwa jest najzupe∏niej s∏uszny […]
Wszak nasi Êpiewacy w przygoto-
waniach brali wybitny udzia∏,
a w uroczystoÊciach samych pra-
wie nigdzie bez chórów naszych
si´ nie mog∏o obejÊç. Ale rzadko
gdzie czyta∏o si´ wzmiank´ o tem,
˝e tam tow. Êpiewu wystàpi∏o
z pieÊnià, która si´ przecie˝ okaza-
∏a tak niezb´dnà do wykoƒczenia
ram tych uroczystoÊci. Nie brak∏o
te˝ wysi∏ków aby zorganizowane
ko∏a zupe∏nie przy tych uroczysto-
Êciach usunàç. Wszak w samych
Katowicach tylko dzi´ki osobi-
stym zabiegom dwóch cz∏onków
Wydzia∏u uzyskano, ˝e Êpiewa∏o
nie towarzystwo nieznane i wcale
nienale˝àce do Zwiàzku, jak
wp∏ywowe osoby chcia∏y przefor-
sowaç, ale „Ogniwo“ katowickie.
W ten sposób chciano w pierwszy
dzieƒ wolnoÊci, w dniu powitania
Polski wymierzyç policzek
tow.[arzystwom] Êpiewu, które od
lat z zaparciem siebie pracowa∏y
nad tem, aby t´ wolnoÊç uzyskaç.

Czy by∏oby mo˝liwe „uzyskanie
tej wolnoÊci” bez udzia∏u chórów,
bez wsparcia ich pracy przez takich
ludzi, jak Janina Omaƒkowska
(1859–1927) – dziennikarka, przy-
wódczyni pracy narodowej wÊród
kobiet górnoÊlàskich, od 1913 roku
wiceprezeska Okr´gu Bytomskiego
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych,
w 1922 roku, jako nowo wybrana
pos∏anka przewodzàca pierwszemu
posiedzeniu Sejmu Âlàskiego, albo
Konstanty Wolny (1877–1940) –
adwokat, dzia∏acz narodowy, spo-
∏eczny i polityczny, wspó∏pracownik
Wojciecha Korfantego, we wrze-
Êniu 1922 roku obrany marsza∏kiem
Sejmu Âlàskiego?

Konstanty Wolny, tak jak Kazi-
mierz Czapla w Bytomiu i Zyg-
munt Seyda w Katowicach, jeszcze
niedawno bezinteresownie wyst´po-
wa∏ w obronie Êlàskich chórzystów
przed pruskà sprawiedliwoÊcià. Pa-
mi´tano g∏oÊnà spraw´ z 1911 roku,
rozpatrywanà z oskar˝enia Pierw-

szego Prokuratora przy Królewskim
Sàdzie Okr´gowym w Bytomiu
przeciwko 27 cz∏onkom Towarzy-
stwa Âpiewaczego „Harmonia”
w Nowym Bytomiu. Proces tyczy∏
przedstawienia operetki Rokiczana
w bytomskim „Ulu”. Organizatorom
zarzucano, ˝e Êpiewano na niej pie-
Êni absolutnie zakazane, „…w wy-
sokim stopniu podburzajàce”, „wzy-
wajàce do zbrojnego powstania
o politycznà wolnoÊç i niepodle-
g∏oÊç Polski” (Êpiewano m.in. Jesz-
cze Polska nie zgin´∏a).

W poszukiwaniu Êladów wspó∏-
pracy mecenasa Wolnego ze Êlàskim
Êrodowiskiem Êpiewaczym zaglàda-
my do przechowywanych przez Âlà-
ski Zwiàzek Chórów i Orkiestr pro-
toko∏ów z tamtego czasu. Informacji
niewiele, ale przecie˝ sà. Wi´c po
kolei:

21 marca 1913
Obecni druhowie: prezes Mi-

cha∏ Wolski, zast´pca prezesa po-
se∏ X. PoÊpiech, skarbnik Pawe∏
Maciejczyk, sekretarz Józef Grze-
gorzek, z radnych druhowie: Sta-
nis∏aw Zago∏a, Adam Piotrowski
i Jan S∏odczyk […] Z goÊci zapro-
szonych obecni pp. mecenasi Ku-
dera i Wolny […] Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Zwiàzku odczyta∏
druh Grzegorzek, z którego wyni-
ka jak wielkie post´py w rozwoju
poszczególne Ko∏a, jak i Zwiàzek,
w roku 1912 zrobi∏y. Na poczàtku
roku nale˝a∏y do Zwiàzku tylko 4
Ko∏a, w koƒcu roku zaÊ 39, z 1700
cz∏onkami […] Ze wzgl´du tak li-
czebnego rozwoju Zwiàzku […]
majàc dobro Kó∏ Êpiewackich na
oku postanowi∏ [Wydzia∏ – A.W.]
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Konstatnty Wolny



podzieliç Ko∏a na 4 okr´gi […] Ja-
ko kandydatów na prezesów okr´-
gowych poprosi∏ Wydzia∏ pp. me-
cenasa Seyd´ na okr´g katowicki,
mecenasa Wolnego na okr´g gli-
wicko-zabrski, na rybnicko-raci-
borski p. Dr. Bia∏ego, na bytomski
p. Dutkiewicza z Gliwic…

13 kwietnia 1913 roku, drugi
Walny Zjazd Delegatów

[…] Co do liczby Kó∏ w okr´-
gach zabierali g∏os delegaci, osta-
tecznie pozostawiono Wydzia∏owi
spraw´ t´ do rozstrzygni´cia. Na
prezesów okr´gowych z propono-
wanych kandydatów wybrano:
[…] na okr´g Gliwicko-Zabrski p.
mecenasa Wolnego z Gliwic…

Konstanty Wolny, ju˝ jako prezes
okr´gu, uczestniczy∏ równie˝ w li-
stopadowym zebraniu Wydzia∏u
Zwiàzkowego „z wspó∏udzia∏em
druhów Prezesów okr´gowych”.
W jednym z punktów porzàdku
dziennego rozpatrywana by∏a spra-
wa zjazdów Êpiewaczych w nast´p-
nym roku.

Okr´g gliwicko-zabrski ukonsty-
tuowa∏ si´ 7 sierpnia 1913 roku.
Przy za∏o˝eniu obejmowa∏ siedem
kó∏. Jak podkreÊli∏ Jan Fojcik (Ma-
teria∏y do dziejów ruchu Êpiewa-
czego na Âlàsku”, Katowice 1961,
s. 47): 

„…okr´g ten w czasie swego
krótkiego istnienia nie zdo∏a∏ si´
wylegitymowaç wi´kszà aktyw-
noÊcià, a pierwszy zjazd zaprojek-
towany w 1914 roku uniemo˝liwi-
∏a wojna”.

Wypada przy okazji przypomnieç
i inne ma∏o znane fakty wskazujàce
na powiàzania Konstantego Wolne-
go z ruchem Êpiewaczym:

– 27 czerwca 1925 roku, jako mar-
sza∏ek Województwa Âlàskiego
a zarazem jeden z dwudziestu trzech
cz∏onków Komitetu Honorowego
przemawia∏ w Teatrze Polskim
w Katowicach podczas akademii
otwierajàcej trzydniowy ogólnoÊlà-
ski zjazd Êpiewaczy;

– 17 stycznia 1926 chórzyÊci kato-
wickiego „Ogniwa” nadali Konstan-
temu Wolnemu tytu∏ Prezesa Hono-
rowego;

– W 1934 roku by∏ wÊród goÊci
podejmujàcych Karola Szymanow-
skiego po wykonaniu przez chór
„Ogniwo” Stabat Mater tego kom-
pozytora w Katowicach.

Wspomnia∏ o tym Stefan Marian
Stoiƒski (S.M. Stoiƒski, „Âp. Karol
Szymanowski w Katowicach. GarÊç
wspomnieƒ”, „Âpiewak Âlàski”,
1937 nr 4, s. 58):

Po wykonaniu dzie∏a huragan
oklasków zmusi∏ skromnego za-
wsze kompozytora do ukazania
si´ na scenie, gdzie cz∏onkinie
„Ogniwa” zasypa∏y go deszczem
kwiatów dla niego przygotowa-
nych a przypi´tych u bluzek. Â.p.
Karol Szymanowski wzruszony
by∏ przyj´ciem, jakiego si´ nie
spodziewa∏, czemu da∏ wyraz na
bankiecie, jaki si´ odby∏ w sali ho-
telu „Sayoy”, wydanym przez Ma-
gistrat miasta Katowic. Na bankie-
cie by∏ obecny by∏y marsza∏ek
Sejmu Âlàskiego Konstanty Wol-
ny, przedstawiciele Êwiata mu-
zycznego naszego miasta, cz∏on-
kowie zarzàdu „Ogniwa” […]
i soliÊci.

Obierany trzykrotnie do pe∏nienia
funkcji Marsza∏ka Sejmu Âlàskiego,
Konstanty Wolny zdaje si´ nie mia∏
sk∏onnoÊci do czynnego uprawiania
muzyki. Lubi∏ jej natomiast s∏uchaç.
Wi´c dla potrzeb domu i rodziny ku-
pi∏ radio, a nawet fortepian, by – tak
to podobno argumentowa∏ – dzieci
mog∏y si´ kszta∏ciç muzycznie, choç
nie wykazywa∏y one w tym kierunku
˝adnych zainteresowaƒ. Ich ojciec
wszak, bardzo przecie˝ zaj´ty pu-
blicznymi sprawami, znajdowa∏ ja-
koÊ czas dla mieszkaƒców willi przy
ulicy Zacisze 3 (obecnie rektorat
Akademii Muzycznej); poza najbli˝-
szymi mieszka∏y tam dwa psy, paw,

koza i baran. Cieszy∏ si´ równie˝ do-
konaniami Chóru Katedralnego
„Cecylia” przy parafii Ê.Ê. Piotra
i Paw∏a w Katowicach i wielu in-
nych zespo∏ów. MyÊla∏ te˝ o wspie-
raniu Âlàskiego Konserwatorium
Muzycznego w Katowicach i o po-
zyskaniu Karola Szymanowskiego
na rektora tej pierwszej na Górnym
Âlàsku wy˝szej uczelni…

A gdy ju˝ „przebrzmia∏y dni rado-
Êci i wesela” Jan Fojcik – przed 90
laty sekretarz Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewackich, zapewne po wp∏ywem
wielkiego wra˝enia wywo∏anego
wkroczeniem polskich wojsk do Ka-
towic, pisa∏:

Niejeden z nas zapewnie […]
przeciera∏ oczy i pyta∏, czy to
wszystko, co prze˝yliÊmy, sen,
czy jawa, czy nie zniknie jak mara
nieuchwytna to, co w nas wzbu-
dza∏o taki zapa∏ i co nas zachwy-
ca∏o i podnieca∏o. Bo te˝ dopiero
teraz nam przychodzi ca∏a Êwiado-
moÊç wa˝noÊci dni, […] których
wiekopomnego znaczenia poczàt-
kowo nie odczuwaliÊmy. ˚yjàc od
setek lat w niewoli […] prawie nie
wierzyliÊmy, aby wolnoÊç naresz-
cie zawita∏a do nas tak nagle i cu-
downie. I cud ten si´ sta∏. Stan´∏y
mi´dzy nami wojska polskie wa-
leczne i pewne siebie, witane Êpie-
wem, muzykà i okrzykami wielo-
tysi´cznych, zachwyconych t∏u-
mów […] I oprócz licznych i entu-
zjastycznych mów powitalnych,
oprócz Êpiewu, którym witano
braci naszych, jeden wa˝ny mo-
ment przy tych wszystkich uro-
czystoÊciach musia∏ si´ ka˝demu
myÊlàcemu wbiç w pami´ç. Lud
ca∏y, dawszy wsz´dzie wyraz nie-
k∏amanej i niehamowanej radoÊci
nad wolnoÊcià uzyskanà, budowa∏
o∏tarze i przed nimi kornie schyla-
jàc g∏ow´ […] dzi´kowa∏ Wszech-
mocnemu za jego ∏ask´ i dobroç,
Êpiewajàc hymny dzi´kczynne…

(„Âpiewak Âlàski”
15 lipca 1922, nr 12)

*    *    *
Po 72 latach, zmar∏y w 1940 roku

we Lwowie pierwszy Marsza∏ek
Sejmu Âlàskiego, Konstanty Wolny,
spoczà∏ obok swoich dawnych przy-
jació∏ na katowickim cmentarzu
przy ulicy Francuskiej. Uroczysty
pogrzeb, poprzedzony Mszà Êwi´tà
w Archikatedrze Chrystusa Króla,
z wojskowym ceremonia∏em odby∏
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W tej willi przy ul. Zacisze 3 miesz-
ka∏ marsza∏ek Sejmu Âlàskiego,
Konstanty Wolny.



si´ odby∏ si´ w Êrod´, 6 czerwca
2012 roku.

Z ˝alem stwierdziç trzeba, ˝e ni-
komu w Wielkim Gmachu przy Pla-
cu Sejmu nie wpad∏o do g∏owy, ˝eby
zaprosiç do udzia∏u w ceremonii
choçby tylko chór „Ogniwo”, który
przed laty obra∏ marsza∏ka Wolnego
swoim prezesem honorowym. Sam
okr´g gliwicko-zabrski móg∏by wy-
stawiç liczàcà kilkaset osób repre-
zentacj´ Êpiewaczo-muzycznà! Mo-
g∏y zaÊpiewaç podczas Mszy i nad
grobem Marsza∏ka najlepsze chóry,
mog∏y w drodze na miejsce spo-
czynku towarzyszyç Mu najlepsze
orkiestry. Niestety. Nie Êpiewa∏y
podczas tego powtórnego pochówku
Êlàskie chóry, nie gra∏y orkiestry.
A przecie˝ mieliÊmy prawo oczeki-
waç powa˝nego i godnego potrakto-
wania Marsza∏ka i nas, Êlàskich
Êpiewaków i muzyków, którzy od
ponad stu lat tu jesteÊmy na Êlàskiej
ziemi – nie ˝adnà tam opcjà nie-
mieckà, a spadkobiercami idea∏ów,
jakie przyÊwieca∏y publicznej dzia-
∏alnoÊci Konstantego Wolnego.

Andrzej Wójcik

ÂPIEWAK ÂLÑSKI • nr 2 (400) 2012 21

6

Laska marsza∏kowska Konstantego
Wolnego

Wielu z nas pewnie pami´ta czasy, gdy prywatny samochód oso-
bowy by∏ na polskich drogach niezwyk∏à rzadkoÊcià a podró˝e od-
bywano kolejà wzgl´dnie… furmankà.

Widok parowozu, dziÊ dost´pny w nielicznych muzeach kolejnic-
twa, chyba w ka˝dym wzbudza∏ niezwyk∏e uczucia. Starsi wiekiem
z dumà wspominali mityczne ju˝ wówczas dla m∏odego pokolenia
czasy, kiedy to wg ruchu pociàgów regulowano zegarki, a w umun-
durowanym kolejarzu widziano kogoÊ w rodzaju romantycznego
bohatera – imponujàcego zakresem kompetencji i sta∏oÊcià
wzgl´dnie wysokich, godnych zazdroÊci przychodów.

Co z tego zosta∏o?
Spóênienia.
I takie mnóstwo niedomagaƒ, ˝e a˝ trudno je wymieniaç!
Pogarszajàca si´ pami´ç redaktora(?), a mo˝e nieuÊwiadomione

naÊladownictwo upad∏ego polskiego kolejnictwa – spóênionego we
wszelkich aspektach swego (nie) funkcjonowania doprowadzi∏o
do… opóênienia w ukazaniu si´ poni˝szego tekstu.

Za opóênienie, które mog∏o si´ zwi´kszyç lub zmniejszyç, Autora
– druha Wiktora Goniwiech´, Êpiewaczki i Êpiewaków tarnogór-
skiego chóru „Kolejarz” – przeprasza zatem redaktor.

I zapewnia o nieustannej, si´gajàcej odleg∏ej przesz∏oÊci, sympa-
tii, a nawet g∏´bszym uczuciu do wszystkiego, co wià˝e si´ z trady-
cjà kolejnictwa. Obejmuje ono tak˝e tarnogórski chór „Kolejarz”.

Âwist pary, zapach dymu, swoiste pi´kno dawnych semaforów,
parowozów i kolejarskich mundurów – to wszystko i jeszcze wi´cej
wraca we wspomnieniu, jakie wywo∏a∏a u redaktora lektura poni˝-
szej relacji, nieco tylko ze wzgl´du na up∏yw czasu odÊwie˝onej.

Czy powtórzy si´ to i u czytelników „Âpiewaka”?

Min´∏o çwierç wieku Êpiewania
tarnogórskiego chóru mieszanego

„Kolejarz”
Jubileuszowy koncert tarnogór-

skiego chóru pod tytu∏em „Z koleja-
rzem na powa˝nie i weso∏o” odby∏
si´ 10 grudnia…2011 roku w Domu
Kultury „Karolinka” w Radzionko-
wie.

