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– dwumiesi´cznik Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr z siedzibà w Katowicach. Zwiàzek nasz jest spadkobiercà
Zwiàzku Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych za∏o˝onego w 1910 roku. Pismo
zacz´∏o si´ ukazywaç w roku 1920. Nr 3 (401) 2012 przygotowa∏ do
druku redaktor prowadzàcy – Andrzej Wójcik oraz  ks. prof. Antoni Re-

ginek, Krzysztof K. Kaganiec. Redakcja techniczna – Grzegorz Swoboda. Korekta: Jadwiga Mandera-
Wojtynek. Adres redakcji: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 17/4, tel./faks 32/259-90-39 e-mail: slask-
schio@gmail.com. Druk: Us∏ugi Poligraficzno-Reklamowe „Pozytyw”.

Wszystkie materia∏y zamieszczone w „Âpiewaku Âlàskim” oraz dodatku nutowym „Âlàskie Zeszyty
Nutowe” pozyskiwane sà od Autorów na warunkach honorowych. Materia∏y do publikacji przyjmowa-
ne sà wy∏àcznie w formie korespondencji elektronicznej (dnajow@gmail.com) lub pocztà (dyskietka z tekstem, zdj´ciami i wydruk).

Numer 3 (401) 2012 wydano dzi´ki Êrodkom otrzymanym z funduszy Samorzàdu Województwa Âlàskiego, Urz´dów 
Miast Katowice, Chorzów i Piekary Âlàskie, Regionalnego OÊrodka Kultury w Katowicach i TAURON Wytwarzanie SA

S∏owo: ono wydaje si´ bardziej
stosowne w tym niezwyczajnym
wydaniu „Âpiewaka Âlàskiego”, któ-
rego lwia cz´Êç zawiera treÊci re-
fleksyjne, w gruncie rzeczy smutne.
Felieton by∏by tu nie na miejscu, jak
bowiem wiadomo, za∏o˝eniem tej
formy jest lekki, nawet efektowny
styl wypowiedzi i kompozycja wy-
korzystujàca asocjacyjno-dygresyj-
ne wi´zi mi´dzy poszczególnymi
sk∏adnikami treÊci.

S∏owo? Nawet nie jedno. Ca∏e wy-
ra˝enia, jak u˝ywane w praktyce
muzycznej, con dolore – z bólem,
˝a∏oÊnie sà najodpowiedniejszym
wprowadzeniem do treÊci, jakimi
wype∏nione zosta∏y nast´pne strony
pisma. Con dolore – by∏o to, zdaje
si´, ulubione okreÊlenie romantycz-
nych kompozytorów, takich jak
Chopin, twórca fortepianowej Sona-
ty b-moll, tej z Marszem ˝a∏obnym,
grywanym przez orkiestry d´te
w konduktach pogrzebowych.

Czternastego lipca 2012 roku nad
Âlàskiem Êwieci∏o s∏oƒce. Dzieƒ by∏
pogodny, ciep∏y. W sam raz by wy-
braç si´ na przechadzk´, pos∏uchaç
Êpiewu ptaków, brz´czenia owadów.
Oko∏o po∏udnia t´ sielskà aur´
dêwi´kowà zburzy∏y g∏uche uderze-
nia werbla: Trrram-ta-rrram-tam,
trrram-ta-rrram-tamm… Po chwili
z∏àczy∏a si´ z nimi wspania∏a mono-
tonia basowych dêwi´ków przypo-
minajàcych miarowe bicie gigan-
tycznych dzwonów.

Ulicami Chorzowa szed∏ kondukt.
Conductus funebris…

ORGANIZACJA POZARZÑDOWA
WSPÓ¸FINANSOWANA

PRZEZ SAMORZÑD MIASTA

KATOWICE
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Z wielkim ˝alem zawiadamiamy, ˝e dnia 9 lipca 2012 roku
odszed∏ od nas

Â.        P.

RAJMUND HANKE
Prezes Honorowy Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
Prezes Honorowy Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

UroczystoÊci pogrzebowe z Mszà Êw. odb´dà si´ 
dnia 14 lipca (sobota) o godz. 10.00

w Sanktuarium Êw. Floriana w Chorzowie przy ul. Wandy 64a.
Zmar∏y pochowany zostanie na cmentarzu Mariackim w Chorzowie przy ulicy Janasa.

Zarzàd G∏ówny Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr

Zespo∏y pragnàce uczestniczyç w uroczystoÊciach ˝a∏obnych proszone sà o przybycie ze sztandarami.
W czasie Mszy Êw. po∏àczone chóry ÂZChiO pod dyr. Krzysztofa Karola Kagaƒca wykonajà: 

Zmar∏y cz∏owiecze, Kogo Bóg do ˝ycia tchnà∏ (Hymn do nocy) Beethovena, 
W mogile ciemnej, Ave verum corpus Mozarta.

¸àczàc si´ w ˝a∏obie z rodzinà
i przyjació∏mi zmar∏ego Prezesa
oraz wszystkimi Êpiewakami, mu-
zykami, dyrygentami, kapelmi-
strzami i dzia∏aczami Êlàskiego
i ogólnopolskiego ruchu Êpiewa-
czo-muzycznego zrzeszonymi
w Polskim Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, a tak˝e w Âlàskim Zwiàzku
Chórów i Orkiestr, publikujemy
w niniejszym wydaniu „Âpiewaka
Âlàskiego” udost´pnione teksty
homilii, przemówieƒ i wspomnieƒ.
Czynimy to z potrzeby serca, tak-
˝e dla utrwalenia pami´ci naszego
Przyjaciela, który ruchowi Êpie-
waczo-muzycznemu odda∏ najlep-
szà, niezwykle twórczà cz´Êç swo-
jego ˝ycia. Umieszczamy tu tak˝e
kilka fragmentów Jego osobistych
wypowiedzi, wyartyku∏owanych
przy ró˝nych okazjach, adresowa-
nych tak˝e do nas, Jego wspó∏pra-
cowników. Wszystko to wzbogaca-
my zdj´ciami z uroczystoÊci po-
grzebowej, ale równie˝ takimi,
które pokazujà Ê.p. Rajmunda
w dzia∏aniu.

Za udost´pnione teksty i foto-
grafie wszystkim ofiarodawcom
w imieniu Zmar∏ego dzi´kujemy.

UroczystoÊciom ˝a∏obnym przewodniczy∏ ks. abp dr D. Zimoƒ w asyÊcie 
ks. prof. dr. hab. A. Reginka i proboszcza, ks. D. Gajdzika



Wierz´, ˝e b´d´ oglàda∏ 
dobra Pana w krainie ˝yjàcych

(Ps 27,13)

Smutno robi si´ na Êwiecie, kiedy umiera cz∏owiek,
gdy odchodzi ktoÊ bliski sercu. Smutno by∏o te˝ na Gol-
gocie w tamten pami´tny Wielki Piàtek – rozpacz, ból,
rezygnacja, skarga nad zgaszonym ˝yciem Jezusa. Dra-
matyczne wydarzenie, ciemnoÊç ogarniajàca ziemi´,
a potem ju˝ g∏´boka cisza. W takiej ciszy s∏yszy si´ g∏os
serca i nurtujàce pytania ludzkoÊci. Czy z tà Êmiercià
wszystko si´ skoƒczy∏o? Czy umar∏a nadzieja? Dokàd
w∏aÊciwie idziemy? Czy jeszcze zobaczymy naszych
bliskich? Dni nasze jak cieƒ przechodzà. Robi si´ ciem-
niej, gdy przygasa Êwieca ˝ycia osoby bliskiej i kiedy
patrzy si´ z bezradnoÊcià na ludzkie odchodzenie
w wiecznoÊç. Ka˝dy z nas pr´dzej czy póêniej jest zmu-
szony prze˝ywaç t´ rzeczywistoÊç intensywniej, zw∏asz-
cza gdy up∏ywajàcy wiek ˝ycia uÊwiadamia nam, ˝e co-
raz wi´cej ludzi za nami ni˝ przed nami. Czy cieƒ tej
smutnej rzeczywistoÊci przemijania mo˝e zostaç rozja-
Êniony przez Êwiat∏o wiary?

Oto silniejsza od Êmierci okaza∏a si´ mi∏oÊç – mówi
wielkanocne przes∏anie ewangelii. Jezus ukrzy˝owany,
gdy ziemi´ ogarn´∏y ciemnoÊci, um´czony i pogrzeba-
ny, trzeciego dnia powsta∏ z martwych. Przypomina
o tym wspania∏y hymn Wigilii Paschalnej: „Raduj si´
ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
oÊwiecona jasnoÊcià Króla wieków, poczuj, ˝e wolna je-
steÊ od tego mroku, co Êwiat okrywa”. CoÊ si´ sta∏o de-
cydujàcego w wielkanocny poranek. Grób by∏ pusty, wi-
dziano Ukrzy˝owanego wÊród ˝ywych. Wszystko na
Êwiecie si´ zmieni∏o. Przez zwyci´stwo Chrystusa nad

Êmiercià, przez Jego zmartwychwstanie zosta∏a nam
ukazana jasna perspektywa drogi, drogi do ˚ycia w pe∏-
ni. „Ka˝dy, kto wierzy we Mnie – mówi Jezus – nie
umrze na wieki”. „Id´ przygotowaç wam miejsce”, dom
wiecznie trwa∏y w niebie. 

W pierwszych listach apostolskich chrzeÊcijanie wy-
znajà: „JesteÊmy przekonani, ˝e Ten, który wskrzesi∏ Je-
zusa, z Jezusem przywróci ˝ycie tak˝e nam” (2 Kor 4,14).
To nie jest tylko pobo˝ne ˝yczenie, to nie jest tylko pra-
gnienie serca lub cicha nadzieja. Aposto∏ mówi: „Jeste-
Êmy przekonani!” To jest stwierdzenie mocne! Za t´
prawd´ jesteÊmy gotowi daç Êwiadectwo nawet poprzez
swoje cierpienie i m´czeƒstwo. JesteÊmy przekonani! Na-
sza wiara staje si´ pewnoÊcià! Có˝ to za jasna perspekty-
wa, niekoƒczàca si´ radoÊç i pe∏nia ˝ycia. To jest faktycz-
nie nasz wielki skarb, skarb chrzeÊcijaƒskiej wiary.

Z takà paschalnà wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià odprowa-
dzamy na miejsce wiecznego spoczynku, naszego
wspó∏brata Êp. Rajmunda – kochanego m´˝a, ojca,
dziadka, krewnego, zas∏u˝onego prezesa Êlàskiej rodzi-
ny Êpiewaczej i orkiestrowej, dla wielu tu obecnych, po
prostu bliskiego, wiernego Przyjaciela. Przede wszyst-
kim ˝egnamy chrzeÊcijanina, wierzàcego mocno, zdecy-
dowanie w prawd´ o zmartwychwstaniu i ˝yciu wiecz-
nym. MyÊl i t´sknota za niebem stanowi∏y dla niego do-
datkowà motywacj´ do solidnego wype∏niania obowiàz-
ków i zadaƒ ziemskich. Dotyczy∏o to troski o rodzin´
i udzielania si´ w zadaniach spo∏ecznych. 

Z perspektywy czasu widaç wyraêniej, jak wielkie pa-
sje twórczo niepokoi∏y serce naszego honorowego pre-
zesa. Âmia∏e projekty, b∏yskotliwe pomys∏y, ofiarnie po-
dejmowane wysi∏ki sta∏ego o˝ywiania spo∏ecznego ru-
chu muzycznego. Z pewnoÊcià szczegó∏owo b´dzie
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èa∏obna Msza Êw. celebrowana przez ks. abp. D. Zimonia

Homilia
wyg∏oszona na Mszy Êw. pogrzebowej Êp. Rajmunda Hankego



jeszcze o tym mowa w s∏owach po˝egnalnych na koƒcu
Mszy Êw. Warto wi´c wspomnieç przynajmniej niektó-
re wielkie fascynacje Êp. Rajmunda. Jest wÊród nich pa-
sja dokumentowania dziejów lokalnych, opisy historii
Chorzowa, dokonaƒ rzemios∏a na Âlàsku, ale zw∏aszcza
zafascynowanie spo∏ecznym ruchem muzycznym. Do
tego dzie∏a by∏ Êwietnie przygotowany przez literacki ta-
lent, umiej´tnoÊç niezwykle trafnego formu∏owania
swoich wypowiedzi. Przecie˝ wielokrotnie w chórach
i orkiestrach zachwycano si´ listami gratulacyjnymi je-
go autorstwa, pisanymi z okazji ró˝nych znaczàcych ju-
bileuszy. Sam prezes stwierdzi∏, ˝e jakby ukoronowa-
niem tych fascynacji dokumentowania ruchu muzyczne-
go sta∏ si´ S∏ownik biograficzny polskiego Êpiewactwa
na Âlàsku dla upami´tnienia stulecia Zwiàzku Âlàskich
Kó∏ Âpiewaczych 1910–2010. Za takimi dzie∏ami, jak
Âlàsk Êpiewa, Ksi´ga najstarszych polskich chórów
w kraju i za granicà, Silesia cantat i wieloma innymi
sta∏o najg∏´bsze przekonanie Autora, ˝e ofiarnie zaanga-
˝owani ludzie w spo∏ecznym ruchu muzycznym zas∏u-
gujà na dum´ pokoleƒ. Pisa∏, ˝e „kultura chóralna Âlàza-
ków jest dzie∏em zbiorowego entuzjazmu i uporczywe-
go ofiarnego wysi∏ku dla zachowania wiernoÊci wierze,
j´zykowi i obyczajom praojców”. Tak móg∏ napisaç tyl-
ko ktoÊ, kto ukocha∏ chóry, religijnà tradycj´ i ziemi´
Êlàskà. Dzi´ki Êpiewowi, dzi´ki muzyce chóralnej ludzie
sà lepsi – to by∏a prosta, ale jak˝e wa˝na dewiza dzia∏aƒ
Êp. Rajmunda. Cz´sto lubi∏ przytaczaç, jako z∏otà opty-
mistycznà myÊl, s∏owa Êlàskiego poety ks. Konstantego
Damrota: „Weê swà lutni´, a na Âlàsku zabrzmi znów
pieÊƒ nowa, bo Bóg z nami”.