Przykro nam by∏o, ˝e tak powa˝nà
imprez´ z uwagi na remont sali wi-
dowiskowej w Tarnogórskim Cen-
trum Kultury (przyczyna obiektyw-
na) byliÊmy zmuszeni odbyç w Ra-
dzionkowie. Mimo to, byliÊmy bar-
dzo usatysfakcjonowani tym, ˝e na-
si wdzi´czni s∏uchacze wype∏nili sa-
l´ koncertowà do ostatniego miej-
sca.

Po tym jak zabrzmia∏ odtworzony
przez g∏oÊniki sygna∏ lokomotywy
cz∏onkowie chóru jubilata weszli na
scen´ Êpiewajàc piosenk´ z w∏a-
snym tekstem –

Jedzie pociàg z daleka,
na nikogo nie czeka,
zmierza do Radzionkowa,
bo widownia gotowa.
Nast´pnie, ju˝ ustawiony na estra-

dzie chór odÊpiewa∏ pieÊƒ powital-
nà, po czym konferansjer – Jacek
Woleƒski – powita∏ przyby∏ych
przedstawicieli samorzàdów, ró˝-
nych organizacji i wszystkich s∏u-
chaczy zajmujàcych miejsca na wi-
downi. Wreszcie zapowiedziana zo-
sta∏a pierwsza cz´Êç koncertu, którà
wype∏ni∏y utwory hiszpaƒskie, ro-
syjskie, afrykaƒskie, musicalowe,
arie operetkowe, kompozycje Webe-
ra, Vivaldiego, muzyka rozrywkowa
i biesiadna.

Wykonawcy ambitnego programu
– chór „Kolejarz” pod dyrekcjà Iza-
beli Lysik-Ró˝aƒskiej, tancerze ze



szko∏y taƒca „Iskra” Oddzia∏ Tar-
nowskie Góry przy D.K. „Jubilat”,
uczestnik „Szansy na sukces” –To-
masz Nowak, ponadto Gabriela Ka-
linowska (skrzypce), Aleksandra
Kancel (akordeon), Micha∏ Miodek
(akordeon) i Adam Snopek (forte-
pian) – bardzo podobali si´ s∏ucha-
czom. Âwiadczy∏y o tym rz´siste
oklaski po ka˝dym z utworów. Po
wybrzmieniu utworu koƒczàcego
pierwszà cz´Êç koncertu, w trakcie
niezb´dnej przerwy technicznej,
zapowiadajàcy program konferan-
sjer przedstawi∏ najwa˝niejsze
osiàgni´cia chóru „Kolejarz”, su-
mujàce jego dokonania w okresie
dwudziestu pi´ciu lat dzia∏alnoÊci.

Po ods∏oni´ciu kurtyny na rozpo-
cz´cie drugiej cz´Êci wieczoru
oczom widzów patrzàcych na es-
trad´ ukaza∏ si´ widoczny na niej
inny jakby zespó∏; podczas prze-
rwy Êpiewajàce w chórze panie
przebra∏y si´ w stroje dostosowane
do charakteru muzyki, jakà zamie-
rzano teraz zaprezentowaç.

Przedtem jednak nastàpi∏o wr´-
czenie kwiatów, którymi obdaro-
wana zosta∏a dyrygentka chóru
oraz odznaczeƒ honorowych. Z∏o-
tymi Odznakami Honorowymi Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
udekorowane zosta∏y: Irena Jasiur-
kowska (by∏a dyrygentka „Koleja-
rza) i Helena Nowak. Wr´czono
tak˝e Dyplomy za zas∏ugi na Êpie-
waczej niwie poniesione w zwiàz-
ku z dzia∏alnoÊcià w chórze „Kole-
jarz”. Aktu dekoracji dokonali:
Wiktor Goniwiecha – cz∏onek ho-
norowy Zarzàdu G∏ównego

ÂZChiO, Witold Pauly – cz∏onek
ZG ÂZChiO oraz Grzegorz Pitas –
prezes Okr´gu Tarnogórskiego
ÂZChiO.

Teraz ju˝ na dobre mog∏y rozpo-
czàç si´ Êpiewy i muzykowanie
wype∏niajàce drugà cz´Êç koncer-
tu. Rozpocz´∏a si´ ona od melodii
afrykaƒskiej Erile ba boela. Po bu-
rzy oklasków, jakimi nagrodzone
zosta∏o wykonanie tego utworu na-
stàpi∏y dalsze, nieodmiennie kwi-
towane brawami wykonania utwo-
rów Boleros Sevilianas, Con el vi-
ta, Amigos para siempre i Tando-
lity z operetki „Bal w Savoyu”
Paula Abrahma.

Âpiewajàcy w chórze panowie
w trakcie wykonywania tego ostat-
niego utworu, schodzàc ze sceny
obrzucali widowni´ pi´knymi ró-
˝ami. Równie niezwyk∏y charakter
mia∏o wykonanie fina∏owego
utworu: podczas Êpiewu popular-
nej melodii Skoda Lasky na scen´
wjecha∏ wózek z olbrzymim tortem
i szampanem. Ten widok wprawi∏
wszystkich w radosny nastrój, któ-
rego wyrazem sta∏y goràce, d∏ugo-
trwa∏e brawa na stojàco.

Trwajàca ju˝ od ponad çwierci
wieku Êpiewacza dzia∏alnoÊç chóru
„Kolejarz” jest dla wszystkich
osób zwiàzanych z zespo∏em êró-
d∏em wielkich satysfakcji. Towa-
rzyszy temu poczucie dumy ze
zgromadzonego dorobku i akcepta-
cji okazywanej przez s∏uchaczy,
dla których przyjemnoÊci i radoÊci
od tylu lat powa˝nie i weso∏o Êpie-
wamy.

Wiktor Andrzej Goniwiecha
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Tarnogórski chór „Kolejarz” podczas jubileuszowego koncertu

Nad krainà nad w´glowà
Wolna pieÊni leç jak ptak
Jak drogowskaz twoje s∏owo
Dawnych wspomnieƒ zwià˝e Êlad…

– Znajà to Paƒstwo?
Odpowiedzi nie us∏ysza∏em. Stàd ob-

jaÊnienie, które powtarzam:
– By∏ to, prosz´ paƒstwa, poczàtek

PieÊni jubileuszowej napisanej na 50-
lecie chóru „S∏owiczek” w Kostuchnie.
Tekst napisa∏a w 1963 roku Amalia
Irena Hanzlówna, muzyk´ dorobi∏ Jó-
zef Podobiƒski.

„S∏owiczkom” z Kostuchny wylecia∏
z pami´ci ów utwór dla nich napisany
niemal pó∏ wieku temu. Nie dziwi, ˝e
nie s∏yszeli o jego istnieniu piotrowiccy
„HejnaliÊci”. Wspomnienie dzie∏ka au-
torskiej spó∏ki Hanzlówna–Podobiƒski
jest jednak jak najbardziej na miejscu.
Powód? Chór „S∏owiczek” 12 maja
2012 roku uÊwietni∏ obecnoÊcià i Êpie-
wem na g∏osy uroczysty obchód stule-
cia chóru m´skiego „Hejna∏” z sàsied-
nich Piotrowic.

Lista 
obecnoÊci

Tak zatytu∏owany jest jeden z doku-
mentów, starannie przechowywanych
przez chórzystów „Hejna∏u”.

Lista obecnoÊci…
Kiedy zapyta∏am Jerzego Szymaƒ-

skiego o histori´ chóru, odpowiedzia∏
filozoficznie: min´∏o sto lat, a w ciàgu
stu lat chyba wszystko ju˝ zosta∏o po-
wiedziane. To szmat czasu!

Zatem czas si´gnàç do historii.
Równie zagmatwana jak dzieje naszej
ziemi. To taka osobliwa lista obecno-
Êci…

Histori´ najpilniej oceniajà doku-
menty:

„Âpiewak” – jedno z najstarszych
czasopism poÊwi´conych chóralisty-
ce, sygnowany: Poznaƒ 1912, nr 9,
s. 119 odnotowa∏, i˝ W niedziel´, dnia
1 wrzeÊnia zebra∏y si´ dru˝yny Êpie-
wacze z Górnego Âlàska do popisów
po raz drugi w tym roku (pierwszy
Zjazd odby∏ si´ 16 maja b.r.)… 26
Kó∏ z mocno obsadzonymi chórami
stawi∏o si´ na boisku w Zadolu… Re-
zultat popisów przedstawia si´ jak
nast´puje:[…]Piotrowice 96 punk-
tów. W ten sposób nowo za∏o˝ona Ju-
trzenka z Piotrowic wyprzedzi∏a na
III Zjeêdzie Âpiewaków bardziej od
siebie doÊwiadczone chóry z Józe-
fowca, Rokitnicy i Nak∏a, zajmujàc



Wszystko w tej pieÊni jest jak trze-
ba. I w historii obu zespo∏ów odnajdu-
jemy niejedno podobieƒstwo.

Jest wi´c kraina w´glowa i domyÊl-
ny widok kopalnianych wie˝ wyciàgo-
wych. Z nimi kojarzy si´ obraz górni-
ków-Êpiewaków fedrujàcych w kopal-
nianych podziemiach.

Jest te˝ „wolna pieÊƒ”, choç nie za-
wsze takà by∏a – podpowiada ukryta
aluzja. PieÊƒ ta ma „lecieç jak ptak”.
Nie wiadomo dokàd ma lecieç, ale
przecie˝ sà w „wolnej pieÊni” s∏owa,
które niczym drogowskaz – „wià˝à
dawnych wspomnieƒ Êlad”.

Podà˝amy tym Êladem.
Sto lat temu Piotrowice i Kostuchna

– sàsiednie gminy, dziÊ dzielnice Kato-
wic – wyglàda∏y zupe∏nie inaczej. Ale
mia∏y z sobà wiele wspólnego. Na
przyk∏ad górniczà tradycj´ i jedno-
czàce mieszkaƒców chóralnie Êpiewa-
jàce zespo∏y.

„Hejna∏” – starszy, poczà∏ si´ 12
maja 1912 roku. By∏ wtedy zespo∏em
mieszanym o nazwie „Jutrzenka”.

„S∏owiczek” o rok m∏odszy, wyklu∏
si´ 12 czerwca 1913 roku. Dwie dwu-
nastki Êwiecà w obu datach: coÊ dla
numerologów.

Skàd ten „S∏owiczek”?
O tym z Kroniki chóru dobywamy

ciekawostk´:
„Dnia 12 czerwca 1913 Karol Sta-

bik, zainicjowa∏, aby ludzie z Kostuch-
ny i okolicy mieli swój w∏asny Chór,
gdy˝ – ˚oga∏a Franciszek i Ignacy
oraz Deas Emanuel ucz´szczajà do
„Jutrzenki”, do Piotrowic. Daleko to
przecie˝, a i u nas jest wielu do „Êpie-
wania po polsku” – powiedzia∏ inicja-
tor.”

No, nie przesadzajmy z tà odleg∏o-
Êcià. Co wtedy znaczy∏ kilkunastomi-
nutowy spacer…

Fakt: „do Êpiewania po polsku” tu
i tam by∏o wielu. W Piotrowicach na
pomys∏ ich zorganizowania w 1912 ro-
ku wpad∏ górnik, Ludwik Widuch.

Ale po polsku Êpiewaç? Trzeba by∏o
do tego odwagi, dzielnoÊci. No i dzia-
∏alnoÊç nowo utworzonego zespo∏u

trzeba by∏o zg∏osiç w Polizeiamcie,
którego funkcjonariusze zastrzegali
sobie obecnoÊç nie tylko na zebra-
niach, ale i na ka˝dej lekcji chóru.

Âpiewakom „S∏owiczka” polecono
przy okazji zmieniç has∏o „CzeÊç Pie-
Êni” (w domyÊle: czeÊç polskiej  pie-
Êni) – na „Heil dem Liede”. Wszystkie
Êlàskie chóry by∏y zresztà obj´te suro-
wym zakazem Êpiewania polskich pie-
Êni patriotycznych. Nieprzestrzeganie
tych zakazów b´dzie surowo karane –
pouczano. I karano. 

Âlàzacy jednak to twardy ludek: nie
dawali si´.

Du˝o o tym pisze Stanis∏awa Warm-
brand. Moja znakomita kole˝anka po
piórze aktywnie i nieoboj´tnie uczest-
niczy∏a w „hejna∏owym” jubileuszu
oraz w poprzedzajàcych wydarzenie
przygotowaniach. Rozmawia∏a ze Êpie-
wakami, zaglàda∏a do Kroniki, s∏ucha-
∏a, patrzy∏a. W rezultacie powsta∏ tekst,
który dzi´ki uprzejmoÊci Autorki pu-
blikujemy za „Kronikà Katowickà”

andwoj
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w ogólnej klasyfikacji czwarte miej-
sce od koƒca.

I kolejny dokument, tym razem
póêniejszy, bo z gazety, robionej
r´cznie (zapraszam prasoznawców
do przekopania materia∏ów groma-
dzonych dziesiàtkami lat przez Êlà-
skie chóry!!!), pod tytu∏em Jednod-
niówka wydana z okazji 15-tej rocz-
nicy za∏o˝enia Tow. Âpiewu „Ju-
trzenka” w Piotrowicach »Hejna∏«.
I daty 1912–1927. Na stronie czwar-
tej tej˝e jubileuszowej jednodniówki
mamy tytu∏: „Z historii przeÊlado-
waƒ Towarzystwa Âpiewu „Jutrzen-
ka” w Piotrowicach przez w∏adze

pruskie przed woj-
nà”. Dzi´ki tej jed-
nodniówce, która
si´gn´∏a po niedaw-
ne wtedy dokumen-
ty, dowiadujemy si´,
i˝ „Szczególnà
opiekà otaczali no-
woza∏o˝one towa-
rzystwo Êpiewu „Ju-
trzenka” by∏y ˝an-
darm pruski p. Bur-
ghardt, naczelnik
urz´du okr´gowego
(Amstsvorsteher) p.
Klepper i starosta
(Landrat) w Pszczy-
nie. Nierzadko
sprawy towarzy-
stwa opiera∏y si´
o komisarza gra-

nicznego dla Êledzenia ruchu pol-
skiego w Bytomiu, a nawet o samego
prezydenta regencji w Opolu”.

22.5.1912 r.
˚andarm Burghardt donosi do sta-

rosty w Pszczynie, ˝e w Piotrowi-
cach za∏o˝ono polskie towarzystwo
Êpiewu.

24.5.1912 r.
Starosta w Pszczynie zwraca si´

do urz´du okr´gowego o stwierdze-
nie, które osoby poni˝ej 21 lat nale-
˝à do tow. Êpiewu.

11.6.1912 r.
Starosta w Pszczynie zwraca si´

do ˝andarma Burghardta o stwier-
dzenie, kto jest dyrygentem tow.
Êpiewu, jakie pieÊni tow. çwiczy
i czy do niego nale˝à osoby poni˝ej
18 lat. Pismo to opatrzono dopi-
skiem „Geheim”.

16.6.1912 r.
˚andarm Burghardt daje odpo-

wiedê i przesy∏a Êpiewnik u˝ywa-
ny w towarzystwie do Starostwa
w Pszczynie.
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Piotrowicka Jutrzenka w 1920 r.



12.7.1912 r.
Starosta w Pszczynie przesy∏a

Êpiewnik do komisarza graniczne-
go w Bytomiu celem stwierdzenia,
czy nie zawiera pieÊni agitacyj-
nych (grosspolnische Agitation-
slieder).

27.7.1912 r.
Komisarz graniczny odpowiada,

˝e Êpiewnik zawiera przewa˝nie pie-
Êni agitacyjne. (przyznaj´, i˝ ten ra-
port szczególnie mnie ubawi∏! –
S.W.).

19.7.1912 r.
W tym dniu urzàdzi∏a hakaty-

stycznie usposobiona m∏odzie˝ Pio-
trowic napad na dyrygenta p. Janka
i kilku cz∏onków towarzystwa.
O zajÊciu tem umieszczono w Gaze-
cie Ludowej obszerny artyku∏ (…).

29.7.1912 r.
Starosta w Pszczynie zwraca si´

do Policji w Katowicach celem
stwierdzenia, kim jest dyrygent tow.
Êpiewu p. Janek.

7.8.1912 r.
Policja w Katowicach daje spra-

wozdanie, ˝e p. Franciszek Janek
jest zecerem w Gazecie Ludowej
w Katowicach, a przez pewien czas
by∏ nawet redaktorem odpowiedzial-
nym tej gazety.

Korespondencja w sprawie „tow.
Êpiewu” trwa bardzo intensywnie,
prowadzàc do notatki s∏u˝bowej naj-
wa˝niejszej, z dnia 3.5.1913 (Trzeci
Maja 1913! – podkreÊlenie moje –
S.W.), która brzmi: Naczelnik okr´-
gu Klepper ponownie wnosi do sà-

du w Miko∏owie o ukaranie zarzàdu
w osobach pp. L. Widucha, T. ˚y-
chonia i B. Gierlotki.

Jak nowo powsta∏y chór zdo∏a∏
przetrwaç?

Odpowiedê da∏ mi Andrzej Wój-
cik, obecnie sekretarz Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr i naczel-
ny redaktor „Âpiewaka Âlàskiego”,
wiele lat dziennikarz Radia Katowi-
ce i wyk∏adowca w Instytucie Muzy-
ki Uniwersytetu Âlàskiego w Cie-
szynie, ma∏o – cz∏onek chóru „Hej-
na∏”, podobnie jak jego ojciec. Otó˝
na ka˝dym spotkaniu chóru siedzia∏
˝andarm, ale, zanim przyby∏, chór
Êpiewa∏, co chcia∏, czyli polskie pie-
Êni patriotyczne, albo, jak opisuje
komisarz graniczny „pieÊni agitacyj-
ne”. Jeden z chórzystów pe∏ni∏ przed
wejÊciem wart´. Kiedy zbli˝a∏ si´
˝andarm, chór szybciutko wskaki-
wa∏ w repertuar nabo˝ny. ˚e tak˝e
po polsku, to inna sprawa…

Kara dla zarzàdu nosi dat´ 3 Maja
1913. PodkreÊl´ – zarzàdu chóru
„Jutrzenka”.

Skàd nazwa? Z „Mazurka 3 ma-
ja”: 

Witaj, majowa jutrzenko
Âwieç naszej polskiej krainie. 
Uczcimy ciebie piosenkà,
która w ca∏ej Polsce s∏ynie.
Witaj maj, pi´kny maj,
U Polaków b∏ogi raj.
Witaj dniu trzeciego maja,
który wolnoÊç nam zwiastujesz, 
Pierzch∏a ju˝ ciemi´˝ców zgraja, 
Polsko dzisiaj tryumfujesz…

Ciekawam, jak przet∏umaczy∏ t´
pieÊƒ ˝andarm Burghardt w rapor-
tach do instancji wy˝szych?!

Repertuar…

Te˝ rzecz zapomniana, a przecie˝
to pieÊni nios∏y nie tylko mow´ –
pieÊni, Êpiewane przez chóry na ca-
∏ym obszarze Polski, jeszcze wtedy
pod zaborami, budowane by∏y na
klasyce poezji polskiej! By∏y lekcja-
mi literatury. I to ma∏o – Êlàskie chó-
ry, „Jutrzenka” tak˝e, tworzy∏y bi-
blioteki ludowe i para∏y si´ teatrem;
wystawia∏y polskie sztuki i te
z „wy˝szej” pó∏ki i te pisane przez
miejscowych twórców. Czy zacho-
wa∏y si´ sztuki, pisane z potrzeby
chwili i serca? Ma∏gorzata i Anna
Lubinówny z Brynowa zapami´ta∏y
sztuki, wystawiane m.in. u ˚ychonia
przez ich ojca, Feliksa Lubin´: „Ze-
msta cyganki”, „Kat i cyganka”,
„Królowa przedmieÊcia”… Na takie
przedstawienia, wystawiane po pol-
sku, wali∏y t∏umy!

Skàd polskie pieÊni przybywa∏y
na Âlàsk?

To „sprawka” Wojciecha Korfan-
tego, który zaprasza∏ z Wielkopolski
do pracy na Âlàsku wybitnych mu-
zyków – Leona Ponieckiego, który
wkrótce w Katowicach za∏o˝y∏
szko∏´ muzycznà a jednoczeÊnie
wspomaga∏ wiedzà i repertuarem
chóry, Józefa Budzyƒskiego, An-
drzeja Ró˝aƒskiego, który wprowa-
dzi∏ obowiàzkowe Êpiewanie „Ro-
ty”, czy póêniej, w roku 1922, Stefa-
na Mariana Stoiƒskiego – muzycznà
legend´ Katowic. Nap∏ywa∏ repertu-
ar coraz wy˝szych lotów, obudowa-
ny znakomità muzykà.

M∏odsze pokolenie czytelników
zapewne wysnuje wniosek, ˝e cza-
sy pruskie to by∏a ∏atwizna. Nic po-
dobnego. Kary by∏y dotkliwe,
w∏àcznie z groêbà wi´zienia. Chóry
jednak szybko znalaz∏y znakomi-
tych obroƒców. Jak pisze Andrzej
Wójcik, wÊród nich byli Kazimierz
Czapla – adwokat, notariusz, dzia-
∏acz narodowy na Âlàsku, wspó∏za-
∏o˝yciel Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych. Przed sàdami pruski-
mi broni∏ m.in. Towarzystwo Âpie-
wacze „Lutnia” z Bogucic; Zyg-
munt Seyda – adwokat, dzia∏acz na-
rodowy, pose∏ do parlamentu pru-
skiego. Z adwokatami Kazimie-
rzem Czaplà i Konstantym Wolnym
broni∏ praw chórów Êlàskich i ich
dzia∏aczy do mowy i pieÊni Êlà-
skiej; Konstanty Wolny – adwokat,
obroƒca chórów Êlàskich przed sà-
dami pruskimi. Siódmego sierpnia
1913 roku Konstanty Wolny objà∏
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prezesur´ okr´gu gliwicko – za-
brskiego Zwiàzku Âlàskich Kó∏
Âpiewaczych. Od roku 1922 mar-
sza∏ek Sejmu Âlàskiego.

Kiedy przysz∏a I wojna Êwiatowa
„Jutrzenka” by∏a ju˝ zahartowana
w bojach o swoje.

Chór ogniskowa∏ piotrowickie
aspiracje towarzyskie, artystyczne
i narodowe.

Jak mówi Zygmunt S∏omiany,
(w chórze od 1955 roku), nale˝eç do
„Jutrzenki” a potem do „Hejna∏u” to
by∏o coÊ. Elita! Zdj´cia chóru by∏y
w ka˝dym piotrowickim domu jako
znak nobilitacji, ale i jako niebywa-
∏a kronika rodzinna, bo chórzystami
by∏o si´ rodzinnie – po ojcu, mamie,
albo wraz z nimi, z rodzeƒstwem,
kuzynostwem…

Sami swoi?
Tak. Wyró˝nikiem by∏a mowa,

chocia˝, co to za wyró˝nik, skoro
jak mówià najstarsi chórzyÊci, my tu
wszyscy, zawsze, mówiliÊmy po
polsku. Po niemiecku to tylko
w urz´dach, a i to nie zawsze…

Kim byli z zawodu? Mo˝na by po-
wiedzieç tak – wi´kszoÊç Êpiewajà-
cych w „Jutrzence” m´˝czyzn to by-
li górnicy, wi´c wychodzi na to, ˝e
zrodzi∏a chór kopalnia „Wujek”,
choç byli i kolejarze, i jak pierwszy
dyrygent – dziennikarz – drukarz.

A kobiety? A czy któraÊ piotrowi-
czanka nie posz∏a za swoim m´˝czy-
znà?

Wi´c soprany i alty to na co dzieƒ
matki, ˝ony i Êliczne panienki. „Wi-
taj maj, pi´kny maj…” Jak to musia-
∏o brzmieç!

Przesz∏a wojna, ch∏opcy wrócili
do Piotrowic, a tu znów trza si´ biç.

Ruszy∏y powstania.
Odnotujmy: Ludwik Widuch zo-

sta∏ przewodniczàcym Komitetu
Plebiscytowego w Piotrowicach,
a chórzysta Piotr Gierlotka – komen-
dantem placówki POW. ChórzyÊci-
powstaƒcy: Augustyn Brzozok, Mi-
cha∏ Gierlotka, Stanis∏aw Kasza, Fe-
liks Mrowiec i Pawe∏ Widuch pole-
gli na polu chwa∏y.

Od 1920 roku, obowiàzkowo, ka˝-
de zebranie chóru zaczyna∏o Êlubo-
wanie:

Nie damy miana Polski zgnieÊç, 
Nie pójdziem ˝ywo w trumn´, 
Na Polski imi´, na jej czeÊç, 
Podnosim czo∏a dumne. 
Odzyska ziemi´ dziadów wnuk – 
Tak nam dopomó˝ Bóg.

Przysz∏a Polska – nie∏atwa, nie-
rzadko biedna. Âlàsk – Êlàski prze-
mys∏ ubogaca∏ kraj. Âlàski w´giel
szed∏ na ca∏y Êwiat z portu Gdynia,
wybudowanego za pieniàdze, zaro-
bione przez Âlàsk…

Odnotujmy: w okresie mi´dzywo-
jennym chór mieszany „Jutrzenka”
(chyba zabrak∏o paƒ?!) przekszta∏ci∏
si´ w chór m´ski „Hejna∏”. Zdarze-
nie to mia∏o miejsce 20 stycznia
1935. Dyrygentem by∏ nadal Rufin
Szymecki. I jeszcze historia: chór,
ju˝ teraz m´ski, mia∏ uczestniczyç
w kolejnym zjeêdzie Êlàskich kó∏
Êpiewaczych, uÊwietniajàcym 25-le-
cie Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych, ale… ów zjazd si´ nie odby∏
z powodu ˝a∏oby narodowej – zmar∏
Józef Pi∏sudski.

W roku 1939 „Hejna∏” wzià∏
udzia∏ w Okr´gowym Zjeêdzie Chó-
rów w Miko∏owie. „Hejna∏” – pod
batutà Franciszka Szymaƒskiego.

Potem by∏a wakacyjna przerwa,
która mia∏a trwaç trzy miesiàce,
a przeciàgn´∏a si´ na d∏ugich 6 lat.

Cz´Êç dokumentów, zamurowana,
przetrwa∏a, ale tylko cz´Êç. Wi´k-
szoÊç archiwum, biblioteka muzycz-
na i nowo zakupione pianino – prze-
pad∏y bez wieÊci. Gdyby przetrwa∏y
zapiski, to ostatnià notatkà, jakà od-
notowali kronikarze, by∏aby data
Êmierci Wojciecha Korfantego. 17
sierpnia 1939…

Wojna…
A ludzie? Z ràk hitlerowskich

oprawców zgin´li: sekretarz „Hejna-
∏u” – Augustyn Gierlotka, Jan Bre-

siƒski i Alojzy Wala. Tadeusz Bu-
dzisz, chórzysta – harcerz bra∏
udzia∏ w obronie wie˝y spadochro-
nowej. Cudem prze˝y∏, za podziem-
ne harcerstwo otrzyma∏ wyrok
Êmierci, zamieniony, ze wzgl´du na
niepe∏noletnioÊç na KL Au-
schwitz… Âlàskie losy, Êlàskie dro-
gi… jednym Êmierç, innym obóz
koncentracyjny albo na front, do
Wehrmachtu. Ale Âlàzak z ka˝dej
drogi, z ka˝dego kàta wraca do sie-
bie. Wi´c kto mia∏ robot´ w kopalni,
ten by∏ na miejscu, a reszta wróci∏a
do Piotrowic „ze Êwiata”. Pokance-
rowana przez lata wojny, ale co
u siebie, to u siebie. Wi´c „Hejna∏”
przetrwa∏. Godajàc po naszymu,
chopcyska zaÊ w˝onli sie do Êpiy-
wanio. Bo ˝ycie jest zawsze silniej-
sze!

Nowa rzeczywistoÊç…
Streszcz´ to tak. Ka˝da rzeczywi-

stoÊç, nawet ta ponura, stalinowska,
nie jest w stanie zaprzeczyç m∏odo-
Êci, muzyce, ch´ci poznawania
Êwiata.

Bywa∏o Êmiesznie – poniewa˝ nie
by∏o tak, ˝eby byç „bezprizornie”
wi´c „Hejna∏”, który od zarania, od
„Jutrzenki” wywodzi∏ si´ z trzewi
kopalni „Wujek” zosta∏ przypisa-
ny… PKP. A skoro kolej, to ch∏opcy
z Piotrowic jeêdzili na kolejowe
wczasy, urzàdzane za tanioch´, bo
w wagonach kolejowych, ale za to
szumia∏o morze nasze morze!

1 paêdziernika 1963 podpisana
zosta∏a umowa patronacka mi´dzy
chórem a Domem Kultury KWK
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„Wujek”. Chór – górniczy z urodze-
nia, wróci∏ do praêród∏a.

Czasy powojenne…
Cenzura? By∏a! Oficja∏ki, prze-

ró˝ne konkursy by∏y? By∏y! Kontro-
ler od czuwania nad prawomyÊlno-
Êcià repertuaru przychodzi∏? Przy-
chodzi∏.

Ale chór to zna∏ od czasów pru-
skich, wi´c wiedzia∏ co i jak i kiedy
Êpiewaç.

I wiedzia∏ co odnotowywaç.
A czego nie. Nie, i ju˝. Polecam hi-
storykom, kulturoznawcom lektur´
tych chóralnych kronik. Na ca∏ym
Górnym Âlàsku. To si´ nazywa ci-
chy bojkot. I to nie tylko „na pi-
Êmie”. Koncerty – oficjalne, ow-
szem, ale muzyka sakralna, Êpiewa-
na w koÊciele, nawet w czasie byt-
noÊci na jakimÊ „paƒstwowym” fe-
stiwalu, te˝.

Jak to zaowocowa∏o?
To ju˝ nowsze czasy – 20 czerwca

1983 – przyjazd Ojca Âwi´tego, Ja-
na Paw∏a II do Katowic. Wokó∏ po-
lowego o∏tarza na Muchowcu, stan´-
∏y wszystkie Êlàskie chóry. I nie
trzeba by∏o „zgrania”…! Wszyscy
to znali, wszyscy, od „zawsze” znali
s∏owa. Bo˝e coÊ Polsk´…

Rok 1989. 
Czy coÊ zmieni∏ w chórze „Hej-

na∏”? A co niby mia∏ zmieniaç?
Âlàsk jest? Jest. Kopalnia „Wu-

jek” fedruje? Fedruje. Dodam – TA
kopalnia „Wujek”… Patronuje
i matkuje chórowi? OczywiÊcie. Do
dziÊ.

No to „HejnaliÊci” Êpiewajà.
Chór m´ski „Hejna∏” do˝y∏ setki.

I prze˝y∏ wszystko.
Czy po˝yje do 200 lat? To zale˝y

do nas. Trzeba Êwie˝ej krwi i garde∏.
Obieca∏ mi, na jubileuszu, wice-

prezes Zarzàdu Katowickiego Hol-
dingu W´glowego, pan Mariusz Ko-
rzeniowski, ˝e wyda polecenie s∏u˝-
bowe m∏odzie˝y górniczej: do Êpie-
wania!

Na jubileuszu by∏y toasty, odzna-
czenia i by∏… koncert. „HejnaliÊci”
– Êrednia wieku 72 lata, zaÊpiewali
O bia∏y orle nasz….

Lista obecnoÊci, odczytywana na
ka˝dej próbie chóru. Od stu lat.

Có˝ powiedzieç?
Chór „Hejna∏” 12 maja 2012?!
OBECNY!

Stanis∏awa Warmbrand
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6 Odznaki dla „Hejna∏u” 
i jego Êpiewaków

Podczas jubileuszowego spotkania „hejnalistów” z zaprzyjaênionym
chórem „S∏owiczek” z Kostuchny oraz z rodzinami Êpiewaków i sympaty-
kami ruchu Êpiewaczego w sposób uroczysty udekorowano odznakami ho-
norowymi Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr zarówno sztandar chóru,
jak i zas∏u˝onych, przez wiele dziesi´cioleci Êpiewajàcych cz∏onków ze-
spo∏u. Dekoracji dokona∏ prezes Zwiàzku Roman Warzecha w asyÊcie se-
kretarza Zarzàdu G∏ównego, Andrzeja Wójcika.

Chwilà najbardziej wzruszajàcà by∏o dekorowanie chórowego sztandaru,
wi´c i ca∏ego „Hejna∏u” Z∏otà Odznakà Honorowà z Brylantem.

– Na wniosek Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
Walny Zjazd Delegatów w dniu 22 kwietnia 2012 roku nada∏ równie˝ za-
s∏u˝onym hejnalistom godnoÊci Herolda Âpiewactwa i Muzykowania Âlà-
skiego. Certyfikaty potwierdzajàce nadane godnoÊci podczas sobotniej uro-
czystoÊci w dniu 12 maja 2012 roku otrzymali: Leonard Brzoza, Edward
Stu∏a i Janusz Trzcionka.

– Najwy˝szymi wyró˝nieniami Êlàskiego zwiàzku Êpiewaczego – Z∏oty-
mi Odznakami Honorowymi z Brylantem nadanymi przez Zarzàd G∏ówny
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr na wniosek Kapitu∏y Odznaki Hono-
rowej – udekorowani zostali: Leonard Brzoza, Zygmunt Rutkowski i Je-
rzy Szymaƒski.

– Odznakà Z∏otà z Wieƒcem Laurowym udekorowany zosta∏ Êpiewajàcy
w grupie pierwszych tenorów Zbigniew Kowalski;

– Z∏otà Odznakà Honorowà z Laurem wyró˝nieni zostali: dawny Êpiewak
„Hejna∏u” ksiàdz pra∏at Zbigniew Donarski, Brunon WyciÊlik z grupy
drugich tenorów i Marian Nowak Êpiewajàcy w chórowej grupie drugich
basów;

– Z∏otà Odznak´ Honorowà otrzyma∏ Jan Kucz;
– Odznakami Srebrnymi wyró˝nieni zostali Micha∏ Kucz i Andrzej

Kaêmierczak.
Stanis∏awa Warmbrand

Dostojny Jubilat
CHÓR M¢SKI „H E J N A ¸”
w Katowicach-Piotrowicach

Min´∏o 100 lat od pami´tnego, majowego dnia 1912 roku, kiedy to gru-
pa kobiet i m´˝czyzn – „pasjonatów Êpiewu” z Piotrowic, zebra∏a si´
w domu górnika, Piotra Gierlotki, i zawiàza∏a Towarzystwo Âpiewacze
o nazwie „Jutrzenka”. Skrzyknà∏ ich Ludwik Widuch, równie˝ górnik.
Wiedzia∏, ˝e Êpiew jest jednà z najpewniejszych dróg ku wolnoÊci Âlàza-
ków od wieków tu ˝yjàcych, mówiàcych „po naszymu”, posiadajàcych
w∏asnà kultur´, godnoÊç osobistà i obyczaje z dawien dawna piel´gnowa-
ne.