Tak wiele dzia∏aƒ, pomys∏ów, projektów Pana Raj-
munda sta∏o si´ nam bliskie, gdy˝ nios∏y w sobie specy-
ficzny ∏adunek emocji i cz´sto stanowi∏y g∏´bokie prze-
˝ycie religijne. A takich doÊwiadczeƒ w sferze ducha nie
da si´ sklasyfikowaç, bo dotykajà one tajemnicy wiary,
tajemnicy oddzia∏ywania ∏aski Bo˝ej na ˝ycie cz∏owie-
ka. Jest jeszcze jeden bardzo wa˝ny wàtek tych chóral-

nych i orkiestrowych projektów spotkaƒ i dokonaƒ –
istotny wàtek komunikacji mi´dzyludzkiej, element
zbratania i budowania wspólnoty, w tym równie˝ ponad
wszelkimi podzia∏ami i ponad granicami. Stàd te˝ obec-
noÊç dzisiaj, na ceremonii pogrzebowej, naszych przyja-
ció∏ zza Olzy. By∏ równie˝ u Êp. Rajmunda wyjàtkowy
szacunek dla najstarszych chórów zrzeszonych w Kon-
fraterni, potrafi∏ w nich zrodziç uzasadnione poczucie
dumy, ÊwiadomoÊç, ˝e nale˝y si´ do grona „najzacniej-
szych spoÊród zacnych”. Niech mi b´dzie wolno po-
dzieliç si´ jeszcze ma∏à tajemnicà. Otó˝ w koƒcowym
etapie ˝ycia i twórczoÊci Êp. Rajmund wróci∏ do pewne-
go tematu, który nie dawa∏ mu spokoju. To chrzeÊcijaƒ-
ska nauka o anio∏ach. Wiemy, ˝e ca∏e ˝ycie KoÊcio∏a ko-
rzysta z tajemniczej i pot´˝nej pomocy Bo˝ych pos∏aƒ-
ców. Wyra˝a t´ myÊl autor psalmu 91, w pi´knym po-
etyckim przek∏adzie Jana Kochanowskiego: „Anio∏om
swoim ka˝´ ci´ pilnowaç, gdziekolwiek stàpisz b´dà ci´
piastowaç”. Nasz zmar∏y wspó∏brat Rajmund w swoim
˝yciu mia∏ ÊwiadomoÊç takiej boskiej pomocy. Kiedy
w chorobie doÊwiadcza∏ wielkiego poÊwi´cenia i wspar-
cia ze strony ma∏˝onki, kiedy spotyka∏ si´ z ludzkà
uczynnoÊcià i dobrocià, wówczas swoim wzrokiem wia-
ry dostrzega∏ w ludziach Bo˝ych pos∏aƒców. Przyznaj-
my, ˝e to bardzo pozytywne spojrzenie na nie∏atwà nie-
raz ludzkà rzeczywistoÊç. Chcia∏ to opisywaç, aby lu-
dziom dodawaç otuchy. A mo˝e w tym wypatrywaniu
anio∏ów by∏a ukryta t´sknota ju˝ za niebiaƒskà liturgià
pe∏nà Êpiewu i muzyki anielskich chórów? 
DziÊ po∏àczone chóry ziemskie zaÊpiewa∏y swojemu
ukochanemu honorowemu prezesowi pieÊƒ nabo˝nà
Franciszka Karpiƒskiego Zmar∏y cz∏owiecze. Niech dal-
sze s∏owa tej pieÊni stanà si´ naszà modlitwà po˝egna-
nia, modlitwà pe∏nà nadziei: „Bo˝e, ten zmar∏y w domu
Twym przebywa∏, u sto∏u Twego jada∏, Ciebie wzywa∏.
Na Twej litoÊci polega∏ bezpieczny; daj duszy jego od-
poczynek wieczny”.

Ks. Antoni Reginek
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Podczas ˝a∏obnej Mszy Êw. pod dyrekcjà K.K. Kagaƒca Êpiewa∏y po∏àczone chóry ÂZChiO
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Uczestniczymy w ceremonii pogrzebowej, ˝egnajàc
ze smutkiem cz∏owieka o wielkim sercu, skromnego,
oddanego spo∏ecznemu ruchowi muzycznemu. Odszed∏
„na wiecznà wart´” Prezes Honorowy Polskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr w Warszawie, Prezes Honorowy
Âlàskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr w Katowicach. 

Ze Êpiewactwem z∏àczy∏ si´ w po∏owie lat siedem-
dziesiàtych, aktywnie wspierajàc filharmoniczny Chór
Mieszany „Ogniwo” w Katowicach. O tym chórze, jak
i innych wspomina∏: to towarzystwa ludzi dobrej woli,
dà˝àcych do wyÊpiewania lepszego Êwiata… a tak na-
prawd´ powtarza∏… taki jest ca∏y zjednoczony ruch
Êpiewaczo-muzyczny na Âlàsku, w Polsce, by wyÊpie-
waç lepszy Êwiat.

Rajmund, by∏ przyjacielem, kolegà, ojcem, dziadkiem
i m´˝em. Dla wszystkich by∏ cz∏owiekiem bliskim.
Szed∏ przez ˝ycie dobrze czyniàc i dlatego tu, na koƒcu
jego drogi jesteÊmy niemal wszyscy, z pochylonymi
sztandarami i wiemy ˝e patrzy teraz na nas z nieba i cie-
szy si´ ˝e przyszliÊmy na Jego zaproszenie. Ka˝dy z nas
b´dzie zawsze nosi∏ Go w swoim sercu jako pogodnego,
zawsze pomocnego nam cz∏owieka. Jego Êmierç to du˝a
strata dla kultury polskiej.

Wystarczy przypomnieç zawodowo-spo∏ecznà drog´
˝ycia zmar∏ego, który pracowa∏ jako: marynarz bosman
w ˚egludze Czechos∏owackiej, wiceprezes Izby Rze-
mieÊlniczej w Katowicach, wiceprezydent Chorzowa,
dyrektor Wydzia∏u Kultury Urz´du Województwa Âlà-
skiego, dzia∏acz Stronnictwa Demokratycznego, redak-
tor wielu czasopism, publicysta, cz∏onek Zwiàzku Lite-
ratów Polskich, historyk dziejów Górnego Âlàska – jed-
nak szczególne zas∏ugi poniós∏ jako autor licznych prac

pisarskich, animator ruchu Êpiewaczo-muzycznego, d∏u-
goletni Prezes Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO w Katowi-
cach oraz wiceprezes i prezes ZG PZChiO w Warsza-
wie.

Jako prezes Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO zrealizowa∏
wiele pomys∏ów, które zaowocowa∏y wspania∏ymi im-
prezami muzycznymi o ró˝nej randze i zasi´gu. By∏y to
mi´dzy innymi: Zjazdy Chórów Ârodkowej Europy,
Zjazdy Chórów S∏owiaƒskich w województwie Âlàskim,
Ogólnopolskie Prezentacje Psalmodyczne w Chorzo-
wie, odbywajàce si´ po obu stronach Olzy, w Republice
Czeskiej, Zaolziu, Âlàsku i Âlàsku Cieszyƒskim Âwi´ta
Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok Âlàski” z Mi´dzyna-
rodowà Nagrodà im. Stanis∏awa Moniuszki, GórnoÊlà-
skie Prezentacje Chórów i Orkiestr w Chorzowie, Festi-
wale PieÊni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Âlà-
skich, Ogólnopolskie Festiwale Polskiej PieÊni Chóral-
nej w Katowicach. Pielgrzymki zespo∏ów Êpiewaczo-
muzycznych do Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach
Âlàskich, do Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w Watykanie,
do Sanktuariów Maryjnych w Europie, do Lichenia na
I Ogólnopolskà Pielgrzymk´ Chórów i Orkiestr z proÊ-
bà o Beatyfikacj´ Wielkiego Polaka, gdzie modli∏o si´,
Êpiewa∏o i gra∏o ponad 5300 uczestników. W 1985 r. re-
aktywowa∏ czasopismo „Âpiewak Âlàski”. Wspó∏two-
rzy∏ Âlàskà Bibliotek´ Muzycznà w Katowicach.

Jego odejÊcie to wielki ból dla najbli˝szych, rodziny
przyjació∏… Z ogromnym ˝alem, ze ∏zami w oczach ˝e-
gnamy Ci´ wszyscy – pogrà˝ona w g∏´bokim smutku
i ˝a∏obie ˝ona, synowie z rodzinami, którym sk∏adam
serdeczne wyrazy wspó∏czucia.

Niektóre wydarzenia odciskajà si´ w nas tak g∏´boko,

Na czele konduktu Górnicza Orkiestra D´ta „Bytom”

Po˝egnanie Rajmunda Hankego
Przemówienie Romana Warzechy, prezesa Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego 

Zwiàzku Chórów i Orkiestr wyg∏oszone podczas uroczystoÊci pogrzebowej
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˝e stajà si´ bardziej donios∏e dopiero d∏ugi czas póêniej,
a przez to sà zawsze obecne w naszych wcià˝ bijàcych
sercach. Niektórych wydarzeƒ si´ nie wspomina, lecz
prze˝ywa od nowa. Umiera cz∏owiek, ale pozostaje po
nim s∏owo, specyficzny dla niego gest, klimat uczucio-
wy, który wokó∏ siebie roztacza∏, a wi´c jego jakby sym-
bole. Kto wierzy w dobroç cz∏owieka, ten stwarza dobroç
w cz∏owieku. Cz∏owiek, który coÊ znaczy, ˝yje w taki
sposób, ˝e jego ˝ycie jest poÊwi´ceniem dla innych.

Ma∏gorzata Podwyszyƒska w wierszu napisa∏a:

Mówmy bliskim nam osobom,
˝e je kochamy, szanujemy i cenimy.
Nie odk∏adajmy niczego na póêniej,
bo mo˝e nigdy nie zdà˝ymy.

Drogi, Rajmundzie, kiedy 30 czerwca br. by∏em
z ma∏˝onkà po raz ostatni w odwiedzinach w Twoim do-
mu przynios∏em Ci nowe wydanie „Âpiewaka Âlàskie-
go”. Dostrzeg∏em radoÊç w Twoich oczach, ˝e „Âpie-
wak” ˝yje. Zar´czam, ˝e Twoje dzie∏o, które zakwit∏o
ponownie w 1985 roku b´dzie kontynuowane. Powie-
dzia∏eÊ mi 

– Przeka˝ Êpiewakom, Zarzàdowi ˝e ich kocham.
My te˝ Ci´ Kochamy!
Drogi Przyjacielu, Prezesie! Du˝o dobrych rzeczy

nam zostawi∏eÊ, a jeszcze wi´cej marzeƒ, które czekajà
na spe∏nienie. Sà to równie˝ nasze marzenia. Zrobimy
wi´c wszystko ˝eby si´ ziÊci∏y.

Pozostaniesz w naszej pami´ci.
Odchodzisz teraz tam, gdzie nie ma cierpienia i smut-

ku.  Odchodzisz tam, gdzie szcz´Êcie jest wieczne. Tam
kiedyÊ wszyscy si´ spotkamy.

W imieniu Zarzàdu G∏ównego Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci Êpiewaczo-
muzycznej, ˝egnam Ci´.

Dzi´kujemy Ci za Twoje ˝ycie, za to ˝e by∏eÊ wÊród
nas.

Odpoczywaj w pokoju!

Chwila zadumy i modlitwy na grobem Prezesa

˚egnamy cz∏owieka
wielu talentów

˚egnany dzisiaj nasz Drogi Przyjaciel, Rajmund
Hanke, by∏ cz∏owiekiem wielu talentów. Wielki spo-
∏ecznik, doskona∏y organizator, mistrz s∏owa. Ale
wobec tajemnicy ˝ycia i Êmierci, wobec poczucia
nieodwracalnoÊci straty, nawet najbardziej wyszuka-
ne s∏owa okazujà si´ bezradne. Odczuwamy to tym
bardziej, ˝e rozstajemy si´ nie tylko z wybitnà osobo-
woÊcià, ale tak˝e z bardzo dobrym, ˝yczliwym chó-
rowi „Ogniwo” cz∏owiekiem.

Kiedy poprosiliÊmy go o napisanie kilku s∏ów na
naszà stron´ internetowà, zaczà∏ prezentacj´ chóru
w taki sposób:

Chór „Ogniwo” to towarzystwo ludzi dobrej wo-
li, dà˝àcych do wyÊpiewywania lepszego Êwiata.
[…] T´ pochodni´ Êpiewacy z niezwyk∏à staranno-
Êcià i pe∏nym poÊwi´ceniem przenoszà z pokolenia
na pokolenie.

Dzisiaj te s∏owa nabierajà nowego znaczenia, stajà
si´ dla nas przes∏aniem i zadaniem do wype∏nienia,
które zostawi∏ nam Drogi Zmar∏y. Z ca∏à mocà mo-
˝emy tu powiedzieç, ˝e zrealizujemy je najlepiej, jak
potrafimy, niosàc przez pokolenia nie tylko Êpiewa-
czà pochodni´, ale równie˝ wspomnienie o naszym
Wspania∏ym Przyjacielu. Ka˝dy nasz koncert b´dzie
na nowo budowanym Jego pomnikiem, na który swo-
im pi´knym, aktywnym, otwartym na drugiego cz∏o-
wieka i sztuk´ ˝yciem Rajmund Hanke w pe∏ni sobie
zas∏u˝y∏. 

CzeÊç Jego pami´ci!
W imieniu chóru mieszanego 
„Ogniwo” w Katowicach
Zofia Berek – prezes 
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W pogrzebie Rajmunda Hankego uczestniczy∏y licz-
ne delegacje ze sztandarami. Ile ich by∏o? Wg ró˝nych
ocen w kondukcie odprowadzajàcym Zmar∏ego na
miejsce wiecznego spoczynku sz∏o oko∏o 30 pocztów
sztandarowych. Wiceprezes Zarzàdu G∏ównego, Bene-
dykt Oberda, w poni˝szym spisie uwzgl´dni∏ przede
wszystkim sztandary zespo∏ów Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. Dlatego ró˝ni si´ nieco ich, skàd-
inàd niema∏a liczba od rzeczywistej.