W 1937 roku piotrowicka „Jutrzenka” przeobrazi∏a si´ w chór m´ski
„Hejna∏” – dziÊ obchodzàcy swój przeÊwietny jubileusz.

Mimo up∏ywu czasu, przybywajàcych zmarszczek i w∏osów, które ju˝
bardziej siwe byç nie mogà, Êpiewacy w górniczych mundurach, „Hejna-
liÊci” z Piotrowic, zdajà si´ nie traciç m∏odzieƒczego ducha: spotykajà si´
ze sobà, gwarzà o tym i owym, Êpiewajà, utwierdzajà w przyjaêni.

To powód do wielkiej radoÊci!
Jak zawsze towarzyszy ona tak˝e sk∏adaniu okazjonalnych ˝yczeƒ i gra-

tulacji, okazywaniu szacunku i wdzi´cznoÊci. Serdecznà pami´cià ogar-
niamy wszystkich, którzy w ciàgu stu lat przyczyniali si´ do rozwoju
i ÊwietnoÊci piotrowickiego „Hejna∏u”, niegdyÊ „nieoficjalnej szko∏y j´zy-
ka polskiego”. Organizowane przez Was na przestrzeni lat koncerty,
przedstawienia teatralne, zabawy taneczne, festyny, wieczornice, jak rów-
nie˝ zdobyte nagrody i wyró˝nienia sprawi∏y, ˝e „Hejna∏” zyska∏ sobie
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s∏aw´ jednego z najbardziej zas∏u˝onych zespo∏ów
Êpiewaczych Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

Drodzy druhowie, dostojni Jubilaci!
Z okazji 100-lecia ˝yczymy Wam obfitoÊci Bo˝ych

∏ask, doskona∏ej kondycji muzycznej, wytrwa∏oÊci
i dobrych pomys∏ów na nadchodzàce lata – tak˝e
licznego grona sta∏ych, wdzi´cznych i wiernych s∏u-
chaczy oraz wielkiego zast´pu sympatyków. Bàdêcie
dzielnymi kontynuatorami tradycji spo∏ecznego ru-
chu muzycznego. Zwracajcie si´ zarazem ku przy-
sz∏oÊci: niech m∏odzi uczà si´ od Was ˝ycia na pi´k-
nej Âlàskiej Ziemi. Niech ˝ycie Wasze i tych co po
Was przyjdà wype∏nia muzyka – Êpiewana dla przy-
jemnoÊci w∏asnej, dla po˝ytku i radoÊci bliênich, dla
pomna˝ania BO˚EJ CHWA¸Y!

CzeÊç PieÊni i Muzyce!

– w imieniu Êpiewaków i muzyków zrzeszonych
w Âlàskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Sekretarz Prezes 
Zarzàdu G∏ównego Zarzàdu G∏ównego

mgr Andrzej WÓJCIK Roman WARZECHA

Katowice, w dniu 12 maja 2012 roku

Z∏otà Odznakà Honorowà z Brylantem udekorowa∏
prezes ÂZChiO Roman Warzecha sztandar chóru
„Hejna∏”

Równie˝ Z∏otà Odznakà Honorowà z Brylantem
uhonorowano Leonarda Brzoz´

„Z chóru tak naprawd´
nie odchodzi si´ 

nigdy…!”
WÊród goÊci zaproszonych na obchód stulecia

„Hejna∏u” obecny by∏ równie˝ ks. pra∏. Zbigniew
Donarski – w latach m∏odzieƒczych Êpiewak chó-
ru. Celebrowa∏ okazjonalnà Msz´ Âwi´tà w koÊcie-
le pw. Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej na Zadolu (konce-
lebrans proboszcz parafii, ks. Zygmunt Klose).
Podczas mszy Êpiewa∏ chór „S∏owiczek” z Ko-
stuchny (dyr. El˝bieta Kudala) i Chór-Jubilat, któ-
ry wykona∏ Msz´ ∏aciƒskà W. Lachmana.

Ksiàdz Donarski – obecnie na emeryturze, jako
duszpasterz pracowa∏ w Gliwicach i Bytomiu,
przez 22 lata by∏ proboszczem w Szemrowicach,
a nast´pnie przez 24 lata w OleÊnie. Podczas uro-
czystoÊci jubileuszowej udzieli∏ krótkiej wypowie-
dzi, którà zanotowa∏a Stanis∏awa Warmbrand.

S.W.: – Ksiàdz jest dezerterem z chóru „Hej-
na∏”?

Ks. Z. Donarski: – Tu˝ po wojnie odrodzi∏ si´
w Piotrowicach chór. Dyrygentem by∏ kierownik
szko∏y podstawowej, pan Mrzyk. A potem pan Ku-
bica. Cz∏onkowie chóru to by∏a elita Piotrowic. Ja
by∏em wtedy licealistà. Bardzo chcia∏em do tej eli-
ty do∏àczyç. I prosz´ sobie wyobraziç, przyj´li
mnie! Wtedy w chórze by∏a m∏odzie˝. A teraz sà
m∏odzi inaczej. Do 1950 roku by∏em cz∏onkiem
„Hejna∏u”. Czyli oko∏o 4 lata. Potem wstàpi∏em do
seminarium w Nysie. Po LO im. Miko∏aja Koper-
nika w Katowicach.

S.W.: – Nie ˝al by∏o ksi´dzu opuszczaç chór?
Ks. Z.D.: – Pewnie, ˝e ˝al. Ale có˝. Poszed∏em

za powo∏aniem. Ale kontaktów z chórem nie ze-
rwa∏em nigdy. Na wszystkie wa˝niejsze uroczysto-
Êci mój chór przyje˝d˝a∏ i Êpiewa∏! Tak by∏o te˝ na
25 lecie kap∏aƒstwa, 50 lecie kap∏aƒstwa…
W styczniu stukn´∏o mi 80 lat, wi´c moi koledzy
chórzyÊci przyjechali i zaÊpiewali.

S.W.: – A teraz ksiàdz przyjecha∏ do chóru na
„setk´”?

Ks. Z.D.: – No, jak˝e by inaczej?! Przecie˝ je-
stem ca∏y czas cz∏onkiem honorowym chóru, wi´c
nic nie mo˝e dziaç si´ beze mnie!

S.W.: – Czemu ksiàdz na jubileuszowym kon-
cercie nie zaÊpiewa∏ z chórem?

Ks. Z.D.: – No jak? Przecie na Mszy Êwi´tej ja
Êpiewa∏em Msz´, a chór do mszy, czyli Êpiewali-
Êmy Panu Bogu razem! Musz´ jeszcze dopowie-
dzieç, ˝e wsz´dzie, gdzie by∏em, powstawa∏y chó-
ry. Nawet sam, jeszcze jako wikary, prowadzi∏em
m∏odzie˝owy chór – w Gliwicach, potem w Byto-
miu. A jako proboszcz za∏o˝y∏em chór, który
w diecezji opolskiej zajà∏ pierwsze miejsce! Widzi
pani z chóru tak naprawd´ nie odchodzi si´ ni-
gdy…!



Gdy nad Polskà zapad∏a d∏uga noc
stanu wojennego, na ulice naszych
miast wyjecha∏y czo∏gi, a w telewizji
pokazywali si´ umundurowani faceci –
gro˝àcy innym palcami, w czym celo-
wa∏ pewien genera∏… Gdy znaleêli-
Êmy si´ w niezawinionej biedzie, któ-
rej oznakà by∏y m.in. puste pó∏ki skle-
powe ozdobione co najwy˝ej butelka-
mi z octem, wtedy zacz´∏a nap∏ywaç
pomoc. Przyje˝d˝a∏y do Polski tiry
z darami ofiarowanymi równie˝ przez
zwyk∏ych ludzi – mieszkaƒców Zacho-
du. Darczyƒcami byli równie˝ Holen-
drzy.

Jeden z nich, dziÊ osiemdziesi´cio-
latek, sta∏ si´ nam bardzo bliski.

W sobot´, 26 maja, z okazji urodzin
zaprosi∏ przyjació∏ na majówk´. Miej-
sce akcji – Dom Kultury w Wapienicy
ko∏o Bielska-Bia∏ej.

W zaproszeniu napisa∏:
„Najmilszym prezentem dla mnie

b´dzie Wasza obecnoÊç i nie prosz´
o nic wi´cej”.

Kim sà przyjaciele Jubilata? Kim
jest on sam?

Zacznijmy od koƒca.
Johanes Lüschen – urodzi∏ si´ 22

maja 1932 roku jako najstarszy syn
w wielodzietnej jak si´ okaza∏o rodzi-
nie, ma bowiem dziesi´cioro rodzeƒ-
stwa. Ojciec Johanesa – a dla przyja-
ció∏ po prostu Hansa – pracowa∏ jako
sztukator. Matka zajmowa∏a si´ prowa-
dzeniem domu.

Hans od 1998 roku mieszka w Pol-
sce. Osiad∏ w dzielnicy Bielska-Bia∏ej,
Wapienicy.

Po ukoƒczeniu szko∏y Êredniej i spe-
cjalistycznych kursów zosta∏ nauczy-
cielem: uczy∏ matematyki i fizyki
w szko∏ach o profilu zawodowym. Ja-
ko duch niespokojny i wszystkiego cie-
kaw wcià˝ podnosi∏ kwalifikacje. Ima∏
si´ te˝ ró˝nych zaj´ç i zawodów; w la-
tach 60-tych by∏ nawet maklerem gie∏-
dowym. Przede wszystkim jednak in-
teresowa∏ si´ rozwijajàcà si´ wówczas
pr´˝nie informatykà. Zdobytà w tym
zakresie wiedzà dzieli∏ si´ potem ze
s∏uchaczami szkó∏ wy˝szych.

Na bogaty dorobek Hansa, sk∏ada si´
tak˝e pi´cioro w∏asnych dzieci; jest oj-
cem dwóch synów i trzech córek.

Co spowodowa∏o, ˝e nasz Holender
opuÊci∏ swojà ojczyzn´ i zamieszka∏
w Polsce?

Tu wróciç musi wspomnienie nocy
stanu wojennego. Wtedy to z grupà
swoich rodaków Hans zaczà∏ organizo-

waç materialnà
pomoc dla pol-
skich rodzin.
W 1982 roku
w rezultacie dzia-
∏alnoÊci charyta-
tywnej, której wy-
razem by∏y s∏ane
do Polski paczki,
Hans pozna∏ pi´ç
obdarowywanych
rodzin z okolic
Katowic i Ty-
chów. Poczàtkowo by∏a to znajomoÊç
korespondencyjna. Kilka lat póêniej,
w 1988 roku Hans przyjà∏ zaproszenie
jednej z katowickich rodzin. Przyje-
cha∏ raz, drugi trzeci… I pozosta∏.

CoÊ go zauroczy∏o. Podobno by∏a to:
goÊcinnoÊç Polaków, ró˝norodnoÊç
krajobrazów i szczególne pi´kno gór,
zw∏aszcza Tatr, uroda Polek.

Ten ostatni powód zdaje si´ przewa-
˝a∏ nad pozosta∏ymi. Odtàd Hans ka˝-
dego roku przyje˝d˝a∏ do Polski na
trzytygodniowe urlopy, mieszka∏ u jed-
nej z poznanych rodzin… Przy tym…
pilnie uczy∏ si´ polskiego. Najpierw na
górskich szlakach tatrzaƒskich. W´-
drujàc po nich z kolegami zdobywa∏
nie tylko nowà sprawnoÊç j´zykowà,
ale te˝ prawie wszystkie szczyty –
∏àcznie z Gerlachem. Pozna∏ te˝ uro-
dziwà Polk´, Wac∏aw´. Zabiera jà do
Holandii, po kilku latach oboje wraca-
jà do Polski. Dla doskonalenia j´zyka
Hans ucz´szcza na wyk∏ady prowadzo-
ne przez Uniwersytet Âlàski. Czyni te˝
starania o uzyskanie polskiego obywa-
telstwa. Po kilku latach staje si´ pe∏no-
prawnym Polakiem. Jak sam twierdzi –
jest z tego bardzo dumny. Z ˝onà, Wa-
c∏awà, wprowadza si´ do nowego, za-
projektowanego przez siebie domu
w Wapienicy…

Oprócz zami∏owania do nauk Êci-
s∏ych i turystyki, Hans wykazuje si´
tak˝e sk∏onnoÊciami artystycznymi.
Pasjonuje si´ grà na pianinie, kontraba-
sie i akordeonie. Jest cz∏onkiem Regio-
nalnego Zespo∏u „Marianki” oraz
cz∏onkiem wspierajàcym Towarzystwa
Âpiewaczego „Modus Vivendi” w Ka-
towicach-Piotrowicach. Wspomaga fi-
nansowo osoby niepe∏nosprawne.

W ten sposób doszliÊmy do przed-
stawienia przyjació∏ Hansa. Oprócz ju˝
wymienionych wspomnieç jeszcze
wypada o Regionalnym zespole „Du-
doski” z Wapienicy i… Piotrze Uszo-
ku – prezydencie Katowic, który

w pi´knym liÊcie na urodziny Hansa
napisa∏ mi´dzy innymi:

By∏ taki czas, ̋ e Polska potrzebowa-
∏a pomocy. Polacy szukali przyjació∏,
którzy byli sk∏onni wyciàgnàç w ich
stron´ pomocnà d∏oƒ […] Wtedy to
poznaliÊmy Ciebie, ch´tnego do dzie-
lenia si´ dobrem, otwartego na po-
trzeby innych. […]

Dzisiaj w 80-tà rocznic´ Twoich
urodzin pragniemy Ci serdecznie po-
dzi´kowaç za to, ˝e nasze drogi si´
spotka∏y, ˝e wyÊwiadcza∏eÊ tyle dobra
dla ludzi, którzy potrzebowali pomocy
i wsparcia. Za to, ˝e by∏eÊ zawsze po-
zytywnie nastawiony do ˝ycia, ˝e po-
trafi∏eÊ dawaç nadziej´ innym.

Johanes Lüschen – cz∏onek wspiera-
jàcy Towarzystwa Âpiewaczego „Mo-
dus Vivendi” nie opuszcza ˝adnego
wa˝niejszego wydarzenia w ˝yciu pio-
trowickich Êpiewaków, którzy – rzecz
to oczywista – z entuzjazmem przyj´li
zaproszenie do udzia∏u w wapienickiej,
urodzinowej majówce. By∏o na niej
grania i Êpiewania bez miary. I smako-
∏yki si´ znalaz∏y na stole wyÊmienite!

RadoÊci, zabawie i ˝yczeniom rów-
nie˝ koƒca nie by∏o, a i taƒcom – na es-
tradzie góralskim oraz na parkiecie, do
góralskiej muzyki. Sk∏adano te˝ ˝ycze-
nia Jubilatowi i zdj´ç napstrykano
mnóstwo. Na jednym z nich widaç
Hansa, jak w góralskim kapeluszu
szarpie bas. To nic nadzwyczajnego:
jest przecie˝ czynnym cz∏onkiem Re-
gionalnych Zespo∏ów „Dudoski”
i „Marianki”, na ludowym sposobie
grania i na beskidzkim folklorze mu-
zycznym zna si´ jak ma∏o kto!

O, Holender!
Razem z prezydentem Uszokiem ˝y-

czymy Ci, zdrowia i radoÊci, byÊ spo-
tyka∏ zawsze ludzi tak dobrych jak Ty.

Wszystkiego najlepszego!
Twoi przyjaciele 
z Towarzystwa Âpiewaczego 
„Modus Vivendi”
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Johanes Lüschen wÊród przyjació∏

O, Holender!



– Co to znaczy tworzyç muzyk´?
– pyta Micha∏ Wengrzyk rybnicki
poeta i Êpiewak chóru DAR.

– To sà dêwi´ki p∏ynàce z serca –
odpowiada w nast´pnej linijce po-
etyckiego tekstu.

Na koƒcu zaÊ dochodzi do prze-
konania, i˝ „Muzyka jest autogra-
fem duszy”.

Tymi s∏owami powita∏em Rybni-
czan przyby∏ych w dniu pierwszym
maja br. do koÊcio∏a p.w. Êw. Józefa
Robotnika na koncert, który – jak to
na plakacie zaznaczono, opatrzony
zosta∏ tytu∏em „Religioso e poetico
– Jacek Glenc – autograf kompozy-
tora”.

Napisano te˝ na plakacie, ˝e kon-
cert odbywa si´ z okazji 90-tej rocz-
nicy przybycia O.O. Franciszkanów
do Rybnika.

Informacja ta wywo∏a∏a wspo-
mnienie emocjonalnego zwiàzku ∏à-
czàcego mnie z klasztorem i bazyli-
kà ojców franciszkanów w Panew-
nikach pod Katowicami. Cz´sto tam
bywa∏em jeszcze jako dziecko, pro-
wadzony przez ojca, Franciszka.
Tam kszta∏towaç si´ pocz´∏y moje
zainteresowania muzykà granà na
organach. Tak˝e muzykà Êpiewanà
przez chóry.

Nie mog´ tu pominàç wàtku aneg-
dotycznego.

Przed laty w Asy˝u, podczas
zwiedzania bazyliki dostrzeg∏em
stó∏ gry organowej. Jako niedosz∏e-
go organist´ bardzo mnie zacieka-
wi∏. I wzbudzi∏ niepokój, nigdzie
bowiem nie by∏o widaç piszcza∏ek,
˝adnego nawet najmniejszego Êladu
prospektu. W bocznej nawie,
w oÊwietlonym kantorku z dewo-
cjonaliami siedzia∏ zakonnik. Pod-
szed∏em. Wtedy jeszcze nie potrafi-
∏em rozmówiç si´ po w∏osku, wi´c
niepewny sukcesu zaczà∏em rozmo-
w´:

– Do you speak englisch?
– Yes, but…only a little – s∏ysz´

w odpowiedzi.
– Vielleicht sprechen Sie Deutsch

– nawijam.
– Ja, bitte sehr…
Nieporadnie próbuj´ wy∏uszczyç

dr´czàcà kwesti´. I gdy ju˝ przybli-
˝yliÊmy si´ do wyjaÊnienia sprawy,

zakonnik – wcià˝ po niemiecku py-
ta, skàd jestem.

Mówi´, ˝e z Polski, z Katowic…
– No to czemu nie mówisz do

mnie po polsku. Ja te˝ jestem z Ka-
towic, z Panewnik…

Có˝, pogadaliÊmy potem w rodzi-
mym j´zyku, ucieszyliÊmy si´ sobà.

Prospekt?
– Ach, ten ukryty jest… pod bo-

azerià – przypomnia∏ sobie znajomy
ju˝ zakonnik i machnà∏ r´kà, do-
okolnym ruchem wskazujàc na Êcia-
ny Êwiàtyni.

Na drugi dzieƒ by∏o terremoto –
trz´sienie ziemi…

A teraz ciesz´ si´ tym koncertem.
I powtarzam pytanie Micha∏a We-

ngrzyka:
– Co to znaczy tworzyç muzyk´?
I s∏ysz´ jak poeta a zarazem Êpie-

wak zespo∏u DAR podpowiada:
Muzyka jest autografem duszy. To
sà dêwi´ki p∏ynàce z serca.

Muzyka jest autografem duszy.
Autograf.
„Autograf” kompozytora, Jacka

Glenca.
Najpierw wersja instrumentalna

w wykonaniu Orkiestry Smyczko-
wej Szko∏y Szafranków w Rybniku
i zaraz potem to samo w chóralnej
interpretacji zespo∏u DAR przy
Duszpasterstwie Akademickim
w Rybniku oraz grupy Êpiewaczej
chóru Dominanta Szko∏y Szafran-
ków w Rybniku.

Wyst´pujàcymi zespo∏ami dyry-
gujà panie: Romana Kuczera i Joan-
na Glenc.

Autograf.
Dêwi´kom muzyki w towarzyszà

wspomnienia, obrazy, myÊli…
Oto mówi si´ i s∏yszy:
– dar serca, dar ˝ycia, dar przyro-

dy, hojny dar, bezinteresowny dar.
I jest wiersz Mi∏osza – „Dar”,

w którym… Dzieƒ taki szcz´Êli-
wy…

Darem jest posiadanie talentu.
Niektórzy obdarzeni sà darem po-
ezji, j´zyków, darem mówienia, pi-
sania, Êpiewania…

Darem jest Duszpasterstwo Aka-
demickie w Rybniku i w nim spoty-
kajàcy si´ zespó∏ m∏odych ludzi roz-
mi∏owanych w Êpiewie.

„Dobrze jest dawaç, kiedy o to
proszà, ale jeszcze lepiej dawaç
tym, co nie proszà pojmujàc ich pra-
gnienie” – pisa∏ Paulo Coelho i tak
myÊl cytowanà rozwinà∏:

„Dla tych, którzy majà otwarte
d∏onie ku dawaniu, wi´kszà rado-
Êcià ni˝ dar jest samo szukanie cz∏o-
wieka, który ich dar przyjmie”.

By∏a darem Modlitwa Paƒska.
I darem by∏a ofiara krzy˝a.

Dlaczego wcià˝ sà ludzie, którzy
tych darów nie przyjmujà?

Ukrzy˝owany równie˝ za nas,
pod Poncjuszem Pi∏atem zosta∏
um´czony i pogrzebany…

Zmi∏uj si´ nade mnà, Bo˝e,
w swojej ∏askawoÊci, w ogromie
swego mi∏osierdzia wyma˝ mojà
nieprawoÊç!

Ojcze nasz, któryÊ jest w niebie…
Szukanie. Odnajdywanie. Dawa-

nie.
ChórzyÊci zespo∏u DAR znaleêli

tych, którzy dar Êpiewu chcà przy-
jàç – z nim opracowane czterog∏o-
sowo wspomnienie ofiary krzy˝a
z mszalnego Wyznania Wiary, po-
tem wyraz pokorny b∏agalnego ˝alu
z wykorzystaniem s∏ów psalmu
pi´çdziesiàtego i Modlitwa Paƒska,
po ∏acinie…

Crucifixus…
Miserere mei Deus…
Pater noster…
Utwory umieszczone w progra-

mie – obok innych walorów majà
i t´ zalet´, ˝e „sk∏aniajà dusz´ do
cnoty i kierujà nami´tnoÊciami”.
Odpowiada to mniej wi´cej wyma-
ganiom jakie bardzo dawno temu
wobec muzyki zg∏asza∏ Johannes
Tinctoris – franko-flamandzki teo-
retyk muzyki i kompozytor, który
˝y∏ mniej wi´cej w latach
1435–1511. Pisa∏, i˝ ma ona m.in.:
„Dusze do pobo˝noÊci pobudzaç,
smutek rozpraszaç, zatwardzia∏oÊç
serca zmi´kczaç, diab∏a zmuszaç do
ucieczki, ludzi cieszyç…”.

Jak twierdzi Jacek Glenc – muzyk
w pe∏ni Êwiadomy wyartyku∏owa-
nych przed chwilà myÊli:

– S∏owo nigdy nie jest w stanie
przekazaç tyle, co dêwi´k – najbar-
dziej dobitna i precyzyjna forma
wyrazu…
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Religioso e poetico. Dar muzyki Jacka Glenca



Rozbrzmiewajà wi´c kolejne
dzie∏a z kompozytorskiej teki ryb-
nickiego twórcy: wpierw orkiestro-
we „Lamentoso”, potem nast´pnie
oÊmiog∏osowe, chóralne opracowa-
nie „Crucifixus”, po nim zaÊ instru-
mentalne „Notturno”.

Czas staje w miejscu. Za nim jest
wiecznoÊç i absolutne pi´kno, zale-
dwie przeczuwane. Grane i Êpiewa-
ne dêwi´ki prowadzà s∏uchaczy po-
za materialny Êwiat.

Do starych, dobrze w europej-
skich tradycjach zakorzenionych
wzorów pi´kna nawiàzuje z pew-
noÊcià chóralna twórczoÊç Jacka
Glenca – urodzonego 18 lipca 1967
roku w Rybniku kompozytora,
aran˝era, pianisty, organisty i pe-
dagoga Akademii Muzycznej
w Katowicach, wyk∏adowcy w In-
stytucie Muzyki Uniwersytetu Âlà-
skiego. Jego utwory dowodzà, i˝
wyrazem najw∏aÊciwszym muzycz-
nego pi´kna jest chóralny Êpiew.
Dla rybnickiego twórcy jest to
przede wszystkim Êpiew religijny
i liturgiczny.

Psalm 130 lub 129 wg innej nu-
meracji, w ∏aciƒskim t∏umaczeniu
zaczyna si´ od s∏ów De profundis
clamavi at te Domine. Jest rodza-
jem indywidualnej lamentacji poku-
tujàcego cz∏owieka „z g∏´bokoÊci”
wzywajàcego Pana o ocalenie.
„G∏´bokoÊç” to stan grzechu. „Wo-
∏ajàcy z g∏´bokoÊci” w jednym
z wersów retorycznie pyta: – Panie,
to któ˝ si´ ostoi? – nikt przecie˝ nie
jest wolny od nieprawoÊci. Kto jed-
nak pok∏ada ufnoÊç w Panu wie, ˝e
postawà wymaganà do odpuszcze-
nia grzechów jest bojaêƒ Bo˝a.

W ciàgu wieków wielu kompozy-
torów opracowywa∏o muzycznie ów
Psalm, którym KoÊció∏ pos∏uguje
si´ w modlitwie za zmar∏ych i w ob-
rz´dach pogrzebowych. Zwróci∏ si´
ku niemu i Jacek Glenc opatrujàc
muzykà pe∏nà wyrazu, o czym prze-
kona∏o wykonanie tego utworu po-
∏àczone chóry „DAR” i „Dominan-
ta”, Êpiewajàce pod kierunkiem Jo-
anny Glenc.

„…Pos∏a∏ Bóg anio∏a Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do dziewicy poÊlubionej m´˝owi
imieniem Józef, z rodu Dawida:
a dziewicy by∏o na imi´ Maryja.
Anio∏ wszed∏ do Niej i rzek∏: „Bàdê
pozdrowiona pe∏na ∏aski, Pan z To-
bà, b∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy
niewiastami…”

Przypomnienie ¸ukaszowych
s∏ów o zwiastowaniu, kiedy to po
raz pierwszy w dziejach zabrzmia∏y
z pewnoÊcià jeszcze nie po ∏acinie
wyg∏oszone s∏owa, anonsowa∏o ko-
lejnà wokalnà kompozycj´ twórcy
„Autografu”.

Wi´c Ave Maria – chrzeÊcijaƒska
modlitwa do Matki Bo˝ej, zakorze-
niona tak˝e w ˝ywej tradycji pol-
skich Êpiewów religijnych, jawiàca
si´ nam jako êród∏o twórczego na-
tchnienia wielu pokoleƒ muzyków,
którzy poczàwszy od XIII wieku
podejmowali si´ ∏àczenia s∏ów po-
zdrowienia anielskiego z melodyj-
nie ukszta∏towanym porzàdkiem
dêwi´ków. Nie ominà∏ tej inspiracji
i Jacek Glenc, który w swoim utwo-
rze pos∏u˝y∏ si´ jedynie poczàtko-
wymi apostrofami: Ave Maria z re-
lacji ¸ukaszowej oraz dodanej
znacznie póêniej drugiej cz´Êci, za-
czynajàcej si´ ∏aciƒskim zwrotem
Sancta Maria.

W nurcie maryjnych utworów
kompozytora odnajdujemy tak˝e
dzie∏o wykorzystujàce ∏aciƒski pi´-
ciowiersz wspó∏czesnej polskiej po-
etki, Marii Bogus∏awskiej, która za
punkt wyjÊcia obra∏a cytat Totus
Tuus – rozpoznawany powszechnie
jako motto b∏ogos∏awionego Jana
Paw∏a II.

„Codzienny pacierz jest rutynà al-
bo nieustannym dà˝eniem do Êwi´-
toÊci. Wykonanie utworu nie jest
dla nas jego zwyczajnym odÊpiewa-
niem. To ka˝dorazowe prze˝ycie go
na nowo…” – napisano w komenta-
rzu do∏àczonym do p∏yty zawierajà-
cej nagranie Ave Maria Jacka Glen-
ca.

S∏owa te odnieÊç mo˝na i do „pa-
pieskiego” dzie∏a kompozytora.
Wielokrotnie przez chórzystów
„DAR-u” wykonywane, umuzycz-
nione ∏aciƒskie Totus Tuus (Jestem
ca∏y Twój i wszystko co moje nale-
˝y do Ciebie) i tym razem brzmià
jak osobiste wyznanie Êpiewajà-
cych. To ich „prze˝ycie” z pewno-
Êcià autentyczne udziela si´ s∏ucha-
czom. Z pewnoÊcià nie jest to „zwy-
czajne odÊpiewanie” utworu, które-
go wyraz wzmacnia tak˝e solowy
Êpiew sopranistki, Gabrieli Cio∏ek-
Sitter.

Tak dope∏ni∏a si´ cz´Êç koncertu
majàca charakter religioso. Przy-
sz∏a wi´c w koƒcu pora na zapowie-
dziane w tytule koncertu poetico.
Oba nurty znakomicie uzupe∏niajà

si´ w muzycznym autografie Jacka
Glenca. I w∏aÊciwie nie odbiegajà
wiele od siebie, zawsze pozostajà
w zgodzie z kanonem najwy˝szego
pi´kna.

Jacek Glenc czyta wiersze po-
etów, a jak mu si´ który spodoba –
pisze muzyk´. W 1988 roku jego
muzycznà wyobraêni´ poruszy∏
wiersz Leopolda Staffa „Kochaç
i traciç”. Powsta∏ utwór chóralny,
którego partytura niestety gdzieÊ
si´ zawieruszy∏a. Szcz´Êliwie odna-
leziona od czasu do czasu roz-
brzmiewa konkretnymi dêwi´kami.
Tak te˝ zdarzy∏o si´ podczas kon-
certu dedykowanego rybnickim
franciszkanom z okazji ich dzie-
wi´çdziesi´ciolecia: dêwi´cznà
i poetyckà konstrukcj´ tego utworu
o˝ywi∏o nastrojowe wykonanie ra-
zem Êpiewajàcych pod kierunkiem
Joanny Glenc zespo∏ów Dar i Do-
minanta.

W tej – niejako Êwieckiej – cz´Êci
koncertu nie brakowa∏o tak˝e mu-
zyki instrumentalnej: dwa fragmen-
ty tryptyku „Rubato from reflec-
tions” opatrzone tytu∏ami Love co-
lours i So far so near stylowo wy-
kona∏a orkiestra smyczkowa pod
kierunkiem Romany Kuczery.

Na koƒcu obszernego programu
umieszczono oÊmiog∏osowy Chora∏
Amen – dzie∏o skomponowane
w 2008 roku z myÊlà o liturgicznym
wykorzystaniu. Powtarza si´ w tym
utworze, równie˝ przez wielu z nas
g∏oÊno i w myÊli wypowiadane s∏o-
wo z j´zyka hebrajskiego. W naszej
tradycji ”amen” zast´puje zwroty
w rodzaju „niech tak b´dzie”, albo
„zaprawd´”. Wypowiadane przez
zgromadzenie wiernych lub recyto-
wane przez chór oznacza aprobat´
g∏oszonych prawd wiary.

– To sà dêwi´ki p∏ynàce z serca –
odpowiada rybnicki poeta i Êpiewak
Micha∏ Wengrzyk na zadane przez
siebie samego pytanie: – Co to zna-
czy tworzyç muzyk´?

Pytanie wraz z odpowiedzià po-
wraca teraz jak echo, tworzy klamr´
spinajàcà relacj´ z koncertu opa-
trzonego tytu∏em „Religioso e po-
etico – Jacek Glenc – autograf kom-
pozytora”.

Autograf.
Autograf kompozytora.
Autograf jego muzycznej duszy:

dar serca, dar ˝ycia, hojny dar, dar
bezinteresowny …

Andrzej Wójcik
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Kiedy w 966 roku Polska przyj´∏a
Chrzest, nied∏ugo póêniej utworzono
biskupstwa z ich koÊcio∏ami. W∏adcy,
a póêniej królowie, szlachta i arysto-
kraci, darowali im ziemie. Wówczas
te˝ do kraju zacz´to te˝ sprowadzaç be-
nedyktynów, cystersów, dominikanów
i franciszkanów. To oni poczàtkowo
w koÊcio∏ach Êpiewali niektóre cz´Êci
mszy gregoriaƒskich, antyfony, hymny
i psalmy. Lud wtedy nie Êpiewa∏ w ko-
Êciele poniewa˝ nie by∏o odpowiednich
pieÊni. PieÊƒ religijna pojawi∏a si´ do-
piero wówczas, gdy chora∏ gregoriaƒ-
ski przesta∏ byç zjawiskiem elitarnym,
a ni˝sze warstwy ludnoÊci zacz´∏y braç
czynny udzia∏ w nabo˝eƒstwie. Geneza
tych pieÊni z tekstem polskim zwiàza-
na jest z wprowadzeniem oko∏o roku
1248 w ramy nabo˝eƒstwa mszalnego
j´zyka ojczystego. Poczàtkowo lud
Êpiewa∏ Ojcze nasz, Wierz´ w Boga
i ZdrowaÊ Mario.

W XIV wieku znane by∏y ju˝ pieÊni
koÊcielne, lecz ich nie notowano. Roz-
powszechnienie druku w II po∏owie
XVI wieku zapobieg∏o ich zapomnie-
niu, a oficyny wydawnicze zajmujàce
si´ upowszechnianiem tego rodzaju
utworów uprawia∏y t´ po˝ytecznà pra-
c´ przede wszystkim w Krakowie
i w Warszawie.