1. ZG ÂZChiO Katowice
2. URZÑD MIASTA Chorzów
3. „OGNIWO” Katowice
4. „HARMONIA” Miko∏ów
5. „DZWON” Orzesze
6. „CHOPIN” Bujaków
7. „ECHO” ¸aziska Górne
8. „WANDA” ¸aziska Górne
9. „JUTRZENKA” Ornontowice

10. „ECHO” Radlin
11. „MONIUSZKO” Czy˝owice
12. „JADWIGA” Wodzis∏aw
13. „SERAF” Rybnik
14. „S¸OWICZEK” Popielów
15. „BEL CANTO” Gaszowice
16. „CECYLIA” Koch∏owice
17. „S¸OWICZEK” Kostuchna
18. „S¸OWICZEK” Repty
19. „CECYLIA” Paniowy
20. „SKOWRONEK” Giera∏towice
21. „S¸OWIK” Przyszowice
22. „S¸OWICZEK” Wirek
23. „ÂLÑSK” Âwi´toch∏owice
24. „JUTRZENKA” Nak∏o Âl.
25. „MICKIEWICZ” Niedobczyce
26. IZBA RZEMIEÂLNICZA Katowice

Zatrzyma∏y si´ sztandarowe poczty w pobli˝u mogi∏y

Zmar∏ 
Rajmund Hanke

Po d∏ugiej chorobie w wieku 73 lat zmar∏ Raj-
mund Hanke. Honorowy Prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr oraz Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr. Mi∏oÊnik mu-
zyki chóralnej. Przyjaciel chóru „Resonans con
tutti”.

Przez wiele lat trudni∏ si´ wieloma pracami. By∏
mi´dzy innymi bosmanem w Czechos∏owackiej ˚e-
gludze po ¸abie i Odrze, a tak˝e wiceprezesem Izby
RzemieÊlniczej w Katowicach. W latach1975–1981
pe∏ni∏ funkcj´ wiceprezydenta Chorzowa, by∏ te˝ kie-
rownikiem literackim Teatru Rozrywki w Chorzowie
(1982–1985) oraz dziennikarzem w „Polsce Zachod-
niej”.

Jego najwi´kszà pasjà by∏a jednak muzyka. Jako
cz∏onek PZChiO zrealizowa∏ wiele projektów zwià-
zanych z chóralistykà m.in. Âwi´to Âlàskiej PieÊni
Chóralnej „Trojok Âlàski”, czy organizowane
w Chorzowie „Ogólnopolskie Prezentacje Psalmo-
dyczne”. By∏ dokumentalistà PZChiO oraz redakto-
rem czasopism wydawanych przez zwiàzek.

Ch´tnie pomaga∏ w promowaniu chóralistyki. Za-
wsze ˝yczliwy, pe∏ny pomys∏ów i ch´ci rozwoju chó-
rów, szczególnie Êlàskich.

Za swe dokonania otrzyma∏ w 2008 roku tytu∏
Chorzowianina Roku.

Zarzàd oraz Âpiewacy Zabrzaƒskiego Chóru M∏o-
dzie˝owego „Resonans con tutti” sk∏adajà wyrazy
ubolewania Rodzinie, Przyjacio∏om i Znajomym
Rajmunda Hanke. Jego Êmierç to dla nas wielka stra-
ta. To te˝ strata dla ca∏ego Êrodowiska Êpiewaków.
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Delegacje ZG ÂZChiO i okr´gów ÂZChiO

Polski Zwiàzek 
Chórów i Orkiestr
Zarzàd G∏ówny

Warszawa, 14 lipca 2012 roku

„Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co ma
nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli si´ z innym”

Jan Pawe∏ II

Z ogromnym ˝alem Zarzàd G∏ówny Pol-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr ˝egna
Druha Rajmunda Hanke, dzia∏acza i mi∏oÊni-
ka muzyki, który przez wi´kszoÊç swojego
˝ycia dzieli∏ si´ z innymi mi∏oÊcià i wielkim
szacunkiem do wartoÊci przekazywanych
przez spo∏eczny ruch Êpiewaczy nie tylko na
Âlàsku, ale i w ca∏ej Polsce. 

W jednej ze swoich publikacji Rajmund
Hanke napisa∏: „Spo∏eczny ruch muzyczny to
mocne fundamenty rodzimej kultury muzycz-
nej, stanowiàce o naszej to˝samoÊci chrzeÊci-
jaƒskiej, narodowej i ogólnoludzkiej”. Druh
Rajmund by∏ jednym z najmocniejszych dzia-
∏aczy owe fundamenty wcià˝ wzmacniajàcym
i rozbudowujàcym. Prezes Honorowy nasze-
go Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
a wczeÊniej prezes i wiceprezes Zarzàdu
G∏ównego, wieloletni redaktor czasopisma
„˚YCIE MUZYCZNE”, jeden z najwytrwal-
szych dzia∏aczy naszego Zwiàzku, wspania∏y
organizator, wielki spo∏ecznik. Ostoja trady-
cji spo∏ecznego ruchu muzycznego – Êpiewa-
czego i orkiestr d´tych, z poÊwi´ceniem i pe∏-
nym zaanga˝owaniem dokumentujàcy histo-
ri´ tego ruchu w kraju a szczególnie na ziemi
Êlàskiej, autor wielu ksià˝ek poÊwi´conych
dzia∏alnoÊci towarzystw Êpiewaczych, chó-
rów, zespo∏ów muzycznych.

Ale Druh Rajmund Hanke to przede
wszystkim Cz∏owiek o wielkim Sercu, dobro-
ci, pe∏en cierpliwoÊci i spokoju. I tym w∏aÊnie
dzieli∏ si´ z nami podczas wszystkich spotkaƒ
i zebraƒ. Ujmowa∏ niezwyk∏à skromnoÊcià
i umiej´tnoÊcià dzi´kowania ka˝demu za je-
go, nieraz drobny, gest uczyniony na rzecz
spo∏ecznego ruchu muzycznego. A to w∏aÊnie
Jemu, Druhowi Rajmundowi Hanke, dziÊ my
sk∏adamy podzi´kowanie za wszystko czym
z nami si´ podzieli∏, za wszystko czego nas
nauczy∏. Takim pozostaniesz w naszej pami´-
ci Druhu Rajmundzie.

CzeÊç PieÊni i Muzyce
CzeÊç Twojej Pami´ci Druhu Rajmundzie 

Zarzàd G∏ówny
Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr 

Pi´kna jest idea Êpiewacza – kto jà raz pokocha, 
b´dzie jej wierny przez ca∏e ˝ycie

Odszed∏ od nas
w ciszy i spokoju

Nieod˝a∏owany Êp. Druh Rajmund Hanke – d∏ugoletni wice-
prezes ZG PZChiO w Warszawie, prezes Oddzia∏u Âlàskiego
PZChiO oraz honorowy prezes ZG ÂZChiO (piastowa∏ jeszcze
wiele innych funkcji).

9 lipca br., w wieku 73 lat, odszed∏ od nas w ciszy i spoko-
ju. By∏ godnym naÊladowania wzorem Cz∏owieka – pracowi-
tego, ca∏kowicie oddanego sprawie Kultury dzia∏acza spo∏ecz-
nego ruchu Êpiewaczo-muzycznego.

Ten wspania∏y, skromny, zawsze s∏u˝àcy radà i pomocà
przyjaciel Êpiewaków i muzyków na zawsze pozostanie w mo-
jej pami´ci oraz cz∏onków wszystkich zespo∏ów Okr´gu Wo-
dzis∏awskiego ÂZChiO.

Krystian Dziuba
Prezes Okr´gu Wodzis∏awskiego ÂZChiO

Szanowni Paƒstwo! Drodzy Przyjaciele!
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc w zorganizowa-

niu i uczestnictwo w pogrzebie naszego m´˝a, taty
i dziadka

Rajmunda Hankego
Jest nam niezmiernie mi∏o, ˝e mia∏ wÊród Paƒstwa tak

wielu przyjació∏ i pozostanie jeszcze d∏ugo w Paƒstwa
pami´ci i sercach. JesteÊmy bardzo wdzi´czni za okaza-
ne nam wsparcie, Szczególne wyrazy podzi´kowania
sk∏adamy na r´ce Pana Romana Warzechy.

Rodzina Hanke
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Cz∏owiek
Kim jest cz∏owiek? Kim jest cz∏o-

wiek w historii? Jakie miejsce zaj-
muje Historia w jego ˝yciu? Zwyk∏y
cz∏owiek rzadko zadaje takie pyta-
nia, albo wcale. Zauwa˝a natomiast
bez trudnoÊci, ˝e niespecjalnie d∏u-
gie ˝ycie cz∏owieka trwa przeci´tnie
kilka dziesiàtków lat. Czy zdaje so-
bie spraw´, i˝ czas ten wype∏nia
wieloÊç spraw b∏ahych? ˚e bywajà
one t∏em wydarzeƒ, o których opo-
wiada si´ póêniej, albo pisze? Pa-
mi´ç niezliczonych epizodów ludz-
kiej egzystencji, ró˝nych odmian lo-
su indywidualnego, doli i niedoli ˝y-
cia gromadnego oraz wspomnienie
zwiàzków ∏àczàcych przemijajàce,
jedno po drugim, ludzkie pokolenie
pokazujà, i˝ ˝ycie cz∏owieka jest
cz´Êcià Historii. 

Pojedynczy ludzie, a zarazem
wielkie ich rzesze bywajà tej˝e Hi-
storii Êwiadkami i uczestnikami. Hi-
storia nie jest wy∏àcznie domenà lu-
dzi wybitnych. Zdarza si´, ˝e istotnà
w niej rol´ odgrywajà jednostki ca∏-
kiem przeci´tne. Nie jedyna to ozna-
ka jej nieprzewidywalnoÊci i swo-
istego pi´kna.

Jednà z w∏aÊciwoÊci pi´kna jest to,
˝e porywa ono cz∏owieka i unosi
w gór´. Z góry mo˝na widzieç sze-
rzej i g∏´biej. Z wysoka ∏atwiej do-
strzec to, co wa˝ne i co istotne. Wie-
lu próbuje osiàgnàç t´ perspektyw´.

Jej doÊwiadczenie staje si´ jednak
udzia∏em nielicznych. 

Cz∏owiek to tak˝e miejsce. Miej-
sce, to przestrzeƒ.

Cz∏owiek jest istotà dramatycznà. 
Ksiàdz Tischner tak to objaÊnia∏:

Byç istotà dramatycznà zna-
czy: prze˝ywaç dany czas, majàc
wokó∏ siebie innych ludzi i ziemi´
jako scen´ pod stopami […] Wo-
kó∏ mnie i obok mnie znajdujà si´
ludzie, szczególnie ci, b´dàcy
uczestnikami tego samego dra-
matu, w którym i ja bior´
udzia∏…

Sens dramatu zale˝y mi´dzy inny-
mi od systemu przyj´tych wartoÊci.
Ka˝dy w miar´ dorastania tworzy na
w∏asny u˝ytek coÊ, co mo˝na na-
zwaç „katalogiem spraw podstawo-
wych”, a bardziej potocznie „˝ycio-
wà filozofià”. 

˚ycie posiada wartoÊç. Ale
i Êmierç posiada wartoÊç. Jakà? 

T∏umaczy∏ ksiàdz Tischner:

Wzi´ta od swej naturalnej stro-
ny Êmierç nie jest niczym innym
jak koƒcem ˝ycia. Jako taka nie
ma sensu. Dopiero Êmierç, która
jest wynikiem ofiary, nabiera
g∏´bszego znaczenia. Umieram za
ciebie…Umieram dla ciebie…
Z mojej Êmierci bierze si´ twoje
˝ycie…

˚ycie o wartoÊci nieocenionej. 

Teraz Âlàsk
Dziwne to miejsce na Êwiecie. Ro-

dzi∏y si´ tu i tu umiera∏y, wpisane
w krajobraz dla nich swojski pokole-
nia Âlàzaków. Rozglàdajàc si´ do-
oko∏a mieszkaƒcy tej ziemi widzieli
góry, stawy, zapadliska, bagna, po-
tem coraz liczniejsze fabryczne ko-
miny i Ênieg – raczej popielaty ni˝
bia∏y.

„Mizerny jest ˝ywot nasz”. Te s∏o-
wa z wydanego w 1612 roku poema-
tu Walentego Roêdzieƒskiego Offi-
cina ferraria równie dobrze wypo-
wiedzieç mog∏y inne usta, z tego sa-
mego, czy te˝ dalszego, po kuêniku-
poecie Êlàskiego rodu.

Âlàsk potrójnà ma urod´ – pisa∏
piewca tej ziemi, Gustaw Morcinek. 

Pierwsza z nich czyni jà podob-
nà do uÊmiechu zamyÊlonej, m∏o-
dej dziewczyny, kiedy marzy
o pierwszym kochaniu. Druga do
spracowanego cz∏owieka, który
na chwil´ przystanà∏, by obetrzeç
pot z czo∏a. A trzecia do samotne-
go w´drowca idàcego bia∏à dro-
gà pod wysokim niebem i szumià-
cymi brzozami.

Âlàsk – ziemia rodzinna Rajmun-
da Hankego, urodzonego 25 grudnia
1938 roku w Zabrzu-Paw∏owie, ab-
solwenta Uniwersytetu Âlàskiego,
magistra pedagogiki pracy kultural-
no-oÊwiatowej, niedawno w tej zie-
mi na chorzowskim cmentarzu po-
chowanego Honorowego Prezesa
Polskiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr, Honorowego Prezesa Âlà-
skiego Zwiàzku Chórów i Or-
kiestr…

Mia∏ racj´ ksiàdz Tischner, gdy
mówi∏: 

Przestrzenià cz∏owiekowi naj-
bli˝szà jest dom. Wszystkie drogi
cz∏owieka przez Êwiat mierzà si´
odleg∏oÊcià od domu. […] Cz∏o-
wiek zapytany, skàd przychodzi –
wskazuje na dom. Dom jest gniaz-
dem cz∏owieka…

Oto Paw∏ów – „ziemia obiecana”
ludzkich pokoleƒ, które tu gospoda-
rujàc zagnieêdzi∏y si´ we w∏asnych,
przez siebie zbudowanych domach,
sàsiadujàcych z urzàdzonymi tu˝
obok warsztatami pracy, Êwiàtynià,
cmentarzem…

RAJMUND

W dawnej siedzibie Zwiàzku przy ulicy S∏owackiego. Rok 2005
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Cz∏owiek w´drujàcy 
Byç mo˝e kiedyÊ, w dalekiej przy-

sz∏oÊci zostanie tak nazwany przed-
stawiciel naszego gatunku, zajmujà-
cy si´ turystykà i krajoznawstwem.
Od wiosny do jesieni mo˝na widzieç
i potykaç w´drowców przemierzajà-
cych turystyczne szlaki. Na polskiej
ziemi mamy takich dróg do przemie-
rzania ca∏kiem sporo. 

Niekiedy na w´drówkowej trasie
natrafiç mo˝na na intrygujàce oso-
bliwoÊci. I mo˝na, patrzàc na nie,
oniemieç, a nawet skamienieç. Taki
„skamienia∏y w´drowiec” sam jest
osobliwoÊcià. Po prostu „skamie-
nia∏” i stoi sobie w Ojcowskim Par-
ku Narodowym, a obok niego prze-
chodzà „ludzie w´drujàcy” z pleca-
kami, w wygodnym turystycznym
obuwiu, patrzà i nadziwiç si´ nie
mogà: tak tu ∏adnie i taki przystojny
ten „skamienia∏y w´drowiec”. 

Ptaki mu Êpiewajà i szumià drze-
wa. Opowiadajà o dawnych czasach
i o w´drowcach przemierzajàcych
drog´ ˝ycia.

Rajmund Hanke – cz∏owiek w´-
drujàcy, pokonywa∏ czas i prze-
strzeƒ. ˚y∏, pracowa∏, tworzy∏ siebie:
● w Czechos∏owackiej ˚egludze na

¸abie i Odrze w Szczecinie zdo-
by∏ kwalifikacje marynarza i bos-
mana (1955–1957); 

● w Przedsi´biorstwie Budowy Szy-
bów w Bytomiu sta∏ si´ górnikiem
(1957–1958); 

● s∏u˝b´ wojskowà odby∏ w Mary-
narce Wojennej (marynarz, 1958–
1960);

● w redakcjach czasopism: „Nowi-
ny” (rybnickie) i „G∏os Zabrza”
przeobrazi∏ si´ w dziennikarza
(1960–1963);

● w GórnoÊlàskich Zak∏adach Ga-
zownictwa w Zabrzu zatrudni∏ si´
jako ekonomista inwestycji gazo-
ciàgowych (1963–1967).

Pokonane etapy otwiera∏y przed
nim drog´ pnàcà si´ coraz wyraêniej
w gór´. Szed∏ nià, nie zatrzymywa∏
si´, nie oglàda∏ za siebie… Cz∏owiek
w´drujàcy, Rajmund Hanke, by∏:
◆ cz∏onkiem Sekretariatu i kierow-

nikiem Wydzia∏u Ekonomicznego
Wojewódzkiego Komitetu Stron-
nictwa Demokratycznego w Kato-
wicach (1967–1973);

◆ wiceprezesem Izby RzemieÊlni-
czej w Katowicach (1973–1975);

◆ wiceprezydentem Chorzowa
(1975–1982);

◆ dyrektorem Wydzia∏u Kultury
i Sztuki Urz´du Wojewódzkiego
w Katowicach (1982–1985);

◆ cz∏onkiem Zwiàzku Literatów
Polskich;

◆ kierownikiem literackim Teatru
Rozrywki w Chorzowie (1985–
1988);

◆ cz∏onkiem honorowym Âlàskiego
Klubu Fantastyki;

◆ wspó∏za∏o˝ycielem GórnoÊlàskie-
go Towarzystwa Literackiego;

◆ cz∏onkiem Komitetu Redakcyjne-
go „Biuletynu SD” i Klubu Pisa-
rzy im. B. Prusa;

◆ cz∏onkiem honorowym Stowarzy-
szenia Mi∏oÊników Chorzowa im.
J. Ligonia.

W 1981 roku nasz w´drowca spo-
tka∏ Êlàskich Êpiewaków i muzyków.
Oniemia∏. Ale nie skamienia∏. Za-
trzyma∏ si´ jednak na d∏u˝ej. Wyglà-
da∏o na to, ˝e osiàgnà∏ cel swojego
w´drowania. On sam jednak, przy-
najmniej wtedy, o tym nie wiedzia∏.
Po prostu wszed∏ mi´dzy ludzi, któ-
rych na drodze spotka∏, ci zaÊ przy-
j´li Go serdecznie i wybrali na swo-
jego przewodnika. Tak oto, w 1985
roku, Rajmund Hanke, autor trzech
tomików opowiadaƒ fantastyczno-
groteskowych, zosta∏ prezesem Od-
dzia∏u Âlàskiego Polskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. 

Zbiorowy obowiàzek 
Dzisiejsze m∏ode pokolenie Pola-

ków zetkn´∏o si´ pewnie z definicjà
Norwida, mówiàcà o ojczyênie, ˝e
to „wielki zbiorowy obowiàzek”.

Nie nale˝y wàtpiç w to, i˝ wielu z te-
go pokolenia rozumie sens cytowa-
nej wypowiedzi. Sà jednak i tacy,
którzy myÊli tej nie majà za swojà.

Ks. Józef Tischner pyta∏:

Jak to si´ dzieje, ˝e cz∏owiek
jest gotów zginàç w obronie w∏a-
snego narodu […], jakie treÊci
wk∏ada cz∏owiek w to s∏owo „na-
ród”?

Nie jest ∏atwo samemu odpowie-
dzieç na pytania ksi´dza-filozofa.
Mo˝e trzeba si´gnàç po tom „W kra-
inie schorowanej wyobraêni” i jesz-
cze raz przeczytaç, by przypomnieç
sobie inspirujàce myÊli uj´te w pra-
cy pod tytu∏em „Naród i jego pra-
wa”? 

Ju˝ tu powiedziano, ˝e jednà
z w∏aÊciwoÊci pi´kna jest to, ˝e po-
rywa ono cz∏owieka i unosi w gór´.
Rajmund Hanke zosta∏ przez pi´kno
uwiedziony i uniesiony. By∏a to
sprawka owych ludzi spotkanych na
drodze, ludzi Êpiewajàcych i muzy-
kujàcych, którzy uczynili Go swoim
przewodnikiem. Stajàc na czele tej
gromady, podjà∏ „wielki zbiorowy
obowiàzek”, sta∏ si´ Êwiadkiem
i uczestnikiem Historii. 

Ko∏o si´ zamkn´∏o. W´drujàcy
cz∏owiek znalaz∏ swoje miejsce
w czasie i przestrzeni. Majàc pod
stopami ziemi´-scen´ i wokó∏ przy-
jaznych sobie innych uczestników
dramatu ˝ycia, spe∏nia∏ swoje cz∏o-
wieczeƒstwo. Do koƒca, do ostatniej
chwili, wedle zasady uj´tej w defini-
cji wielkiego poety.

Andrzej Wójcik

Z ˝onà w GórnoÊlàskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Rok 2006
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Po tak zwanej aksamitnej rewolu-
cji w 1989 roku, kiedy Czechos∏o-
wacja sta∏a si´ paƒstwem demokra-
tycznym, dzi´ki osobistej inicjaty-
wie i niestrudzonym staraniom Êp.
Rajmunda Hankego dosz∏o do co-
rocznego organizowania – a to
w województwie katowickim i biel-
skim, a to w okr´gu Morawsko-Âlà-
skim w∏àcznie z Zaolziem, Âwi´ta
Âlàskiej PieÊni Chóralnej „Trojok
Âlàski”. Odtàd pieÊƒ chóralna
z udzia∏em chórów skupionych
w Unii Czeskich Zespo∏ów Chóral-
nych, Zrzeszeniu Âpiewaczo-Mu-
zycznym na Zaolziu oraz Âlàskim
Zwiàzku Chórów i Orkiestr roz-
brzmiewa ka˝dego roku na prze-
mian w Katowicach, Bielsku-Bia∏ej,
Karwinie, Ostrawie, Opawie, cz´sto
z udzia∏em ponad 1000 Êpiewaków. 

Za∏o˝enia organizacyjno-progra-
mowe „Trojoka” oraz decyzj´
o wspó∏pracy podj´li w 1992 roku
w siedzibie Polskiego Zwiàzku 
Kulturalno-OÊwiatowego (PZKO)
w Czeskim Cieszynie prezesi Unii
Czeskich Zespo∏ów Chóralnych
w Ostrawie – nie˝yjàcy ju˝ dziÊ Dra-
hoslav ·tula, zaolziaƒskiego Zrze-
szenia Âpiewaczo-Muzycznego
PZKO w Czechos∏owacji – Jan H∏a-
wiczka, Oddzia∏u Bielskiego
PZChiO – Êp. Kazimierz Fober i Od-
dzia∏u Âlàskiego – Êp. Rajmund
Hanke. 

– „Trojok Âlàski” to nowy pomost
wzniesiony mi´dzy sàsiadujàcymi
regionami i krajami, majàcy s∏u˝yç
przekazywaniu zdobyczy muzyki
chóralnej, to jedna z wa˝nych arterii
prowadzàcych do lepszego Âwiata,
bo jeÊli naprawd´ ma on kiedykol-
wiek byç lepszy, to w∏aÊnie nie spo-
sób go sobie wybraziç bez radoÊci
Êpiewania! To nawo∏ywanie do
zbratania, serdecznoÊci mi´dzy
ludêmi, gdzie znikajà wszelkie ba-

riery i podzia∏y a wszystkich ∏àczy
umi∏owanie kultury i sztuki, wiecz-
notrwa∏e pi´kno pieÊni, radoÊci Êpie-
wania – napisa∏ Rajmund Hanke
w „Âpiewaku Âlàskim” w 1993 ro-
ku.

Corocznie jest te˝, od 1996 roku,
na „Trojoku Âlàskim” przyznawana
dzi´ki inicjatywie Zmar∏ego Nagro-
da im. Stanis∏awa Moniuszki. Ze
wzgl´du na wybitne zas∏ugi w upo-
wszechnianiu spo∏ecznego ruchu
muzycznego na Âlàsku pochlubiç si´
nià mo˝e równie˝ wiele zas∏u˝onych
chórów i dzia∏aczy zaolziaƒskiego
˝ycia chóralnego. Dzi´ki inicjatywie

Zmar∏ego cztery zaolziaƒskie zespo-
∏y chóralne – z Rychwa∏du, dolnolu-
tyƒska „Lutnia”, darkowska „Lira”
i chór „Sucha” – sà cz∏onkami Ogól-
nopolskiej Konfraterni Najstarszych
Chórów i Orkiestr, kontynuujàcej
najstarsze tradycje Êpiewactwa pol-
skiego:

– JesteÊmy stra˝nikami pieÊni
i muzykowania i odpowiadamy za
upowszechnianiae tego pi´kna
w XXI wieku – powiedzia∏ „ojciec”
konfraterni Rajmund Hanke.

Po wiadomoÊci o zgonie Druha
Rajmunda, która dotar∏a ju˝ nast´p-
nego dnia na Zaolzie, pani Maria
Sztwiertnia, d∏ugoletnia prezes
Miejscowego Ko∏a PZKO w Lutyni
Dolnej, ofiarna chórzystka dolnolu-
tyƒskiej „Lutni”, zadzwoni∏a do
mnie i powiedzia∏a: 

– W∏aÊnie us∏ysza∏am bardzo
smutnà wiadomoÊç o zgonie pana
Rajmunda. Czy mo˝na gdzieÊ wpi-
saç swoje kondolencje? Pan Raj-
mund by∏ wspania∏ym cz∏owiekiem,
z którym mia∏am zaszczyt si´ spo-
tkaç i który pomóg∏ nam w sprawach
cz∏onkowstwa „Lutni” w Konfrater-
ni. Odszed∏ cz∏owiek wielkiego ser-
ca, ogromnej energii i o nieprzeci´t-
nych zdolnoÊciach organizacyjnych
Na zawsze pozostanie w pami´ci
tych, którym pomaga∏ i s∏u˝y∏ radà
i po prostu ludzkà ˝yczliwoÊcià. 

Nic tu dodaç nie trzeba, nic ujàç
nie mo˝na.

Takim by∏ druh Rajmund Hanke,
czy to kiedy przyje˝d˝a∏ na Zaolzie
na Walne Zebrania Zrzeszenia Âpie-
waczo-Muzycznego, czy te˝ na ró˝-
ne uroczystoÊci Êpiewacze polskich
chórów zaolziaƒskich, czy jako re-
daktor naczelny ˚ycia Muzycznego,
autor licznych publikacji o Êpiewac-
twie Êlàskim, lub jako prezes Pol-
skiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr.

OsobiÊcie sp´dzi∏em z Panem Raj-
mundem wiele uroczych chwil. Je-
mu te˝ zawdzi´czam pierwsze wy-
danie mojego Êpiewnika „Âpiewamy
wszyscy”. Zawsze imponowa∏ mi
swoim wielce troskliwym i rzetel-
nym podejÊciem do jakiegokolwiek
problemu na niwie Êpiewaczej.

B´dzie Go na pewno brakowa∏o
zaolziaƒskiej braci chóralnej!

Józef Wierzgoƒ

Druh Rajmund Hanke – oddany przyjaciel
zaolziaƒskiej braci Êpiewaczej

Ju˝ nast´pnego dnia dotar∏a do Czeskiego Cieszyna bolesna
wiadomoÊç o Êmierci prezesa honorowego Polskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr oraz d∏ugoletniego prezesa Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr w Katowicach, Êp. Rajmunda Hankego, cz´stego
goÊcia i szczerze oddanego przyjaciela braci Êpiewaczej skupionej
w Zrzeszeniu Âpiewaczo-Muzycznym na czeskim Âlàsku Cieszyƒ-
skim – Zaolziu.