PieÊni wielkanocne nale˝à do naj-
starszych nam znanych, W tym okresie
liturgicznym organizowano procesje
rezurekcyjne, w czasie których Êpiewa-
no Weso∏y nam dzieƒ nasta∏ i Chrystus
zmartwychwsta∏ jest z tekstami pocho-
dzàcymi z 1522 roku. Âpiewano rów-
nie˝ Wsta∏ smartwich crol nas Synbo-
˝y, Przez Twe Êwi´te wskrzeszenie
i Wszego Êwiata wszystek lud. W lite-
raturze przedmiotu jest te˝ wzmianka,
˝e obecnie Êpiewana pieÊƒ Chrystus
zmartwychwsta∏ jest, ma pierwszà
zwrotk´ tekstu z XIV wieku, dalsze
z XV–XVII wieku. Jej melodia pocho-
dzi z XII wieku i zapisane jest w skali
koÊcielnej – doryckiej, gdy sytem dur –
moll jeszcze nie istnia∏. Wynika z tego,
˝e poczàtkowo tekstów i melodii tej
pieÊni by∏o wi´cej. Powszechnie znane
i obecnie Êpiewane, ale ju˝ nowsze, to
Otrzyjcie ju˝ ∏zy p∏aczàcy, Wys∏awiaj-
my Chrysta Pana i Zwyci´zca Êmierci
piek∏a i szatana.

W chorale dla organisty Józefa Na-
chbara z 1856 roku sà one opracowane,
zatem przypuszczaç mo˝na, ˝e Êpiewa-
ne by∏y ju˝ wczeÊniej i pochodziç mo-

gà z XVIII wieku. PieÊni religijne zwy-
kle majà wyraênie wykszta∏conà budo-
w´ zwrotkowà i to zarówno w war-
stwie s∏ownej, jak i melodii. Profesor
Jan Miodek o tych pieÊniach w wywia-
dzie prasowym w 2010 roku powie-
dzia∏ tak:

– Dla mnie najcudowniejsza wielka-
nocna pieÊƒ to: Alleluja! ˚yw ju˝ jest
Êmierci Zwyci´˝yciel, ale trzeba poje-
chaç na Górny Âlàsk, ˝eby jà us∏yszeç.
We Wroc∏awiu mieszkam ju˝ 47 lat
i jeszcze ˝aden organista mi tego nie
zagra∏.

Wys∏a∏em wówczas Profesorowi nu-
ty tej pieÊni, za co pi´knie podzi´ko-
wa∏. Mam nadziej´, ˝e wroc∏awski or-
ganista jako postludium na zakoƒcze-
nie mszy wielkanocnej jà w obecnoÊci
profesora zagra∏!

Od poczàtku XVI wieku kompozyto-
rzy wprowadzali melodie popularnych
wówczas pieÊni koÊcielnych równie˝
do swoich utworów, na przyk∏ad mszy.
Marcin Leopolita – zmar∏y pod koniec
epoki renesansu (w muzyce to lata
1450–1600) – swojà Missa paschalis
opar∏ na czterech pieÊniach wielkanoc-
nych: Chrystus Pan Zmartwych wsta∏,
Chrystus zmartwych wstan jest, Wsta∏
Pan Chrystus zmartwych ninie i We-
so∏y nam dzieƒ nasta∏. Tekst i melodia
u˝ytej w tej kompozycji pieÊni Chry-

stus zmartwych wstan jest do tej pory
Êpiewana jest w koÊciele.

W okresie baroku (1600–1750) twór-
cami takich mszy byli: Franciszek Lilius
– Tempore paschali, Bart∏omiej P´kiel
– Missa paschalis do resurrectione Do-
mini i Grzegorz Gerwazy Gorczycki –
Missa paschalis. Msze trzech ostatnich
kompozytorów oparte sà na pieÊni
Chrystus Pan Zmartwych wsta∏. ˚yjàcy
w epoce renesansu Wac∏aw z Szamotu∏,
opracowa∏ na cztery g∏osy Psalm Dawi-
dów CXVI Alleluja, Chwalcie Pana. Sà
jeszcze inne opracowania, które w tym
okresie liturgicznym do tej pory wyko-
nuje si´ w koÊcio∏ach, a inne pewnie
czekajà na odkrycie.

Wszyscy, którzy ciekawi sà jak mni-
si w Polsce Êpiewali tysiàc lat temu,
mogli posmakowaç tego w okresie
Wielkiego Tygodnia dzi´ki transmisji
na kanale Religia TV nieszporów
z Opactwa Ojców Benedyktynów
w Tyƒcu – dzielnicy Krakowa, w któ-
rej benedyktyƒscy mnisi osiedlili si´
w 968 roku. Âpiew ten uporzàdkowa∏
Doktor KoÊcio∏a, benedyktyn Grze-
gorz I Wielki (540-604), wybrany zo-
sta∏ papie˝em w 590 roku. Muzyczne
studia odby∏ on w Rzymie, gdzie jego
mistrzem by∏ s∏ynny Flavius Aurelius
Csssiodorus (480–575).

Henryk Orzyszek
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Z dziejów pieÊni wielkanocnych

Marcin Leopolita: Cztery pieÊni wielkanocne stanowiàce cantus firmus
w Missa Paschalis

1.

2.

3.

4.



Zebranie Sprawozdawcze Delega-
tów Oddzia∏u Âlàskiego odby∏o si´
dnia 22 kwietnia 2012 roku (niedzie-
la) w sali koncertowej PSM im. M.
Kar∏owicza przy ul. Teatralnej 7
w Katowicach. Zwo∏ane na godzin´
10.00, rozpocz´∏o si´ od wezwania
prezesa, Romana Warzechy, do po-
wstania i wprowadzenia sztandaru.
Po powitaniu delegatów i goÊci roz-
poczà∏ si´ krótki koncert Chóru Mie-
szanego Archikatedry Chrystusa
Króla w Katowicach pod dyrekcjà
Krzysztofa K. Kagaƒca. Chór po-
wsta∏ w 1947 roku, obchodzi wi´c
swoje 65-lecie. Od czterdziestu lat
zespó∏ prowadzi obecny dyrektor ar-
tystyczny Zwiàzku. Na ciep∏o przy-
j´ty wyst´p z∏o˝y∏y si´ nast´pujàce
utwory: Camille Saint Saëns – Tolli-
te Hostias, Jacob Arcadelt – Ave
Maria, Dymitr Bortnianski – Cheru-
binskaja, Aleksander Greczaninow
– Cantate Dominum, Wojciech Ki-
lar – Dona nobis pacem z „Missa
pro pace” wykonane dla uczczenia
80-lecia urodzin kompozytora.

Po wyst´pie prezes R. Warzecha
zda∏ relacj´ z wizyty w domu preze-
sa honorowego Zwiàzku, Rajmun-
da Hankego, odznaczonego przy tej

okazji Z∏otà Odznakà Honorowà
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr z Brylantem o numerze 001.
Odznakà tego samego stopnia uho-
norowane zosta∏o w obecnoÊci dele-
gatów i goÊci Êpiewacze ma∏˝eƒstwo
¸ucji i Rufina Bainczyków.
W krótkim uzasadnieniu prezes
wskaza∏ na wyjàtkowe zas∏ugi od-
znaczonych i ich wieloletnià, nie-
przerwanà dzia∏alnoÊç Êpiewaczà
oraz zwiàzkowà. Prezes poinformo-
wa∏ tak˝e, ˝e Z∏otà Odznak´ z Lau-
rem nadano Barbarze Liczberskiej
z chóru archikatedralnego, pe∏niàcej
obecnie funkcj´ zast´pcy skarbnika
Zwiàzku. (Nastàpi∏ akt dekoracji).

Przed rozpocz´ciem roboczej cz´-
Êci Zjazdu minutà ciszy i krótkà mo-
dlitwà uczczone pami´ç zmar∏ych
w 2011 roku cz∏onków Zwiàzku.

W punkcie trzecim porzàdku
dziennego, prezes Warzecha, sko-
mentowa∏ dostarczone delegatom
Sprawozdanie Zarzàdu G∏ównego
z dzia∏alnoÊci w 2011 roku:

– StaraliÊmy si´ realizowaç przy-
j´te plany – stwierdzi∏ na wst´pie.
Niestety – kontynuowa∏ – z ró˝nych
powodów, przede wszystkim finan-
sowych zmuszeni byliÊmy odstàpiç

od wielu zamierzeƒ. Brak Êrodków
finansowych utrudnia∏ wydawanie
„Âpiewaka Âlàskiego”. Bolàczkà
sp´dzajàcà sen z powiek jest finan-
sowanie Zwiàzku. Ubieg∏oroczna
propozycja podniesienia sk∏adek
cz∏onkowskich w cz´Êci odprowa-
dzanej do Zarzàdu G∏ównego upad∏a
z powodu braku quorum podczas
podejmowania stosownej uchwa∏y.
W dalszej cz´Êci wystàpienia prezes
Warzecha podzi´kowa∏ pracujàcym
w terenie druhnom i druhom, pod-
kreÊli∏ wielkà rol´ Okr´gów w orga-
nizacji ˝ycia Êpiewaczo-muzyczne-
go. Zaapelowa∏ o wi´kszà odpowie-
dzialnoÊç „za wszystko, co si´ dzie-
je”. Zauwa˝y∏ pewien wzrost si∏y or-
ganizacji, do której w ubieg∏ym roku
wstàpi∏o szeÊç nowych chórów i jed-
na orkiestra.

Skarbniczka Zarzàdu G∏ównego,
Jadwiga Mandera-Wojtynek
w komentarzu do Sprawozdania
wspomnia∏a o przekroczeniu wydat-
ków i ich pokryciu ze Êrodków Za-
rzàdu.

Dyrektor artystyczny, Krzysztof
K. Kaganiec, podzi´kowa∏ uczestni-
kom imprez zwiàzkowych za godnà
postaw´ podczas wyst´pów i zwró-
ci∏ uwag´ na wysoki poziom wyko-
nawczy chórów Êpiewajàcych
w 2011 roku na Festiwalu Magnifi-
cat. Postawi∏ wniosek, by zespo∏y
zg∏aszajàce si´ do udzia∏u w impre-
zach wymagajàcych wspólnego wy-
konania utworów po otrzymaniu nut
nie wprowadza∏y zmian w ich treÊci
muzycznej i nie korzysta∏y z innych
opracowaƒ.

Cz´Êç sprawozdawczà Zjazdu za-
koƒczy∏o wystàpienie przewodni-
czàcego Komisji Rewizyjnej, Kazi-
mierza Tulaji. PodkreÊlono w nim
ofiarnoÊç i rzetelnoÊç pracy Zarzàdu
a tak˝e to, ˝e nowa struktura Zwiàz-
ku okrzep∏a. W dniu przeprowadzo-
nej 27 marca kontroli Zwiàzek liczy∏
5873 cz∏onków, 11% zespo∏ów nie
z∏o˝y∏o jednak sprawozdaƒ rocz-
nych. Wydatki by∏y celowe i prowa-
dzone zgodnie z zasadà oszcz´dno-
Êci. Mimo znaczàcych podwy˝ek
cen towarów i us∏ug Zarzàdowi uda-
∏o si´ obni˝yç wydatki administra-
cyjne o ok. 8 tys. z∏otych. TrudnoÊci
pog∏´bia∏ fakt, ˝e nie wszystkie ze-
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Walny Zajazd Delegatów Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Z notatek protokolanta
Dawno, dawno temu, na samym poczàtku, walne zjazdy delega-

tów numerowano. By∏ pierwszy, drugi, trzeci, kolejne… Potem zwy-
czaju tego zaniechano. Bez zmian pozosta∏o zwo∏ywanie zjazdów
ka˝dego roku. Tak wi´c – po odliczeniu przerw spowodowanych
wojnami Êwiatowymi i okupacjà wychodzi na to, ˝e ostatni zjazd,
ten z 22 kwietnia tego roku, by∏ osiemdziesiàtym którymÊ tam. Nie
wiem, czy ma to jakieÊ znaczenie, ale pewnie warto b´dzie ustaliç
dok∏adnà liczb´ choçby i z tego powodu, ˝eby przy okazji setnego
zjazdu Êwi´towaç kolejnà okràg∏à rocznic´ w dziejach Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

Zjazd, którego przebieg odzwierciedlajà notatki sporzàdzone
w czasie jego trwania nie by∏ mo˝e wydarzeniem prze∏omowym, ja-
koÊ specjalnie si´ wyró˝niajàcym. Podjà∏ wszak – o czym ju˝ chy-
ba wszyscy wiedzà – przynajmniej jednà decyzj´ istotnà dla funk-
cjonowania naszej spo∏ecznoÊci!

Zgodnie z przyj´tà praktykà protokó∏ zjazdowy udost´pniony zo-
stanie ogó∏owi cz∏onków i delegatom przed kolejnym walnym ze-
braniem, wiosnà przysz∏ego roku. Troch´ to odleg∏a perspektywa.
˚eby wi´c nie wystawiaç na prób´ niczyjej cierpliwoÊci, dla zaspo-
kojenia ciekawoÊci, jak równie˝ by zadoÊç uczyniç potrzebie doku-
mentowania naszej dzia∏alnoÊci publikujemy wybrane fragmenty
notatek, na podstawie których powstanie we wspó∏pracy z Jadwigà
Zarembà oficjalny dokument, opatrzony podpisem sekretarza zjaz-
du, Andrzeja Wójcika. (andwoj)



spo∏y wywiàza∏y si´ w latach
2010/2011 z obowiàzku przekazania
sk∏adek cz∏onkowskich w cz´Êci na-
le˝nej Zarzàdowi G∏ównemu. G∏ów-
na Komisja Rewizyjna postawi∏a
formalny wniosek o podwy˝szenie
sk∏adki cz∏onkowskiej. Zakoƒczone
wnioskiem wystàpienie K. Tulaji
skwitowano oklaskami.

Wywiàza∏a si´ doÊç o˝ywiona
dyskusja:

● Jako pierwszy g∏os zabra∏ dele-
gat chóru „Jutrzenka” Bojszowy, dh
Augustyn Czarnynoga, który pod-
niós∏ kwesti´ dokoƒczenia procesu
rejestracji Zwiàzku i jego Statutu;

● Prezeska chóru „Lutnia” z Ko-
sz´cina, Aniela Âmiecik, odnoszàc
si´ do treÊci drukowanego Sprawoz-
dania zauwa˝y∏a, i˝ nie uwzgl´dnio-
no w nim informacji o czterech kon-
certach zagranicznych zespo∏u;

● Na „ra˝àcy b∏àd” w Sprawozda-
niu zwróci∏ uwag´ prezes Okr´gu
Katowickiego, Zdzis∏aw Czenczek,
który wytknà∏ niew∏aÊciwy wynik
podsumowania iloÊci cz∏onków
Okr´gu, jak równie˝ pomini´cie na
stronie 29 Sprawozdania informacji
o 40-leciu chóru „Cecylia”;

● Ks. Antoni Reginek podzi´ko-
wa∏ chórom i orkiestrom za udzia∏
w ˝yciu wspólnot parafialnych i wy-
znaniowych. PodkreÊli∏, ˝e Spra-
wozdania zawierajà na ogó∏ suche
dane, co nie do koƒca wyra˝a stan
faktyczny podejmowanych wysi∏-
ków. Duma, zaszczyt i poczucie sa-
tysfakcji rodzà si´ w uczestnictwie
wspólnot w wi´kszych imprezach.
Tymczasem ich oddêwi´k bywa
zbyt s∏aby. Wystàpienie ks. A. Re-
ginka skwitowano oklaskami;

● Joanna Szelejewska z gliwic-
kiego chóru „Cantemus” zapyta∏a
o praktyk´ stosowanà wobec zespo-
∏ów zalegajàcych ze sk∏adkami;

● Lucjusz Anders, delegat chóru
Politechniki Âlàskiej prosi∏ o wyja-
Ênienie w tym kontekÊcie statusu
cz∏onków honorowych;

● Aniela Âmiecik z „Lutni” Ko-
sz´cin podnios∏a spraw´ odp∏atnoÊci
za odznaczenia;

● Ryszard Buczek prezes okr´gu
gliwicko-zabrskiego zwróci∏ si´
o wyjaÊnienie istoty terminów jubi-
leuszy, które – wedle argumentów
historycznych – wypadajà raz na 25
lat.

Odpowiedzi i wyjaÊnieƒ udzielali
prezes i sekretarz Zarzàdu G∏ówne-
go.

Przewodniczàcy Zjazdu, R. Wa-
rzecha, odczyta∏ sprawozdanie Ko-
misji Mandatowej o prawomocnoÊci
Walnego Zjazdu Delegatów i jego
zdolnoÊci do podejmowania
Uchwa∏:

Komisja mandatowa w sk∏adzie:
– Eleonora S∏adkowska – przewod-

niczàca
– Genowefa Stachowiak – cz∏onek
– Barbara Liczberska – cz∏onek
stwierdza, ˝e na Walnym Zjeêdzie
Delegatów Âlàskiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr w dniu 22 kwietnia
2012 roku uprawnionych do g∏oso-
wania jest 189 delegatów. Obec-
nych na Zjeêdzie jest 93 delegatów,
co stanowi 49,2 % obecnoÊci. Tym
samym WZD jest prawomocny do
podejmowania Uchwal w drugim
terminie.