Wystàpienie Prezesa na Walnym
Zjeêdzie Delegatów. Kwiecieƒ 2007
rok
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WÊród ró˝nych pamiàtek po
Zmar∏ym Prezesie znalaz∏ si´ i ten
list napisany pod koniec 2006 lub
na poczàtku 2007 roku. W jego tre-
Êci ujawniajà si´ zwyczajne k∏opoty
Autora, zamierzajàcego wydaç
ksià˝k´. Potrzebne sà do tego opi-
nie wydawnicze i, zw∏aszcza, Êrodki
finansowe, o które zawsze trudno.
Stàd to wspomniane w tekÊcie
„czapkowanie” w ró˝nych instytu-
cjach, skàdinàd sta∏y punkt w pro-
gramie dzia∏alnoÊci kolejnych pre-
zesów naszego Zwiàzku. „Ksi´ga
najstarszych polskich chórów
w kraju i za granicà” ukaza∏a si´
w 2007 roku.

Do
ks. Antosia Reginka i Andrzeja Wójcika

Mam proÊb´, a nawet wielkà proÊb´ (przy czym my-
Êmy ju˝ takie rzeczy robili).

Przygotowa∏em kolejne dzie∏o: „Ksi´g´ najstar-
szych, polskich chórów w kraju i za granicà”, które
chcia∏bym wydaç w ramach w∏asnej oficyny Oddzia∏u
Âl. PZChiO – Âlàskiej Biblioteki Muzycznej.

Chcia∏em zarysowaç temat w szerszym zakresie, ale
doszed∏em do wniosku, ˝e to co jest, co przedk∏adam
do recenzji, zupe∏nie wystarczy (a np. orkiestry, które
zamierza∏em przedstawiç ∏àcznie z chórami, czy Od-
dzia∏y PZChiO w Polsce i w ogóle PZChiO, mo˝na
opisaç w nast´pnych tomach, w kolej-
nych publikacjach z tej serii).

Do opracowania, które pope∏ni∏em,
mogà dojÊç dalsze noty dokumentalne
[…] b´d´ musia∏ uzupe∏niç ikonografi´
w kontakcie bezpoÊrednim z niektórymi
zespo∏ami; b´d´ chcia∏ skorzystaç
z uwag krytycznych moich recenzentów;
musz´ w tekÊcie ujednoliciç przypisy –
[…] etc.

Tego wszystkiego jednak mo˝na z po-
wodzeniem dokonaç jeszcze w trakcie
korekty, a nawet pr´dzej, przed z∏o˝e-
niem tekstu do druku.

Prosz´ wi´c o:
– recenzje (ogólne), które zamierzam

za∏àczyç do wniosków o dofinansowanie
przedsi´wzi´cia (a b´d´ musia∏ czapko-
waç w MKiDN, u Marsza∏ka Woj. Âlà-
skiego, mo˝e w jakimÊ urz´dzie, mo˝e
w jakimÊ banku), chcia∏bym bowiem
uzbieraç na wydanie „Ksi´gi” w nak∏a-
dzie 1500 egz. i wypromowaç jà we wrze-
Êniu br. na Sejmiku Ogólnopolskiej Kon-

fraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr w Rybniku.
– o zaznaczenie, podkreÊlenie, zasygnalizowanie

spostrze˝onego b∏´du na wydruku opracowania.
Terminy sà bliskie, ale wszystkiemu mo˝na spro-

staç, pod warunkiem, ˝e nie zbuntujà si´ recenzenci
tzn. zdo∏ajà napisaç swoje opinie jeszcze w marcu br.,
bo ju˝ z poczàtkiem kwietnia musz´ uruchomiç wnio-
ski. JeÊli bym z tym nie zdà˝y∏, to klapa. Dlatego te˝
Êciskam Wasze d∏onie a˝ do bólu i wo∏am: „Nie znie-
ch´cajcie si´!” 

Serdecznie pozdrawiam –

Ok∏adka i strona tytu∏owa „Ksi´gi najstarszych polskich chórów
w kraju i za granicà” z dedykacjà Autora

R. Hanke z ma∏˝onkà wÊród goÊci zaproszonych na obchody stu-
lecia Zwiàzku. Foto T. Kawka
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Rajmund Hanke urodzi∏ si´
w zabrzaƒskiej dzielnicy Paw∏ów,
czyli tam gdzie ja Henryk, tylko
nieco póêniej, bo w 1938 roku.
Mieszka∏ prawie naprzeciw ko-
Êcio∏a w kamienicy paƒstwa Gà-
siorów. Podstawówk´ ukoƒczy∏
w nowej szkole, która do tej pory
znajduje si´ po drugiej stronie ko-
Êcio∏a, matur´ zda∏ w Zabrzu,
a studia ukoƒczy∏ w Cieszynie.
Mia∏ dwóch braci, jednà siostr´,
by∏ dwukrotnie ˝onaty i mia∏ czte-
rech synów.

– Z Rajmundem przyjaêni∏em si´
od lat m∏odzieƒczych. Wspólnie
graliÊmy w pi∏k´ no˝nà na szkol-
nym boisku, po mszy dla dzieci,
która by∏a w Êrod´ o szesnastej.
SpotykaliÊmy si´ równie˝ w tak
zwanej „Harcówce”, która by∏a
obok starej szko∏y, gdzie swoje
spotkania mieli harcerze. W ra-
mach zaj´ç czasem organizowali-
Êmy podchody w parku miejskim
„Guido”. Gdy zaczyna∏em graç na
organach w koÊciele, ale organistà
by∏ Józef Szindler, Rajmund bywa∏
na chórze na niedzielnych mszach,
po których mi∏o gaw´dziliÊmy

z kolegami. Póêniej, gdy by∏em ju˝
organistà parafii, przychodzi∏ na
chór w Êwi´ta, tak˝e wtedy, gdy
mieszka∏ ju˝ w Chorzowie. ZaÊ ja-
ko prezes zwiàzku Êpiewaków by-
wa∏ w Paw∏owie, gdzie cz∏onkom
chóru „Lutnia” wr´cza∏ odznacze-
nia. A trzeba wspomnieç, ˝e jest to
najstarszy zespó∏ w mieÊcie.

Rajmund Hanke wraz z ˝onà Jo-
annà najcz´Êciej bywa∏ w naszym
mieszkaniu w Chorzowie, gdy
mieliÊmy coÊ wa˝nego za∏atwiç.
Do jednego z takich spotkaƒ do-
sz∏o, o ile pami´tam, 10 maja 2009
roku, po zjeêdzie chórów ewange-
lickich diecezji katowickiej w ko-
Êciele w Chorzowie. Podjà∏em si´
wówczas przygotowania do druku,
a moja ˝ona Ewa korekty, „Âpie-
waka Âlàskiego” 2009, nr 7.

– Natomiast ja, jako ˝ona Hen-
ryka, doskonale pami´tam inne
spotkanie, które odby∏o w 1985 ro-
ku. Wtedy to Rajmund propono-
wa∏, abym zg∏osi∏a swojà kandy-
datur´ na urzàd wiceprezydenta
Chorzowa; on wówczas by∏ dyrek-
torem Wydzia∏u Kultury i Sztuki
Urz´du Wojewódzkiego w Kato-

wicach. W tym czasie by∏am na-
uczycielem akademickim Uniwer-
sytetu Âlàskiego Filii w Cieszynie,
a dodaç nale˝y, ˝e by∏a to praca
pewna, wi´c nie podj´∏am tego te-
matu, mimo, ˝e mia∏am od razu
otrzymaç s∏u˝bowy samochód i te-
lefon, na który jeszcze póêniej d∏u-
go czeka∏am. 

Nasze spotkania z tym szlachet-
nym Cz∏owiekiem odbywa∏y si´
cz´sto tak˝e w siedzibie Zwiàzku
w Katowicach. Dotyczy∏y g∏ównie
tekstów do „Âpiewaka Âlàskiego”,
a by∏o ich wiele. 

Rajmund Hanke ceniony by∏
równie˝ w Êrodowisku ewangelic-
kim. Za dzia∏alnoÊç ekumenicznà
z ràk biskupa diecezjalnego, Tade-
usza Szurmana z Katowic, w 2009
roku otrzyma∏ najwy˝szà nagrod´,
„Ró˝´ Lutra”.

Rajmundzie, niech Ci Tam Êpie-
wajà Twoje chóry i grajà orkiestry,
bo tam gdzie jest muzyka, tam za-
wsze jest ciekawie i weso∏o!

Ewa i Henryk Orzyszkowie

Wspominamy Przyjaciela

W 2008 roku, Rajmund Hanke
uhonorowany zosta∏ tytu∏em Chorzo-
wianina Roku. Z tej okazji powie-
dzia∏: 

– Spotka∏ mnie niebywa∏y, ogrom-
ny zaszczyt i honor, bo dostàpi∏em
przeÊwietnego tytu∏u „Chorzowiani-
na Roku” Wielka radoÊç, która mnie
z tego powodu ogarn´∏a pozostanie
ju˝ ze mnà do koƒca ˝ycia. Dla mnie
by∏ to mocny zastrzyk nowej pozy-
tywnej energii, bo wszak˝e w ten
sposób poddane publicznej ocenie
rezultaty mojej pracy na rzecz mia-
sta, regionu i kultury uzyska∏y dobrà
notacj´. To doznanie odnawia moje
si∏y! Po stokroç dzi´kuj´ wszystkim
i ka˝demu z osobna za taki werdykt!
W sposób szczególny dzi´kuj´ cz∏on-
kom Stowarzyszenia Mi∏oÊników
Chorzowa im. Juliusza Ligonia stale
zatroskanym o dalszy wszechstronny
rozwój miasta oraz Êlàskim chórom
i orkiestrom, z którymi wià˝e mnie
ponad çwierçwiecze aktywnej dzia-
∏alnoÊci. Prezes R. Hanke podczas spotkania op∏atkowego Zarzàdu Oddzia∏u

Âlàskiego PZChiO w 2008 roku
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10 kwietnia 1978 roku
[…]
W sprawie po∏àczenia Okr´gu

Rudzkiego z Chorzowskim rozmo-
wy przeprowadzi kol. Nowak z v-ce
Prezydentem Miasta Chorzowa tow.
Hanke Rajmundem, od spraw kul-
tury. 

15 maja 1978 roku
[…] 
Zebranie zagai∏ v-ce Prezes kol.

Zygmunt Oczkowski. […] Nast´p-
nie omówi∏ podj´te Uchwa∏y na po-
przednim zebraniu […]

a) Kol. M.[a∏gorzata] Nowak mia-
∏a przeprowadziç rozmow´ z v-ce
Prezydentem Miasta Chorzowa
w sprawie przy∏àczenia Okr´gu
Rudzkiego do Chorzowskiego.

Jak kol. Nowak stwierdzi∏a, roz-
mow´ takà przeprowadzi∏a 21.IV br.
udzia∏ w tej rozmowie wzi´li poza
Prezydentem, kierownik Wydz.
Kultury Miasta Chorzowa oraz Pre-
zesi Okr´gu Rudzkiego i Chorzow-
skiego. Wymienieni wyrazili zgod´
na po∏àczenie wym. Okr´gów.

2 kwietnia 1981 roku
[…]
Drh Hanke – zaopiekuje si´ chóra-

mi okr´gu chorzowskiego tj. chóra-
mi z terenu miast: Chorzowa, Rudy
Âlàskiej, Bytomia.

3 sierpnia 1981 roku
[…] 
Drh Hanke […] przyjà∏ prowadze-

nie kroniki Oddzia∏u Âlàskiego.

7 wrzeÊnia 1981 roku 
[…]
Drh Hanke zapozna∏ zebranych

z projektem pisma do chórów, by
wsz´dzie byli kronikarze. Nale˝y po-
czyniç próby uzyskania materia∏ów
o dzia∏aczach ruchu Êpiewaczego,
którzy brali udzia∏ w powstaniach
i plebiscycie. Nale˝y mieç orientacj´
kto z Êpiewaków by∏ w obozach kon-

centracyjnych, w których miejscach
sà upami´tnione nazwiska poleg∏ych
dzia∏aczy. Zebrane materia∏y b´dà
mia∏y sens, je˝eli b´dzie si´ dà˝yç do
ich wydania. Nale˝y podjàç konkurs
na pami´tniki ruchu muzycznego
i Êpiewaczego […] Zobowiàza∏ si´
opracowaç regulamin konkursu […]
Stwierdzi∏, ze opracuje instrukcj´ dla
kronikarzy […]

5 paêdziernika 1981 roku
[…]
Drh Hanke – pieniàdze dla Zwiàz-

ku mo˝na zdobyç poprzez organizo-
wanie dyskotek, zabaw.

16 sierpnia 1982 roku
[…]
Drh Hanke – nale˝a∏oby we wrze-

Êniu zorganizowaç spotkanie z kura-
torem i omówiç wspó∏prac´ Oddzia-
∏u Âlàskiego odnoÊnie chórów szkol-
nych. Powinny byç wspólne przed-
si´wzi´cia – np. specjalny kurs szko-
leniowy dyrygentów dla nauczycieli.

[…]
Drh Hanke – sytuacja stanu wo-

jennego nie powinna chórom prze-
szkadzaç w ich normalnej dzia∏alno-
Êci. Do koƒca roku nale˝y zrobiç ka-
lendarium imprez. 

28 maja 85 roku
[…]
R. Hanke z∏o˝y∏ krótkà informacj´

o uroczystoÊciach jubileuszowych
PZKiO w Trzyƒcu (CSRS). W im-
prezie bra∏o udzia∏ oko∏o 15000 Po-
laków zamieszka∏ych na Zaolziu.
Podczas spotkania R. Hanke zapro-
si∏ chóry polonijne do Katowic na
uroczystoÊci jubileuszowe 75 lecia
PZChiO Â.O. zaproszenie zosta∏o
z radoÊcià przyj´te przez zespo∏y.

28 stycznia 1986 roku
UroczystoÊci jubileuszowe okr´gu

katowickiego odby∏y si´ w Filhar-
monii Âlàskiej. Na uroczystoÊci
obecna by∏a […] ekipa Polskiego

Radia i Telewizji. Po koncercie
cz∏onkom chórów, którzy zas∏u˝yli
si´ ofiarnà pracà wr´czono odznaki,
medale i dyplomy. W ocenie Preze-
sa R. Hankego uroczystoÊç by∏a bar-
dzo starannie przygotowana. 

21 paêdziernika 1986 roku
V-ce prezes poinformowa∏ cz∏on-

ków Zarzàdu, ˝e Prezes Rajmund
Hanke mia∏ zawa∏ serca i leczyç si´
b´dzie w szpitalu przez najmniej 4
miesiàce.

[…]
Do druku jest przygotowany 3 nu-

mer Âpiewaka Âlàskiego. Nale˝y do
WOKu przygotowaç wniosek o za-
p∏at´ dla R. Hankego za przygoto-
wane wst´pne s∏owa do tego czaso-
pisma.

12 paêdziernika 1987 roku
[…]
Na zjeêdzie T.[owarzytwa]K.[ul-

tury]T.[eatralnej] udzia∏ wzi´li R.
Hanke i Z. Pyzik. W myÊl wniosków
wysuni´tych na tym zjeêdzie zapo-
czàtkowane zostanà wieczornice
Êpiewaczo-poetyckie pod has∏em
„Familijne spotkania przy Êpiewie”.

9 wrzeÊnia 1987 roku
[…]
R. Hanke przedstawi∏ projekt roz-

szerzenia obj´toÊciowego i tereno-
wego Âpiewaka. 

[…]
Ad 2. Zdzis∏aw Pyzik zg∏osi∏ kan-

dydatur´ R. Hankego do nagrody Jó-
zefa Lig´zy. Nagroda zosta∏a jedno-
myÊlnie przez zarzàd przyj´ta.

23 lutego 1988 roku
Drh Rajmund Hanke zawniosko-

wa∏ powierzenie funkcji Honorowe-
go Prezesa Êlàskiego Oddzia∏u Ru-
dolfowi Kostorzowi a honorowego
cz∏onka Oddzia∏u Stanis∏awowi Kà-
dzio∏ce i Stanis∏awowi Jareckiemu.
Wszystkie kandydatury przyj´te zo-
sta∏y jednog∏oÊnie.

W Êwietle protokolarnych zapisków
Dwie i pó∏ dekady trwa∏a ta prezesura. Wype∏ni∏a

çwierç wieku, czwartà cz´Êç przesz∏o stuletniej ju˝
historii Êlàskiego zwiàzku Êpiewaczo-muzycznego. 

Poprzedzi∏ jà kilkuletni okres przygotowawczy.
Ujawniajà to wybrane fragmenty protoko∏ów z posie-
dzeƒ Zarzàdu Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO. Wybrane,
zarówno co do czasu (lata 1978–1989), jak i treÊci
niekompletne sà wi´c te fragmenty.

Na opracowanie ca∏oÊci potrzeba wi´cej czasu
i miejsca. Ale i tak, wy∏aniajàcy si´ z tej czàstki zale-
dwie obfitego materia∏u obraz pracy i dokonaƒ Zmar-
∏ego Prezesa, przedstawia si´ nader okazale. Nale˝y
przy tym pami´taç o ograniczajàcych Jego mo˝liwo-
Êci uwarunkowaniach zewn´trznych, i tych bardziej
osobistych, zwiàzanych ze zdrowiem.
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22 kwietnia 1988
[…]
Prezydium jednog∏oÊnie przyj´∏o

zaproponowany przez R. Hankego
sk∏ad kolegium redakcyjnego Âpie-
waka Âlàskiego: J. Âwider, R. Ga-
bryÊ, J. Szwed, R. Hanke, St. Wil-
czek.

9 wrzeÊnia 1988 roku
Prezes R. Hanke przedstawi∏ kon-

cepcj´ programu obchodów jubile-
uszowych Âlàskiego Oddzia∏u
z okazji 80 lecia dzia∏ania.

[…]
R. Hanke zaproponowa∏ zorgani-

zowanie wspólnie z Kurià Festiwalu
kol´d i pastora∏ek. Propozycj´ zaak-
ceptowano.

22 paêdziernika 1988 roku
W zwiàzku z wyjazdem R. Hanke-

go na leczenie sanatoryjne postano-
wiono, ˝e:

1. Nie organizujemy koncertu
z okazji 70-lecia Powstania Polski
(odzyskania niepodleg∏oÊci);

2. R. Warzecha przeprowadzi roz-
mow´ z przedstawicielami Kurii
Katowickiej w sprawie koncertu ko-
l´d naszych chórów.

9 listopada 1988 roku
Rajnhold Trondt przygotuje pu-

char z w´gla na uroczystoÊç jubile-
uszu 50-lecia Rajmunda Hankego.
Stanis∏aw Wilczek natomiast przy-
gotuje druk bibliofilski – 50 sztuk R.
Hankego na jego jubileusz. 

30 stycznia 1989 roku
R. Hanke bardzo wysoko oceni∏

nasze Êpiewacze zabawy karnawa∏o-
we. Pierwsza tradycyjna zabawa
w Katowicach-Piotrowicach by∏a
bardzo udana i sta∏a si´ znaczàcym
czynnikiem integrujàcym naszà spo-
∏ecznoÊç amatorskiego ruchu Êpie-
waczego. 

[…]
Rajmund Hanke uczestniczy∏ tak-

˝e na tradycyjnym balu kostiumo-
wym Akademickiego Chóru Poli-
techniki Âlàskiej i udzieli∏ wywiadu
TV, która nakr´ca∏a reporta˝ z tego
balu, pokazanego w TV w dniu 21
stycznia br. w II programie. 

[…]
Rajmund Hanke zaproponowa∏

[…] zorganizowanie kursu wodzire-
jów zabawy. Propozycja nie zosta∏a
zaakceptowana przez Zarzàd.

1 wrzeÊnia 1989 roku

W dniu 1 wrzeÊnia 1989 r. z oka-
zji 50 rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej Âlàski Oddzia∏ PZChiO
w Katowicach zorganizowa∏ uro-
czysty koncert z udzia∏.[em] Paƒ-
stwowej Orkiestry Symfonicznej
w Zabrzu, Chóru mieszanego
„Ogniwo” Katowice oraz aktorów
Teatru Âlàskiego im. St. Wyspiaƒ-
skiego w Katowicach. Jeden kon-
cert odby∏ si´ w Sali Filharmonii
Zabrskiej o godz. 13.00 a drugi
w Sali Urz´du Miejskiego w Gliwi-
cach o godz. 16.00. […] W czasie
koncertu Prezes Âlàskiego oddzia∏u
PZChiO mgr Rajmund Hanke wy-
g∏osi∏ „Pos∏anie muzyków i Êpiewa-
ków Âlàska do narodów Êwiata”
o nst. treÊci:

„II wojna Êwiatowa by∏a naj-
krwawszà, najtragiczniejszà i najha-
niebniejszà w historii ludzkoÊci.
Konflikty mi´dzy narodami nie-
ustannie rozstrzygane sà przez bru-
talnà przemoc, przez wojn´. U progu
XXI wieku ˝adne nowoczesne paƒ-
stwo bez wzgl´du na stopieƒ zamo˝-
noÊci nie jest w stanie ochroniç swo-
ich obywateli przed potwornymi
broniami, zdolnymi w kilka sekund
zniszczyç wielkie skupiska […]

27 wrzeÊnia 1989 roku

Zarzàd Oddzia∏u prosi Eugeniusza
D´biƒskiego, R. Warzech´ i R. Han-
kego o zainteresowanie si´ przyczy-
nami regresu organizacyjnego chó-
rów „Halka” Bytom, „Echo” Kato-
wice i „Harmonia” Chorzów i przed-
∏o˝enia wniosków formu∏ujàcych
sposoby zahamowania smutnych
tendencji w naszym spo∏ecznym ru-
chu Êpiewaczym.

8 listopada 1989

Drh Rajmund Hanke powiadomi∏
zarzàd o przeprowadzeniu z w∏adza-
mi koÊcio∏a katolickiego w woje-
wództwie katowickim rozmowy na
temat udzia∏u chórów koÊcielnych
w uroczystoÊciach jubileuszowych
80-lecia Oddzia∏u oraz wspólnej or-
ganizacji koncertu kol´d w Katedrze
w Katowicach oraz koÊcio∏ach na te-
renie okr´gów. W rezultacie burzli-
wej dyskusji ustalono, ˝e

1. Komitet Organizacyjny Obcho-
dów Jubileuszowych zwróci si´ do
biskupa koÊcio∏a katolickiego w Ka-
towicach oraz ksi´˝y koÊcio∏ów in-
nych wyznaƒ o przyj´cie cz∏onko-

stwa w Komitecie Honorowym uro-
czystoÊci jubileuszowych.

2. 6 maja przed manifestacjà Êpie-
waczà z okazji 80-lecia Oddzia∏u
w Katedrze koÊcio∏a katolickiego
odb´dzie si´ uroczysta msza w in-
tencji chórów i orkiestr Êlàskich. 

3. W porozumieniu z Radà Arty-
stycznà Oddzia∏u oraz przedstawiciel-
stwa Kurii katolickiej w Katowicach
w Katedrze odb´dzie si´ uroczysty
koncert kol´d, natomiast w okr´gach
chóry organizowaç b´dà koncerty ko-
l´d po uzgodnieniu z ksi´˝mi zainte-
resowanych koÊcio∏ów.

4. Zarzàd Oddzia∏u zwróci si´ do
Kurii katolickiej w Katowicach
o wydelegowanie swego przedsta-
wiciela do pracy w Oddziale Âlà-
skim PZChiO.

5. Upowa˝niono drh Waltera Stry-
j´ i Zbigniewa Filipka do przepro-
wadzenia na wymienione wy˝ej te-
maty rozmowy z przedstawicielami
Kurii. 

29 listopada 1989 roku

Prezes Oddzia∏u Âlàskiego drh
Rajmund Hanke z∏o˝y∏ sprawozda-
nie z rozmów, jakie przeprowadzi∏
z dyrektorem Gilem – kierownikiem
Wydzia∏u Kultury Urz´du Woje-
wódzkiego w Katowicach:

1. Oddzia∏ Âlàski otrzyma dotacj´
na I kwarta∏ w wysokoÊci 5 mil. z∏.

2. Wydzia∏ Kultury UW w Kato-
wicach pokryje koszty wydawnictw
jubileuszowych oraz kompozycji
przygotowanych na uroczysty kon-
cert Jubileuszowy

3. Wydzia∏ Kultury UW i Woje-
woda Katowicki poparli wniosek
o zwrócenie si´ do Biskupa KoÊcio-
∏a Katolickiego w Katowicach
w sprawie przyj´cia protektoratu
nad uroczystoÊciami jubileuszowy-
mi Oddzia∏u Âlàskiego.

30 grudnia 1989

Prezes Hanke R. przywita∏ przy-
by∏ych na spotkanie sylwestrowe
cz∏onków zarzàdu i podkreÊli∏ zna-
czenie wàtku tradycyjnego organi-
zowania takich spotkaƒ. Na spotka-
niu Zarzàdowi Oddzia∏u zosta∏
przedstawiony ks. dr Antoni Regi-
nek – przedstawiciel Kurii Bisku-
piej, który wyrazi∏ ch´ç wspó∏praco-
wania z Oddzia∏em w zakresie chó-
ralistyki koÊcielnej.

Wybór i opracowanie
andwoj
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Urodzi∏a si´ 30 marca 1929 roku
w Giera∏towicach w dawnym po-
wiecie rybnickim. Dzieciƒstwo sp´-
dzi∏a wÊród starszych sióstr – by∏a
najm∏odszà. Rodzina Pindurów, bo
takie by∏o jej rodowe nazwisko, to
rodzina uzdolniona muzycznie. Brat
ojca – by∏ kapelmistrzem orkiestry
d´tej, a jej kuzyn Ryszard bardzo
dobrym Êpiewakiem – chórzystà.
Irena, bo takie imi´ nadali jej rodzi-
ce, ju˝ w wieku szkolnym przeja-
wia∏a zami∏owanie do Êpiewu.
Majàc lat dziewi´tnaÊcie, czy-
li w roku 1948 wstàpi∏a
w szeregi Êpiewaków, do To-
warzystwa Âpiewaczego
„Skowronek” w Giera∏towi-
cach, które dzia∏a∏o ju˝ od
trzech lat. W prawie stuoso-
bowym towarzystwie Irena
da∏a si´ poznaç jako mi∏a ko-
le˝anka, a przede wszystkim
jako bardzo dobra chórzystka
o g∏osie sopranowym. Ju˝
w roku 1956 zosta∏a „radnà”
w Zarzàdzie „Skowronka”. 

Towarzystwo Âpiewacze
„Skowronek” to nie tylko
Êpiew, lecz od 1952 roku tak-
˝e przedstawienia teatralne.
Z poÊród aktywnej m∏odzie˝y
wy∏oni∏o si´ „kó∏ko amator-
skie”, które w Êwi´ta bo˝ona-
rodzeniowe i wielkanocne
wystawia∏o sztuki, takie jak:
MoralnoÊç Pani Dulskiej Ga-
brieli Zapolskiej, Pan Dama-
zy Józefa Bliziƒskiego i wiele
innych. To naszej „Irce” graj
– by∏a urodzonà aktorkà. Bra∏a
udzia∏ prawie we wszystkich przed-
stawieniach. Towarzystwo Âpiewa-
cze to nie tylko sp´dzanie w mi∏ym
towarzystwie wolnego czasu, ale
tak˝e dla m∏odzie˝y okazja do po-
znania si´ nawzajem. W∏aÊnie wtedy
„Irka” pozna∏a swojego ukochanego
m´˝czyzn´, chórzyst´, g∏osowo
Êwietnego tenora Alojzego Bryzika,
który w sierpniu 1945 roku wstàpi∏
do Towarzystwa Âpiewaczego
„Skowronek”. Ich wzajemna mi∏oÊç
da∏a si´ poznaç w grywanych przed-
stawieniach, poniewa˝ druh Alojzy

by∏ równie˝ dobrym aktorem – ama-
torem. Mi∏oÊç zawiàzana w chórze
odnalaz∏a swój fina∏ na Êlubnym ko-
biercu w 1952 roku; 20 stycznia
2002 roku Chór „Skowronek” bra∏
udzia∏ we Mszy Âwi´tej odprawio-
nej w koÊciele parafialnym, z okazji
50. rocznicy ma∏˝eƒstwa druhów
Ireny i Alojzego Bryzików. Po Êlu-
bie mimo obowiàzków jakie musieli
spe∏niaç jako ma∏˝onkowie, nie po-
rzucili swoich pasji – pracy spo∏ecz-

nej dla dobra ruchu Êpiewaczego.
Wychowali córk´ i dwóch synów.
W latach od 1956 do 1985 Irena
Bryzik mimo obowiàzków domo-
wych na lekcje chóru ucz´szcza∏a
regularnie i równoczeÊnie by∏a rad-
nà w zarzàdzie „Skowronka”. 