Przewodniczàcy G∏ównej Komisji
Rewizyjnej na podstawie wyników
ca∏oÊciowej kontroli dzia∏alnoÊci
Zarzàdu G∏ównego, bioràc za pod-
staw´ poprawnoÊç podejmowanych
dzia∏aƒ stawi∏ wniosek o udzielenie
Zarzàdowi G∏ównemu absoluto-
rium.

W wyniku g∏osowania jawnego –
za – 92, przeciw – 0, wstrzymujà-
cych si´ – 1, udzielono Zarzàdowi
G∏ównemu absolutorium.

Ponownie g∏os zabra∏ prezes Ro-
man Warzecha, który poinformowa∏
delegatów o Êrodkach uzyskanych
przez Zwiàzek od w∏adz samorzàdo-
wych miast i gmin. ObjaÊni∏ na
czym polegajà zasady przygotowy-
wania i sk∏adania wniosków do kon-
kursów ofert. W konkluzji przedsta-
wi∏ propozycj´ zmian w zasadach fi-
nansowania Zwiàzku. Propozycja
pierwsza wiàza∏a si´ z podniesie-
niem sk∏adki miesi´cznej do dyspo-
zycji Zarzàdu G∏ównego na 1,50 z∏
miesi´cznie od doros∏ego, czynnego
cz∏onka zwiàzku. Druga propozycja
przewiduje zwi´kszenie sk∏adki do
wysokoÊci 2 z∏. z tym, ˝e wówczas
otwiera∏a by si´ mo˝liwoÊç udziela-
nia z cz´Êci uzyskanej kwoty pomo-
cy finansowej okr´gom zwiàzku.
Mówca przypomnia∏, ˝e sk∏adka
cz∏onkowska w cz´Êci nale˝nej za-
rzàdowi G∏ównemu nie by∏a podno-
szona od 10 lat. Wskutek tego mamy
najni˝szà sk∏adk´ cz∏onkowskà po-
Êród wszystkich zwiàzków Êpiewa-
czo-muzycznych w Europie.

Wywo∏any temat wzbudzi∏ ob-

szernà dyskusj´.
■ Zainicjowa∏ jà Marek Plichta,

kapelmistrz z ¸azisk, który wystàpi∏
z sugestià podniesienia sk∏adki od
stycznia br. oraz wydawania legity-
macji stowarzyszeniowych po po-
twierdzeniu op∏acenia sk∏adek;

■ Ryszard Buczek wystàpi∏
z apelem o powszechniejsze abono-
wanie „Âpiewaka Âlàskiego”, co od-
cià˝y∏oby fundusz sk∏adkowy
i wp∏yn´∏oby na obni˝enie kosztów
funkcjonowania biura. Poinformo-
wa∏, i˝ na Walnym Zjeêdzie Delega-
tów okr´gu gliwicko-zabrskiego
podj´to uchwa∏´ wyra˝ajàcà zgod´
na podniesienie sk∏adki cz∏onkow-
skiej nale˝nej Zarzàdowi G∏ówne-
mu;

■ G∏os Piotra Pawlasa z okr´gu
wodzis∏awskiego: „Chór Echo Bier-
tu∏towy popiera wniosek o podnie-
sienie sk∏adki” – skwitowany zosta∏
oklaskami;

■ Grzegorz Pitas, delegat okr´gu
tarnogórskiego powiedzia∏ m.in.:
„Jest w naszych chórach mentalnoÊç
taka – p∏acymy sk∏adki i nom si´ na-
le˝y”. Propozycja druga zdaje si´
szokujàca, bo chodzi o wzrost
100%, ale jest to tylko 1 z∏oty, „to
mniej ni˝ kromka chleba”. Tarnow-
skie Góry popierajà drugi wariant
wniosku, czyli podniesienie sk∏adki
do 2 z∏otych (oklaski);

■ Zdzis∏aw Czenczek: by∏y g∏osy,
˝eby wp∏ynàç mobilizujàco na Êcià-
galnoÊç sk∏adek, a jak nie p∏acà, to
skreÊlaç z listy cz∏onków Zwiàzku;

■ Szymon Dylus, delegat chóru
parafialnego z SoÊnicy stwierdzi∏, ˝e
jego zespó∏ zgodzi∏ si´ na podwy˝-
szenie sk∏adki do wysokoÊci 1,50 z∏.
W przypadku g∏osowania nad drugà
wersjà projektu wstrzyma si´ od g∏o-
su;

■ Urszula Warzecha, prezeska
Towarzystwa Âpiewaczego „Modus
Vivendi” z Piotrowic: „Je˝eli ˝yje-
my Êpiewem i identyfikujemy z ru-
chem Êpiewaczo-muzycznym prze-
staƒmy si´ wahaç, tym bardziej, ˝e
od 10 lat sk∏adki nie podnoszono.
JeÊli umiemy liczyç, to wiadomo ja-
kà decyzj´ podjàç – 1,50 czy 2 z∏o-
te” (oklaski);

■ Grzegorz Ksiondz z chóru
„S∏owiczek”: te dwa z∏ote, to ˝aden
pieniàdz. Popieramy drugi wariant,
dwuz∏otowy;

■ W∏odzimierz Krawczyƒski,
delegat chóru katedralnego z Cz´-
stochowy: „JesteÊmy przeszcz´Êli-
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Roman Warzecha dekoruje ¸ucj´ Bainczyk Z∏otà Od-
znakà Honorowà z Brylantem. Najwy˝szym odznacze-
niem zwiàzkowym podczas Walnego Zjazdu Delegatów
uhonorowany zosta∏ tak˝e Rufin Bainczyk

Z∏ota Odznaka Honorowa z Laurem dla Barbary Licz-
berskiej

Ma∏˝eƒstwo ¸ucji i Rufina Bainczyków w chwil´ po de-
koracji Z∏otà Odznakà Honorowà z Brylantem. W tle
Êpiewajàcy dla nich i delegatów Chór Archikatedralny

Chórem Archikatedralnym, który przed rozpocz´ciem
obrad da∏ krótki koncert dla delegatów i odznaczo-
nych, dyrygowa∏ Krzysztof J. Kaganiec

Sala obrad w trakcie g∏osowania

Zdj´cia: Tomasz Kawka

Przewodniczàcy WZD, prezes Warzecha, objaÊnia isto-
t´ proponowanych zmian w zasadach finansowania
Zwiàzku. Protokolanci notujà skrz´tnie wypowiedzi
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Któ˝ z nas nie pami´ta tego nie-
pokoju, kiedy nauczyciel wodzi∏
piórem w gór´ i w dó∏ dziennika,
by w koƒcu wywo∏aç „ofiar´” na
Êrodek. Jak bardzo, przynajmniej
czasem, nie chcieliÊmy us∏yszeç
swojego nazwiska i oczekiwali-
Êmy fina∏u poszukiwaƒ nauczy-
cielskich z biciem serca. Ale by-
wa, ˝e swoje nazwisko s∏yszymy
w sytuacji sympatycznej i wcale
biciem serca nie poprzedzonej.

22 kwietnia moje serce nie przy-
spiesza∏o w oczekiwaniu, bo otrzy-
mane wyró˝nienie by∏o absolut-
nym i szczerym zaskoczeniem.
Odj´∏o mi mow´, co rzadko mi si´
zdarza. Nie powiedzia∏am nawet
kilku s∏ów podzi´kowania do mi-
krofonu, a za Z∏otà Odznak´ Hono-
rowà z Laurem przyznanà przez
Zarzàd G∏ówny naszego Zwiàzku
wypada∏o tym bardziej. To szcze-
gólne wyró˝nienie jest, jak sàdz´,
docenieniem mojej d∏ugoletniej
wspó∏pracy ze „Âpiewakiem Âlà-
skim”, którà zacz´∏am jeszcze z dh

Rajmundem Hanke, a wi´c istotnie
dawno. Od ponad 20 lat prowadz´
równie˝ kronik´ naszego Chóru
Archikatedralnego, a to wszystko,
wierzcie mi, nie jest takie proste.
Musz´ pami´taç, ˝e opisywane
fakty tworzà histori´ chóru, ruchu
Êpiewaczego, a w moim przypadku
jest to te˝ zapis wa˝nych uroczy-
stoÊci w archikatedrze.

Kiedy do „Âpiewaka” przesy∏am
artyku∏ dotyczàcy koncertu kilku
chórów musz´ pami´taç, by ich
nie klasyfikowaç, czy oceniaç. Nie
jestem ekspertem. Nikogo nie
mo˝na obraziç, nikogo wyró˝niç.
¸atwiej te˝ opisaç wydarzenie po-
jedyncze, niepowtarzalne, bo no-
we prze˝ycia wyzwalajà g∏adkoÊç
s∏owa. Gorzej z uroczystoÊciami
cyklicznymi, bo wydaje si´, ˝e
„wszystko ju˝ by∏o”. Nie∏atwo
opisaç po raz dziewi´tnasty uro-
czystoÊci na Kahlenbergu, czy ko-
lejne Misterium M´ki Paƒskiej,
˝eby uniknàç sztampy. I trzeba
troch´ czasu, by dostrzec, ˝e jed-

nak si´ ró˝ni∏y. Kahlenberg – inni
goÊcie oficjalni, zmieniajà si´ am-
basadorowie, inne przes∏anie p∏y-
nàce z homilii, inne te˝ przygody
chóru w czasie trzydniowego wy-
jazdu. I wszystko to trzeba opisaç
w taki sposób, by nikogo nie zanu-
dzajàc, stworzyç jednoczeÊnie ma-
teria∏ o wartoÊci kronikarskiej.

Pisz´ ten tekst, patrz´ na ró˝´,
która wcià˝ jest tak pi´kna, jak 22
kwietnia i myÊl´ – nie podzi´ko-
wa∏am. Ale robi´ to dziÊ. Ciesz´
si´, ˝e mog∏am do∏o˝yç par´ „ce-
gie∏ek” do wspaniale redagowane-
go przez Andrzeja Wójcika „Âpie-
waka Âlàskiego” Dzi´kuj´ za to,
˝e swego czasu druh Rajmund wy-
ró˝ni∏ mnie za podobne „cegie∏-
ki” „Certyfikatem Darczyƒcy”.
Dzi´kuj´, ˝e Zarzàd G∏ówny doce-
ni∏ mojà prac´, jako wartà przy-
znania Z∏otej Odznaki z Laurem –
wyró˝nienia, którego si´ nie spo-
dziewa∏am. Wszak nie jestem z tej
bran˝y…

Barbara Liczberska

Dzi´kuj´!

wi, ˝e nale˝ymy do Âlàskiego
Zwiàzku Chórów i Orkiestr, organi-
zacji nader sprawnej. Uchwalajmy
od razu sk∏adk´ dwuz∏otowà! (okla-
ski);

■ Ma∏gorzata Piotrowiak: „A co
z cz∏onkami, którzy nie majà Êrod-
ków na zap∏acenie sk∏adki”?

■ Urszula Warzecha, Krzysztof
Chlipalski: „ To jest problem, który
mo˝na i nale˝y za∏atwiç wewnàtrz
danego zespo∏u”. „Mogà to za∏atwiç
pozostali cz∏onkowie zespo∏u np.
przez wrzucanie do dost´pnej na
próbach skarbonki (Êwinki) po dzie-
si´ç groszy. Nie obcià˝y i nie urazi
to nikogo, a uzbieraç mo˝na w ten
sposób potrzebnà kwot´”;

■ Eugenia B∏aszczok z Brzezin:
„Nigdy nie braliÊmy ani z∏otówki od
dzieci i m∏odzie˝y. Z w∏asnych sk∏a-
dek pokryjemy potrzebnà kwot´”;

■ Augustyn Czarnynoga: „Pro-
ponuj´ przeprowadzenie g∏osowania
sonda˝owego kto za 1,50, kto za 2
z∏ote…”.

W tym momencie sala zareagowa-
∏a negatywnie. Pad∏ wniosek formal-
ny o przystàpienie do g∏osowania
projektu Uchwa∏y nr 9:

Uchwa∏a nr 9
Walny Zjazd Delegatów Âlàskie-

go Zwiàzku Chórów i Orkiestr
w dniu 22. 04. 2012 r. podejmuje
Uchwa∏´ o treÊci: wysokoÊç sk∏adki
cz∏onkowskiej w wysokoÊci 2 z∏ote
na m-c przyjmuje si´ od dnia 1
stycznia 2012 roku.

W wyniku g∏osowania jawnego
za przyj´ciem powy˝szej Uchwa∏y
opowiedzia∏o si´ 75 delegatów, 4
by∏o przeciw, wstrzyma∏o si´ 13
delegatów. W g∏osowaniu uczestni-
czy∏o ∏àcznie 92 delegatów. Tym
samym Uchwa∏a nr 9 zosta∏a przy-
j´ta i skierowana do realizacji, co
skwitowane zosta∏o oklaskami.

Delegaci zatwierdzili nast´pnie
kilka dalszych wniosków: o termi-
nach sk∏adania sprawozdaƒ i prze-
prowadzania zebraƒ sprawozdaw-
czych i sprawozdawczo-wybor-
czych, o zmianach w Statucie,
w sprawie Regulaminu nadawania
Odznak i Tytu∏ów Honorowych,
o nadaniu GodnoÊci Herolda Âpie-
wactwa i Muzykowania Âlàskiego
Leonardowi Brzozie, Edwardowi
Stule i Januszowi Trzcionce z chó-

ru m´skiego „Hejna∏” w Piotrowi-
cach oraz Kazimierzowi Tulaji
z Pszczyny, przewodniczàcemu
G∏ównej Komisji Rewizyjnej.

Powo∏ano równie˝ Zespo∏y Ro-
bocze w sk∏adzie Mariusz Kowal-
czyk, Marek Ledwoƒ i Piotr Pielka
do pomocy przy opracowywaniu
wniosków do samorzàdowych kon-
kursów ofert oraz mec. Stanis∏aw
Krusz, Roman Warzecha i Jadwiga
Mandera-Wojtynek do przygoto-
wania dokumentacji niezb´dnej
przy ubieganiu si´ o nadanie zwiàz-
kowi statusu Organizacji Po˝ytku
Publicznego.

W wolnych g∏osach poruszono
kilka mniej wa˝nych spraw bie˝à-
cych, po czym przewodniczàcy
Zjazdu, Roman Warzecha, podzi´-
kowa∏ delegatom, Êpiewakom, mu-
zykom i dzia∏aczom za wspó∏two-
rzenie wartoÊci kulturalnych na
Âlàsku oraz za uczestniczenie w ze-
braniu.

Po odÊpiewaniu pieÊni Przyjaêƒ
o bracia oko∏o godziny 13.30 obra-
dy Zjazdu zosta∏y zakoƒczone.