Dnia 25 stycznia 1986 roku odby-
∏o si´ Walne Zebranie, podczas któ-
rego wybrano nowy zarzàd. Preze-
sem Towarzystwa Âpiewaczego
„Skowronek” zosta∏a Irena Bryzik.
Piastowa∏a t´ funkcj´ nieprzerwanie
do 2001 roku, to jest przez 15 lat. Za
jej kadencji chór prze˝y∏ wzloty

i niepowodzenia. W roku 1996 zo-
sta∏a cz∏onkiem zarzàdu Okr´gu
Rybnickiego PZChiO. Okres prze-
wodnictwa Ireny Bryzik wyró˝ni∏
si´ w historii „Skowronka” wieloma
wcià˝ aktualnymi inicjatywami,
a mianowicie: w roku 1987 zapo-
czàtkowano tradycj´ chóralnego
Êpiewania kol´d przed pasterkà,
w odpowiedzi na apel Oddzia∏u Âlà-
skiego PZChiO „Skowronek zapo-
czàtkowa∏ w 1993 roku w KoÊciele

Parafialnym koncerty im.
G.G. Gorczyckiego, w 1996
roku zapoczàtkowano pierw-
sze Âlàskie Gody Gminy Gie-
ra∏towice. Rok 1990 by∏ ro-
kiem poÊwi´cenia nowego
sztandaru – symbolu idei
Êpiewactwa. W 1993 roku
„Skowronek” znalaz∏ swoje
nowe gniazdo w pomieszcze-
niach Urz´du Gminy.
Ogromna w tym zas∏uga Pre-
zes Ireny Bryzik. Dzi´ki jej
aktywnej pracy w roku 1997
po∏àczone chóry: „Dzwon” –
Orzesze i „Skowronek” Gie-
ra∏towice wzi´∏y udzia∏
w spotkaniu w koÊciele p.w.
Âw. Józefa na Kahlenbergu
ko∏o Wiednia w Austrii.
W 1999 roku równie˝ z ini-
cjatywy druhny Ireny zorga-
nizowano „Wieczór Wspo-
mnieƒ” poÊwi´cony za∏o˝y-
cielowi „Skowronka” Anto-
niemu Stachurze, by∏ym pre-
zesom – Marcjanowi Oper-
skalskiemu i Alfonsowi Pu-

cowi oraz dyrygentom – Florianowi
Kozio∏owi i Eugeniuszowi Smo∏ce.
Pod kierunkiem prezes Ireny Bryzik
zorganizowano trzy jubileusze chó-
ru, z okazji 75-lecia, 80-lecia i 85-
lecia oraz spotkania z m∏odzie˝à. 

W okresie prezesowania Ireny
Bryzik chór „Skowronek” zas∏u˝y∏
sobie na wiele zaszczytnych tytu∏ów
i móg∏ stawaç do rywalizacji z naj-
lepszymi zespo∏ami w kraju. 

W lutym 2002 roku Irena Bryzik
ze wzgl´dów zdrowotnych zrezy-
gnowa∏a z dalszego kandydowania
na prezesa chóru. Zosta∏ jej nadany

Takich ludzi coraz mniej

Irena Bryzik

Irena Bryzik
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tytu∏ Prezesa Honorowego Chóru
„Skowronek”. W okresie trwajàcej
53 lata dzia∏alnoÊci w spo∏ecznym
ruchu chóralnym, Irena Bryzik zo-
sta∏a wyró˝niona odznakami hono-
rowymi PZChiO: bràzowà, srebrnà,
z∏otà, z∏otà z laurem oraz z∏otà
z wieƒcem laurowym. Na Zjeêdzie
Âlàskich Chórów w roku 2009 na
Zadolu pod Katowicami druhna Ire-
na Bryzik uhonorowana zosta∏a
nadanym Uchwa∏à Walnego Zjazdu
Oddzia∏u Âlàskiego PZChiO tytu∏em
Honorowego Cz∏onka Oddzia∏u
PZChiO. W roku 2010 otrzyma∏a
Medale Stulecia. 

W pami´ci chórzystów „Skowron-
ka” utrwali∏ si´ wizerunek „Irki”
osoby niezwykle pracowitej, skrom-

nej, obdarzonej umiej´tnoÊcià na-
wiàzywania kontaktów i wieloma
innymi przymiotami. 

Poczàtek roku 2012 nie zapowia-
da∏ w jej ˝yciu wi´kszych zmian. 

W styczniu zaszczyci∏a swojà
obecnoÊcià Walne Zebranie „Skow-
ronka” ˝yczàc mu wiele sukcesów
na Êpiewaczej niwie. Niestety kwiet-
niowe wydanie Miesi´cznika Miesz-
kaƒców Gminy Giera∏towice „Wie-
Êci Gminy” donios∏o o Êmierci Ireny
Bryzik – wieloletniego Prezesa gie-
ra∏towickiego „Skowronka”. Dnia
19 kwietnia Chór „Skowronek” po-
˝egna∏ Ê.p. Iren´ Bryzik. Chór i or-
kiestra towarzyszy∏y swej zas∏u˝o-
nej druhnie w jej ostatniej drodze,
∏àczàc si´ z jej bliskimi w smutku

i ˝alu. W ostatnim po˝egnaniu
uczestniczy∏y poczty sztandarowe
chórów:

„Cecylia” – Paniówki, „Bel Can-
to” – Chudów, „S∏owik” – Przyszo-
wice i „Skowronek” – Giera∏towice.
Obecni byli: Roman Warzecha –
prezes Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr, prezes Kazimierz Bed-
norz i sekretarz Rita Ferenz z dele-
gacjà Okr´gu Rybnickiego ÂZChiO,
jak równie˝ wieloletni dyrygent
„Skowronka” Jerzy Pogocki. 

Przedstawiciele Chóru „Skowro-
nek” – Tadeusz Czech, El˝bieta 
Bismor i Teresa Czapelka z∏o˝yli
kwiaty na grobie Honorowej Pre-
zeski.

Józef Czapelka
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Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva
il canto” w sierpniu 1995 roku
w Cieszynie zainaugurowa∏ s∏ynny
na ca∏ym Êwiecie Chór Ch∏opi´cy
i M´ski zwany od dawna „Poznaƒ-
skimi S∏owikami”. W KoÊciele Je-
zusowym na Wy˝szej Bramie wyko-
na∏ wspólnie z Orkiestrà Paƒstwowj
Filharmonii w Poznaniu oratorium
J.F. Haendla „Mesjasz”.

S∏uchajàc „Mesjasza”, zauroczo-
ny pi´knym Êpiewem „Poznaƒ-
skich S∏owików”, przypomnia∏em
sobie poczàtek lat siedemdziesià-
tych, kiedy to uda∏o mi si´ sprowa-
dziç do Karwiny – Nowego Miasta
ten wspania∏y chór. Inne to by∏y
czasy. Ile˝ to zabiegów trzeba by∏o
wykonaç, ˝eby „Poznaƒskie S∏owi-
ki” mog∏y zaÊpiewaç równie˝ na
Zaolziu (nazwy tej nie wolno by∏o
wówczas u˝ywaç)! Uda∏o si´ jed-
nak i „S∏owiki” zawita∏y do Karwi-
ny. Wtedy te˝ po raz pierwszy mia-
∏em zaszczyt osobiÊcie poznaç bli-
˝ej twórc´ sukcesów artystycznych
„Poznaƒskich S∏owików”, profeso-
ra Stefana Stuligrosza. Przed kon-
certem odpoczywa∏ chwil´ w na-

szym mieszkaniu. Wypytywa∏
o ˝ycie Polaków na Zaolziu, o na-
sze zespo∏y Êpiewacze, interesowa∏
si´ wszystkim, co zwiàzane by∏o
z ˝yciem naszej polskiej grupy na-
rodowej, ˝yjàcej na lewym brzegu
Olzy. 

A wieczorem koncert w Miejskim
Domu Kultury przyj´ty przez
wdzi´cznà publicznoÊç d∏ugimi
owacjami na stojàco. Wr´czy∏ mi te˝
prof. Stuligrosz album starych pieÊni
polskich na pamiàtk´ spotkania
w górniczej Karwinie.

Profesor Stefan Stuligrosz zwyk∏ mówiç: 
„To nie jest chór, to jest prawdziwa szko∏a ˝ycia”

Odszed∏ niedoÊcigniony mistrz
W wieku 91 lat zmar∏ w piàtek 15 czerwca br. twórca Êwiatowej s∏awy chóru „Poznaƒskie S∏owiki”– profe-

sor Stefan Stuligrosz. Skomponowa∏ blisko 600 utworów na chór a cappella oraz z towarzyszeniem fortepia-
nu, organów i orkiestry. Opracowa∏ dziesiàtki kol´d i pieÊni. W ciàgu ponad 70 lat aktywnej pracy ze „S∏owi-
kami” przesz∏o przez jego chór ponad 2 tys. wychowanków.

Prof. Stefan Stuligrosz ponad 70 lat prowadzi∏ „Poznaƒskie S∏owiki”
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Ze „S∏owikami” w Wolsztynie

A potem – ju˝ po karwiƒskim koncercie – na zapro-
szenie profesora, wówczas rektora Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (funkcj´ t´ sprawo-
wa∏ w tej uczelni przez pi´tnaÊcie lat), pojecha∏em do
Poznania i Wolsztyna (70 km na po∏udniowy zachód od
Poznania), gdzie „Poznaƒskie S∏owiki” sp´dza∏y czas na
zgrupowaniu artystycznym przed swoim wyjazdem do
Japonii. Zespó∏ li-
czy∏ wówczas 85
Êpiewaków, gdy
tymczasem do Japo-
nii mog∏a pojechaç
tylko czterdziestka.
Do po∏udnia odby-
wa∏y si´ próby ca∏e-
go zespo∏u, po po∏u-
dniu çwiczyli ci, co
pojechasç mieli do
Japonii. Tym, którzy
nie mogli pojechaç,
by∏o niestety bardzo
˝al. Ale trzeba by∏o
si´ podporzàdkowaç
twardym rygorom fi-
nansowaym. Organi-
zatora koncertów
„S∏owików” w Japo-
nii nie staç by∏o na
zaproszenie tak du-
˝ego cia∏a Êpiewa-
czego.

W Wolszytynie
mia∏em okazj´ bli˝ej
poznaç prof. Stuli-
grosza jako dyrygen-
ta, chórmistrza, kom-
pozytora i jako cz∏o-
wieka. Wiedzia∏em
ju˝ wtedy, ˝e Stefan
Stuligrosz prowadzi
chór od 1939(!) roku.
Wówczas, jako dzie-
wi´tnastoletni m∏o-
dzieniec, zaczà∏ kontynuowaç dzie∏o wielu poprzedni-
ków, przede wszystkim swojego mistrza i nauczyciela,
ks. dr. Wac∏awa Gieburowskiego, który w latach
1914–1939 prowadzi∏ znakomity chór katedralny ch∏o-
pi´co-m´ski. Po wojnie zespó∏, ju˝ osiemdziesi´cio-
osobowy, odniós∏ pierwszy sukces podczas goÊcinnego
koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie
w 1949 roku. W rok póêniej chór zosta∏ przy∏àczony do
Paƒstwowej Filharmonii w Poznaniu, nadal pozosta∏
jednak zespo∏em amatorskim.

Wielki muzyk i niesamowity 
wychowawca 

Stefan Stuligrosz by∏ wielkim muzykiem i niesamowi-
tym pedagogiem, cz∏owiekiem niezwyk∏ym í szlachet-
nym, który ponad wszystko umi∏owa∏ Êpiew chóralny
i „swoich ch∏opców”. Tak ich w Wolsztynie nazywa∏.
By∏ jak gdyby ich drugim ojcem, czasami nawet wi´cej

ni˝ ojcem. Zna∏ swoich „ukochanych” podopiecznych
na wylot. Interesowa∏ si´ ich ˝yciem rodzinnym, ich po-
st´pami w nauce szkolnej. Przecie˝ praca w zespole wy-
maga∏a wielu wyrzeczeƒ. Ch∏opcy spotykali si´ prze-
ci´tnie trzy razy w tygodniu w godzinach wieczornych,
çwiczàc niezwykle intensywnie przez dwie godziny.
A do tego rocznie oko∏o 50–60(!) koncertów w kraju i za
granicà – chór wyst´powa∏ z wielkim powodzeniem nie-
omal we wszystkich krajach europejskich, tak˝e w Ka-

nadzie, USA, Korei
P∏d… No i… za par´
dni Japonia! – kraj,
którego publicznoÊç
wymaga najwi´ksze-
go poziomu wyko-
nawstwa artystycz-
nego. A do tego by∏y
jeszcze renomowane
festiwale muzyczne,
zarówno w kraju jak
i za granicà… A pro-
fesor Stuligrosz wy-
maga∏ od swoich
ch∏opców równie˝
dobrych post´pów
w nauce. W chórze
mogli zatem pozo-
staç najlepsi z naj-
lepszych.