Sekretarz
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KAWALEROWIE MI¢DZYNARODOWEJ NAGRODY im. STANIS¸AWA MONIUSZKI
Lp. Rok Otrzyma∏ Rekomendacja Miejsce wr´czenia

1. 1996 Czasopismo „Âpiewak Âlàski” Katowice Oddz. Âlàski PZChiO Katowice
2. Erwin Bartek Unia Chórów Czeskich
3. Kazimierz Fober Oddz. Bielski PZChiO
4. Reinhold Tront Oddz. Âlàski PZChiO
5. 1997 Zrzeszenie Spiewaczo-Muzyczne PZKO Czeski Cieszyn Bielsko Bia∏a
6. Vaclav Stuchly Unia Chórów Czeskich
7. Roman Warzecha Oddz. Âlàski PZChiO
8. Józef Wierzgoƒ PZKO Czeski Cieszyn
9. Krzysztof Wojtowicz Oddz. Bielski PZChiO

10. 1998 Chór „Resonans eon tutti” Zabrze Oddz. Âi. PZChiO Opava Czechy
11. Piotr Jakóbiec Oddz. Bielski PZChiO
12. Jerzy Pogocki Oddz. Âlàski PZChiO
13. Drahoslav Stula Unia Chórów Czeskich
14. 1999 Chór ˚eƒski „Melodia” z Nawsia, PZKO Czeski Cieszyn Katowice
15. Adelajda Kryjak Oddz. Bielski PZChiO
16. Kare∏ Kostera Unia Chórów Czeskich
17. Józef Szwed Oddz. Âlàski PZChiO
18. 2000 Oddzia∏ Âlàski PZChiO Katowice Racibórz
19. Chór M´ski Vítkovice, Unia Chórów Czeskich
20. Józef Âwider Oddz. Âlàski PZChiO
21. 2001 Chór M´ski „Nesverka” O∏omuniec Unia Chórów Czeskich Ostrawa, Czechy
22. Halina Goniewicz-UrbaÊ Oddz. Bielski PZChiO
23. Eleonora Sfadkowska Oddz. Âlàski PZChiO
24 2002 Rajmund Hanke Oddz. Âlàski PZChiO Katowice
25 Brunon Rygiel PZKO Czeski Cieszyn
26. Pavel Rusek PZKO Czeski Cieszyn
27. Jadwiga Sikora Oddz. Bielski PZChiO
28. 2003 Chór Mieszany „Lutnia" Pszczyna, Oddz. Âlàski PZChiO Karwina -Frysztat, Czechy
29. Stanis∏aw Grabowski Oddz. Âlàski PZChiO
30. Pawe∏ Kotucha Oddz. Âlàski PZChiO
31. Josef Kubenka Unia Chórów Czeskich
32. Alojzy Suchanek PZKO Czeski Cieszyn
33. 2004 Chór Mieszany „Harmonia” Miko∏ów, Oddz. Âlàski PZChiO Bielsko Bia∏a
34. Alojzy Kaleta PZKO Czeski Cieszyn
35. Leos Sekanina Unia Chórów Czeskich
36. Leszek Pollak Oddz. Bielski PZChiO
37. 2005 Chór Mieszany „Lutnia” Chorzów, Oddz. Âlàski PZChiO Katowice
38. Polski Zesp. Âpiewaczy „Hutnik” Trzyniec, PZKO Czeski Cieszyn
39. Stowarz. Âpiewacze Nauczycielek Ostravica, Unia Chórów Czeskich
40. Ewa Bocek Orzyszek Oddz. Bielski PZChiO
41. Barbara Zielonka Rusin Oddz. Âlàski PZChiO
42. 2006 Zdenek Derkas Unia Chórów Czeskich Ostrawa, Czechy
43. Halina Niedoba PZKO Czeski Cieszyn
44. Jan Wincenty Hawel Oddz. Âlàski PZChiO
45. Jan Wojtacha Oddz. Âlàski PZChiO
46. Krzysztof Przemyk Oddz, Bielski PZChiO
47. 2007 Piotr Libera Oddz. Âlàski PZChiO Racibórz
48. Marta Bury PZKO Czeski Cieszyn
49. Stanislav Kuchafi Unia Chórów Czeskich
50. Chór Mieszany „Echo” Zebrzydowice, Oddz, Bielski PZChiO
51. 2008 Chór Mieszany Klimkovice, Unia Chórów Czeskich Karwina, Czechy
52. Chór „Dêwi´k” Karwina, PZKO Czeski Cieszyn
53. Chór „Lutnia” Strumieƒ, Oddz. Bielski PZChiO
54. Chór „Polonia-Harmonia”Piekary Âlàskie Oddz. ÂI. PZChiO
55. ks. Antoni Reginek Oddz. Âlàski PZChiO
56. 2009 Wanda Miech Zrzeszenie Spiewaczo-Muzyczne w RCz. Bielsko Bia∏a
57. Chór Mieszany „Janacek” Fr˘dlant Unia Chórów Czeskich
58. Chór Mieszany „Echo” Bielsko B. Oddzia∏ Bielski PZChiO
59. Alojzy Bara z Mys∏owic Oddzia∏ Âlàski PZChiO
60. Akademicki Chór Politechniki Âlàskiej Oddzia∏ Âlàski PZChiO
61. 2010 Leszek Kalina Zrzeszenie Âpiew. Muz. Cz. Cieszyn Katowice
62. Krystyna Kubaƒda Oddzia∏ Bielski PZChiO
63. Maria Helis Zrzeszenie Âpiew. Muz. Cz. Cieszyn
64. Chór Mieszany „Gwiazda" Chorzów Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
65. Chór Paraf. „Cecylia" Koch∏owice Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
66. 2011 Karel Holes Unia Chórów Czeskich, Opava, Czechy
67. Cezary Drzewiecki Zrzeszenie Âpiewaczo-Muzyczne w RCz.
68. Beata Borowska Oddzia∏ Bielski PZChiO
69. Maria Kroczek Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
70. Krystyna Lubos Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
71. Józef S∏odczyk Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
72. 2012 Eva Burianova Unia Chórów Czeskich Katowice
73. Jadwiga Niemiec Zrzeszenie Âpiewaczo-Muzyczne w RCz.
74. Chór Dzieci´cy „Canzonetta” Strumieƒ Oddzia∏ Bielski PZChiO
75. Chór Mieszany „S∏owiczek” Repty Âlàskie Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
76. ¸ucja i Rufin Bainczykowie Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr
77. Krzysztof Karol Kaganiec Âlàski Zwiàzek Chórów i Orkiestr



Dnia 1 maja rb. w sali Towarzy-
stwa Polskiej M∏odzie˝y Ewangelic-
kiej w Warszawie – Zwiàzek Pol-
skiej M∏odzie˝y Ewangelickiej —
Ko∏o w Katowicach urzàdzi∏o kon-
cert muzyki i pieÊni.

Przed rokiem 300 goÊci wyjecha-
∏o z Warszawy na zjazd polskiej
m∏odzie˝y ewangelickiej w Katowi-
cach, dziÊ na dni od 1 do 3 maja
chór Polskiej M∏odzie˝y Ewange-
lickiej z Katowic przyby∏ odwiedziç
Warszaw´, a ˝e chór nie mo˝e jeê-
dziç bez pieÊni, przeto Êpiewa∏
u M∏odzie˝y Ewangelickiej w War-
szawie.

Na wst´pie dowiadujemy si´, ˝e
chór mieszany liczy coÊ 50 cz∏on-
ków, ˝e to jest chór Ko∏a Katowic-
kiego, ˝e pracuje od roku pod kie-
rownictwem p. Jana Ryka∏y, profe-
sora muzyki w gimnazjum, ucznia p.
Karola H∏awiczki, który w niedziel´
Palmowà dyrygowa∏ koncertem reli-
gijnym i oddaniem urywków z ora-
torium Elsnera w koÊciele ewange-
licko-augsburskim, koncertem, roz-
niesionym przez Polskie Radio na
ca∏à Polsk´. Dowiadujemy si´, ˝e do
fortepianu zasiàdzie p. K. Lange-
równa, uczennica 4 klasy gimnazjal-
nej i p. A. Lenz, uczeƒ konserwato-
rium w Katowicach, b´dàcy rok po
maturze, oboje kszta∏càcy si´ pod
kierunkiem p. prof. Ryka∏y.

Ks. radca A. Loth w serdecznych
s∏owach powita∏ goÊci.

S∏uchaliÊmy koncertu. Ws∏uchi-
waliÊmy si´ w program pierwszej
cz´Êci, wykonanej przez chór. Na-
st´powali po sobie: J. Gallus Tete-
lin: Ecce quomodo moritur iustus
(Oto jak umiera sprawiedliwy); J. Fr
Handel-Gounod. Na chwal´ Boga
(fuga); p. J. Sztwiertnia, próbujàcy
si∏ we w∏asnej kompozycji: Rycerze
(kantata).

Chór zwartym Êpiewem, bogatà
dynamikà, zasi´giem zainteresowaƒ,
szczeroÊcià zwiàzuje nas z sobà.

Nast´pujà produkcje p. Lange-
równy na fortepianie: Fr. Chopin,
Rondo op. 16 i gra na skrzypcach 
p. Lenza: H. Wieniawski, Koncert 
d-moll i Tarantella. Z upodobaniem
patrzyliÊmy na rzetelnà prac´, w∏o-
˝onà w rzeczy niecodzienne m∏o-
dych pracowników na niwie mu-
zycznej. Sala oboje grajàcych sk∏o-
ni∏a do zaprodukowania naddatków,
stojàcych na równej wysokoÊci
(Fantasie impromptu Chopina; Walc
Brahmsa A-dur).

W przerwie goÊcie, którzy cz´-
Êciowo ze spóênieniem wype∏nili sa-
l´, zamienili swoje spostrze˝enia
i wdali si´ w gwarnà rozmow´ na
pi´trze i w salkach bufetowych z bli-
skimi nam ju˝ goÊçmi.

Cz´Êç trzecià wype∏ni∏y znowu

produkcje chóru, przedstawiajàce
utwory pracowników Êlàskich: p.
prof. J. Ryka∏y: PieÊƒ weselna (mel.
góralska) i p. prof. J. Gawlasa:
Gdym w olszynie (mel. cieszyƒ-
ska), utwory M. Kondrackiego: Ko-
∏ysanka (mel. ludowa) i F. Nowo-
wiejskiego: Z tej tam strony wody
(mazur górnoÊlàski) i Zalecanka
(mazur z towarzyszeniem fortepia-
nu), oraz uda∏y, rozbawiajàcy nad-
datek.

Przed oczyma naszymi stanà∏ ca∏y
ruchliwy warsztat pracy, dokonywa-
nej w chórze Polskiej M∏odzie˝y
Ewangelickiej w Katowicach. Od-
nieÊliÊmy wra˝enie, ˝e dla chóru
pod batutà p. prof. Ryka∏y nie ma
trudów nie do pokonania i nie ma
ich dla solistów, m∏odych adeptów
sztuki.

Wszyscy wykonawcy dzia∏ali
z siebie, Êpiewali i grali z siebie.
Wszyscy s∏uchacze mieli to na
ustach: Oni pieÊnià ˝yjà; pieÊƒ jest
ich ˝ywio∏em; muzykà ˝yjà.

Niewàtpliwie do wytworzenia at-
mosfery, jaka na sali i w ca∏ym do-
mu si´ wytworzy∏a, prócz rzetelnego
wysi∏ku wykonawców z∏o˝y∏ si´ ten
moment, ˝e s∏uchaliÊmy ludzi swo-
ich, z terenu goràcej pracy, zawsze
o˝ywionych uczuç, ˝ywych zmagaƒ
na po∏udniowo-zachodnich rubie-
˝ach Ojczyzny; ˝e byliÊmy Êwiadka-
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Na poczàtek wrzeÊnia zaplanowana zosta∏a kolej-
na, dwunasta ju˝ katowicka konferencja naukowa
organizowana przez Komisj´ Historycznà Oddzia-
∏u Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddzia∏ w Katowicach,
Urzàd Miasta Katowice oraz Muzeum Historii Ka-
towic. „Z naszym miastem […] wià˝e si´ bogata,
godna przypomnienia, tradycja chórów i orkiestr
d´tych” – podkreÊlono w informacji o konferencji,
której tytu∏ – „Kultura muzyczna Katowic i jej
dzieje” wskazuje, i˝ jej celem b´dzie m.in. „przy-
pomnienie i wydobycie tego, co stanowi∏o niegdyÊ
i stanowi dziÊ kultur´ muzycznà […] miasta”.

W konferencji udzia∏ weêmie tak˝e udzia∏ przed-
stawiciel naszego Êrodowiska, sekretarz Zarzàdu
G∏ównego ÂZChiO, Andrzej Wójcik.

Wyprzedzajàc to wydarzenie proponuj´ czytelni-
kom „Âpiewaka”, jako ciekawostk´ historycznà,
skróconà nieco wersj´ tekstu ks. prof. Karola Mi-
chejdy z „Przeglàdu Ewangelickiego”, za którym
przedrukowa∏ je ukazujàcy si´ w Katowicach

„Ewangelik GórnoÊlàski” (15 maja 1938, nr 20, s.
164). Z relacji ks. Michejdy dowiadujemy si´ wie-
lu szczegó∏ów o muzycznej aktywnoÊci ewangelic-
kiego chóru m∏odzie˝owego oraz z ówczesnego
etapu znakomicie zapowiadajàcych si´ karier m∏o-
dych wtedy, dziÊ ju˝ nie˝yjàcych artystów, jak
kompozytor Jan Sztwiertnia, czy pianistka – Klara
Langer-Danecka.

Redaktor

Chór katowicki w Warszawie
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Ju˝ po z∏o˝eniu tego numeru
„Âpiewaka Âlàskiego” dosz∏a nas
smutna wiadomoÊç: 15 czerwca
2012 roku w wieku 92 lat zmar∏
Prof. Stefan Stuligrosz,
twórca i wieloletni dy-
rygent Chóru Ch∏opi´-
cego i M´skiego Filhar-
monii Poznaƒskiej „Po-
znaƒskie S∏owiki”,
cz∏onek honorowy Za-
rzàdu G∏ównego Âlà-
skiego Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr.

Wiosnà ubieg∏ego ro-
ku Profesor przes∏a∏ Êlà-
skim Êpiewakom i mu-
zykom wielkanocne ˝y-
czenia. Gest ten by∏ wy-
razem g∏´bokich wi´zi
uczuciowych, jakimi
darzy∏ nasz Zwiàzek
i ca∏y Êlàski ruch Êpie-
waczo-muzyczny. Publikujàc te
˝yczenia w „Âpiewaku Âlàskim”
(2011, nr 1-2) przypomnieliÊmy, i˝
nieco wczeÊniej, w roku stulecia
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewa-
czych, dzi´kowaliÊmy Profesorowi
za wieloletnià przyjaêƒ, ˝yczli-
woÊç i gotowoÊç do wspó∏pracy,
proszàc jednoczeÊnie o przyj´cie
Medalu Stulecia i cz∏onkostwa ho-
norowego.

Teraz nie ma Go ju˝ wÊród nas.
Zachowamy jednak Profesora
i wspania∏ego cz∏owieka w naszej
pami´ci. 

Stefan Stuligrosz urodzi∏ si´ 26
sierpnia 1920 roku w Poznaniu. Od
najm∏odszych lat pasjonowa∏ si´
muzykà i bacznie obserwowa∏ pro-
wadzone przez ksi´dza Wac∏awa
Gieburowskiego próby Chóru Ka-
tedralnego. Od legendarnego
w przedwojennym Poznaniu chór-
mistrza us∏ysza∏, ˝e powinien zo-

staç jego nast´pcà. Tak te˝ si´ sta-
∏o w 1939 roku. Aresztowany
przez hitlerowców ks. Gieburow-
ski opuÊci∏ Poznaƒ, a dziewi´tna-

stoletni Stefan Stuligrosz z garstkà
Êpiewaków rozpoczà∏ konspiracyj-
ne próby. Prowadzony przezeƒ
Êpiew chóru podczas mszy w po-
znaƒskich koÊcio∏ach by∏ dla
mieszkaƒców miasta manifestacjà
polskiego ducha.

Po wojnie m∏ody chórmistrz roz-
poczà∏ wy˝szà edukacj´ muzycz-
nà. Przebieg∏a ona b∏yskawicznie:
1951 – dyplom z muzykologii na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu; 1953 – dyplom z dy-
rygentury symfonicznej; 1953 –
dyplom ze Êpiewu solowego oraz
fortepianu i teorii muzyki w Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szkole Muzycz-
nej w Poznaniu. W obecnej Akade-
mii Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego Stefan Stuligrosz prowadzi∏
potem d∏ugoletnià i owocnà dzia-
∏alnoÊç dydaktyczno-wychowaw-
czà; w latach 1967-1981 by∏ rekto-
rem tej uczelni. 

Oprócz „Poznaƒskich S∏owi-
ków” prowadzi∏ okresowo Chór
Mieszany im. Stanis∏awa Moniusz-
ki, Chór M´ski „Echo”, Chór Poli-

techniki Poznaƒskiej.
W latach 1953–1963
by∏ kierownikiem Re-
dakcji Muzycznej Roz-
g∏oÊni Poznaƒskiej Pol-
skiego Radia, a od 1971
roku do 1990 roku –
prezesem Poznaƒskiego
Towarzystwa Muzycz-
nego im. Henryka Wie-
niawskiego. Skompo-
nowa∏ blisko 600 utwo-
rów na chór a capella,
z towarzyszeniem forte-
pianu, organów i orkie-
stry. Opracowa∏ dzie-
siàtki kol´d i pieÊni.

Za swe dokonania
i zas∏ugi otrzyma∏ mi´-

dzy innymi:
– Wielki Krzy˝ Êw. Sylwestra

Papie˝a – przyznany przez Jana
Paw∏a II; 

– Doktoraty honoris causa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Papieskiego Instytutu
Muzyki Sakralnej w Rzymie oraz
Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu
oraz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego; 

– Tytu∏ „Mistrza mowy polskiej"
przyznany 22 wrzeÊnia 2008 za
trosk´ o j´zyk u˝ywany przez dzie-
ci i m∏odzie˝ wykonujàcà sztuk´
wokalnà oraz za znakomite umie-
j´tnoÊci u˝ywania j´zyka opowia-
dajàcego o sposobie kszta∏towania
dêwi´ku w wykonaniach muzycz-
nych. 

Ze smutkiem ˝egnamy naszego
przyjaciela i mistrza.

CzeÊç Jego pami´ci!

Profesor Stefan STULIGROSZ

mi ˝ywych, duchowych, polskich
ewangelickich w´z∏ów, zadzierzga-
jàcych si´ mi´dzy Âlàskiem Górnym
i Cieszyƒskim – du˝a cz´Êç cz∏on-
ków chóru pochodzi z Cieszyƒskie-
go, – a Warszawà; wreszcie, ˝e wie-
czór odbywa∏ si´ w siedzibie Towa-

rzystwa Polskiej M∏odzie˝y Ewan-
gelickiej w Warszawie.

[…]
Polskiej Ewangelickiej M∏odzie˝y

w Katowicach z ich kierownikami
serdecznie winszujemy i dzi´kuje-
my. Wieczór dnia 1 maja 1938 r.

w domu Towarzystwa Polskiej M∏o-
dzie˝y Ewangelickiej w Warszawie
snaç rozszerzajàcym swe podwoje,
by∏ to pierwszy podobny wieczór
goÊci, po którym niewàtpliwie dal-
sze nastàpià.

Ks. Prof. K. Michejda