Ka˝dego wieczoru
przed spoczynkiem
nocnym „S∏owiki”
dawa∏y krótki kon-
cert na dobranoc.
Ch∏opcy Êpiewali na
schodach przed zam-
kiem, który znajdo-
wa∏ si´ w du˝ym,
pi´knym parku. S∏u-
cha∏em zawsze tego
Êpiewania w odleg∏o-
Êci oko∏o 200 me-
trów od zespo∏u. Sre-
brzysty, uroczy
Êpiew ch∏opaków

niós∏ si´ cudownym echem po ca∏ym parku. Jakby ktoÊ
kojàcy balsam wlewa∏ w dusz´! Co za czarowne to by∏y
g∏osiki i pieÊni! Dobrej nocy, i sza, do bia∏ego Êpij
dnia… brzmia∏a na po˝egnanie ka˝ego dnia cudowna
ko∏ysanka Brahmsa.

Nie poszed∏em jednak spaç. Czasami do póênej nocy,
o ile nie mia∏ innych roboczych zaj´ç, prowadziliÊmy ze
Stefanem (bo tak kaza∏ mi si´ do siebie odzywaç) „noc-
ne Polaków rozmowy”.

– To nie jest chór, to jest prawdziwa szko∏a ˝ycia.
Ucz´ ch∏opców szacunku do starszych, wra˝liwoÊci mu-
zycznej, w ka˝dym utworze tkwi chwila ˝ycia jego
kompozytora, który otrzyma∏ natchnienie. A natchnienie
nie przychodzi od cz∏owieka, ono przychodzi od Boga –
mówi∏ o swoich wychowankach.

By∏ te˝ przy rozmowach Edmund Linka, który Êpie-
wa∏ w tenorach i prowadzi∏ równie˝ çwiczenia emisyjne
z ch∏opakami, by∏ i Andrzej Tatarski, Êwietny akompa-

Prof. Stuligrosz ka˝dym drgnieniem cia∏a, ràk, mimikà prze˝ywa∏
muzyk´ i Êpiew!



niator, organista, który po studiach by∏ jeszcze na sta˝u
artystycznym w Pary˝u (dziÊ profesor Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu). Z wielkim ˝alem opuszcza∏em
Wolsztyn.

„Poznaƒskie S∏owiki” w Cieszynie
Z wszystkimi trzema przyjació∏mi spotka∏em si´ po

25 latach w sierpniowy dzieƒ 1995 roku w Cieszynie,
podczas przerwy w próbie generalnej „Mesjasza”. Ed-
mund dalej Êpiewa∏ w tenorach, Andrzej dzielnie akom-
paniowa∏ chórowi na organach. A profesor Stuligrosz? –
Ten ma w sobie tyle jeszcze ˝yciowej energii, ˝e móg∏y
dawaç nam wszystkim. I to pomimo tego, ˝e jest po
ci´˝kiej operacji – poinformowa∏ mnie Edmund Linka.

Podziwia∏em profesora na próbie generalnej i na kon-
cercie. Prowadzi∏ wtedy „S∏owiki” ju˝ 56 lat! Podczas
dyrygowania by∏ pe∏en ˝ycia i energii, jakby dopiero co
jako m∏odzieniec rozpoczà∏ prowadziç zespó∏. I jak
mocno prze˝ywa∏ muzyk´ i Êpiew! Ka˝dym drgnieniem
swego cia∏a, ràk, mimikà twarzy! Umia∏ z orkiestry
i swojego chóru wydobyç te najsubtelniejsze odcienie
dêwi´ków, jak te˝ i pot´˝nie brzmiàce akordy. Tote˝
z jednej strony pojawi∏y si´ na twarzach s∏uchaczy ∏zy
wzruszenia, z drugiej zaÊ akordy forte cudem niemal nie
wyrywa∏y z piersi serca. Prawdà jest, ˝e Stefan Stuli-
grosz ceniony by∏ zawsze jako znakomity interpretator
muzyki chóralnej a cappella oraz wielkich dzie∏ wokal-
no-instrumentalnych, jak oratoria, kantaty, pasje, msze.
Po raz pierwszy mia∏em mo˝liwoÊç przekonaç si´ o tych
mistrzowskich umiej´tnoÊci profesora ju˝ w Poznaniu
w roku 1969, kiedy to mistrz obchodzi∏ 30-lecie pracy
artystycznej ze „S∏owikami”, wykonujàc z nimi oraz
Filharmonià Poznaƒskà Msz´ C-dur „koronacyjnà”
W.A. Mozarta w auli Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza.

Mi∏ym akcentem koƒcowym koncertu, który zainau-
gurowa∏ wielkie Êwi´to muzyki wokalnej w Cieszynie
„Viva il Canto” w 1995 roku by∏y te˝ ˝yczenia przeka-
zane przez burmistrza miasta Jana Olbrychta (dziÊ euro-
pos∏a) prof. Stuligroszowi w zwiàzku z ukoƒczeniem 75
lat ˝ycia. Po 25 latach mia∏em te˝ zaszczyt osobiÊcie
z∏o˝yç ˝yczenia Jubilatowi w imieniu ZG PZKO oraz je-
go Zrzeszenia Âpiewaczo-Muzycznego. 

Wzruszajàca by∏a mowa Jubilata, przepe∏niona wielkà
troskà o wspó∏czesny Êwiat, a tak˝e zawierajàca akcenty
dotyczàce rozpocz´tego wówczas w Cieszynie Kongre-
su Ekumenicznego, na którym nie brakowa∏o naszego
karwiƒskiego rodaka, ks. infu∏ata prof. dr. hab. Jana
Kruciny z Wroc∏awia. Co za zbieg okolicznoÊci!

„S∏owiki” po raz drugi w Karwinie”
W cztery lata póêniej spotka∏em si´ z prof.Stuligro-

szem w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie bar-
dzo interesujàco opowiada∏ o sztuce dyrygowania chó-
rem, demonstrujàc w∏asnym g∏osem jak nale˝y Êpiewaç.
Co za gromki g∏os 79 letniego mistrza! Jaki tempera-
ment, rzutkoÊç i energia! Wierzyç si´ nie chcia∏o, ˝e ju˝
za rok ten wspania∏y dyrygent i cz∏owiek obchodziç b´-
dzie swoje 80. urodziny…

W zakàtku swojego serca ˝ywi∏em skrytà nadziej´, ˝e
mo˝e za dwa lata, w roku 1997, kiedy obchodziç b´dzie-
my na Zaolziu 70. rocznic´ zorganizowanego Êpiewac-

twa polskiego (w roku 1927 powsta∏ Zwiàzek Polskich
Chórów w Czechos∏owacji), mo˝e ponownie us∏yszymy
„Poznaƒskie S∏owiki” na naszym zaolziaƒskim skrawku
pi´knej ziemi cieszyƒskiej. Mo˝e to b´dzie po 27 latach
znów w Karwinie, tym razem jednak w pi´knej auli Uni-
wersytetu Âlàskiego… I uda∏o si´, ale dopiero w dwa la-
ta póêniej, w sierpniu 1999 roku. Po raz drugi publicz-
noÊç – nie tylko karwiƒska – prze˝y∏a prawdziwà uczt´
duchowà…

Napisa∏ potem jeszcze do nas profesor: 
W imieniu ma∏ych i doros∏ych Êpiewaków Chóru

Ch∏opi´co-M´skiego Paƒstwowej Filharmonii w po-
znaniu – „Poznaƒskie S∏owiki” – oraz swoim w∏asnym
dzi´kuj´ najgor´cej za doznane wÊród Was szczere
braterskie uczucia i prawdziwie serdecznà przyjaêƒ.
Ponowny koncert naszego zespo∏u w Karwinie sta∏ si´
dla naszego zespo∏u nowym, niezmiernie bogatym we
wra˝enia i silne wzruszenia prze˝yciem, jakie zacho-
wamy we wdzi´cznych sercach… 

Odesz∏a charyzmatyczna 
osobowoÊç 

Za swe d∏ugoletnie osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci arty-
stycznej z „Poznaƒskimi S∏owikami” oraz pracy dydak-
tyczno – wychowawczej by∏ Stefan Stuligrosz wielo-
krotnie wynagradzany i wyró˝niany. Jest m.in. laure-
atem Nagrody Paƒstwowej I stopnia „Za wybitne osià-
gni´cia w dziedzinie chóralistyki”, jako pierwszy w Pol-
sce otrzyma∏ tytu∏ „Zas∏u˝ony dla kultury narodowej”.
Z okazji obchodów w 1989 roku 50-lecia pracy arty-
stycznej wyró˝niony zosta∏ przez Jana Paw∏a II Wielkim
Krzy˝em Orderu Êw. Sylwestra-Papie˝a. Na uroczysto-
Êciach tych wystàpi∏y „Poznaƒskie S∏owiki” równie˝
pod batutà legendarnego dyrygenta i kompozytora Le-
onarda Bernsteina Êpiewajàc jego Christer Psalms. 

– Odesz∏a postaç charyzmatyczna […] by∏ niedoÊci-
gnionym mistrzem, cz∏owiekiem renesansu: kompono-
wa∏, dyrygowa∏, by∏ niesamowitym wychowawcà dla
chórzystów, których traktowa∏ jak synów – powiedzia∏
po zgonie Mistrza Jacek Sykulski, dyrektor Poznaƒskie-
go Chóru Ch∏opi´cego. 

Stefan Stuligrosz przy wielu okazjach podkreÊla∏
wdzi´cznoÊç Bogu, m.in. za talent, jakim go obdarzy∏,
za „czerstwe zdrowie”, za to, ˝e wype∏nia go „niewyga-
s∏ym jeszcze p∏omieniem twórczego dzia∏ania”. 

– Moja muzyczna d∏ugoletnia dzia∏alnoÊç artystyczna
jest powo∏aniem od dobrotliwego Darcy dobra i pi´kna,
któremu s∏u˝´ wraz ze swoim chórem. Przez 70 lat po-
Êwi´ci∏em umi∏owanej i piel´gnowanej przeze mnie sztu-
ce chóralnej, do chóru nale˝a∏o od 1939 roku ponad dwa
tysiàce wychowanków. Wszysy krzewili polskà kultur´
muzycznà na estradach kraju i Êwiata podczas koncertów
i festiwali – wspomnia∏ Stefan Stuligrosz podczas uro-
czystoÊci wr´czenia mu przez prezydenta Bronis∏awa
Komorowskiego Orderu Or∏a Bia∏ego w roku 2010.

Poznaƒ zaproponowa∏ rodzinie pochowanie Stefana
Stuligrosza na Cmentarzu Zas∏u˝onych Wielkopolan.
Za∏o˝yciel i dyrygent chóru „Poznaƒskie S∏owiki” jed-
nak zgodnie z wolà w∏asnà i rodziny spoczàl w rodzin-
nym grobie obok ˝ony na cmentarzu na poznaƒskim Ju-
nikowie. 

Józef Wierzgoƒ
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10 lat Chóru „Assumptio”– przy parafii WNMP w Katowicach

Pasja i radoÊç
Chór nasz powsta∏ wiosnà 2002

roku z inicjatywy wikarego ks. Janu-
sza KuÊki i za aprobatà ówczesnego
proboszcza ks. Bernarda JoÊki.
Pierwszymi dyrygentami byli stu-
denci Akademii Muzycznej w Kato-
wicach – Dominika Sowa i Adam
Eibin (obecnie organista tutejszej pa-
rafii).

W ciàgu czterech lat stopniowo
formowa∏ si´ sk∏ad chóru (11–19
osób – z przewagà g∏osów ˝eƒskich).
W 2006 roku nastàpi∏a zmiana na sta-
nowisku dyrygenta. Dominika Sowa
ukoƒczy∏a studia i opuÊci∏a nas prze-
kazujàc w dobre r´ce kolejnego stu-
denta AM – Wojciecha Gwiszcza.
W nast´pnym roku przyby∏o kilka
nowych osób i postanowiliÊmy sfor-
malizowaç nasz zespó∏ Êpiewaczy: 29
wrzeÊnia 2008 roku na zebraniu chó-
ru wybraliÊmy nazw´ i zarzàd chóru.
Prezesem zosta∏a Teresa Skiba. 

Dziesiàtego paêdziernika 2008 ro-
ku zostaliÊmy oficjalnie zarejestro-
wani w Polskim Zwiàzku Chórów
i Orkiestr jako Chór Kameralny „As-
sumptio”.

Pod koniec 2010 roku znów nastà-
pi∏a zmiana dyrygenta. Odszed∏
Wojciech Gwiszcz, a jego miejsce
zaj´∏a kolejna studentka AM (tym ra-

zem jednak nasza parafianka – ma-
my wi´c nadziej´ na d∏u˝szà wspó∏-
prac´) – Anna Weber.

Chór nasz liczy obecnie: 6 sopra-
nów, 6 altów, 3 tenory i 3 basy. Re-
pertuar chóru to pieÊni i psalmy reli-
gijne stanowiàce opraw´ mszy Êwi´-
tych, nabo˝eƒstw a tak˝e wa˝nych
parafialnych uroczystoÊci, jubileuszy
etc. Okazjonalnie ÊpiewaliÊmy te˝ na
goÊcinnych wyst´pach w zaprzyjaê-
nionych parafiach katowickich: na
Zawodziu, w KoÊciele Garnizono-
wym, koÊciele Êw. Piotra i Paw∏a,
w Panewnikach, a tak˝e w Jaworznie
i Mys∏owicach-Brz´czkowicach.

UroczystoÊci jubileuszowe odby∏y
si´ w dniach 19–20 maja. Oprócz
Mszy Âwi´tej w intencji chóru, na
której ÊpiewaliÊmy nasze ulubione
pieÊni, by∏o te˝ spotkanie w ogrodzie
parafialnym, które zaszczycili swojà
obecnoÊcià: ks. proboszcz Grzegorz
Kusze, ks. Mariusz Nitka – opiekun
chóru i przedstawicielka Zarzàdu
ÂZChiO, Jadwiga Mandera-Wojty-
nek.

D∏ugoletni, najbardziej aktywni
(niektórzy Êpiewajàcy wiele lat
wczeÊniej w innych zespo∏ach)
cz∏onkowie chóru zostali uhonoro-
wani odznakami zwiàzkowymi: 

– z∏otymi: Maria Turlejska i Jerzy
Wilkus;

– srebrnymi: El˝bieta Kucz i Andrzej
Krzywoƒ;

– bràzowymi: Monika Bremora, Do-
rota K´dzia, Dorota Klukowska,
Maria Krawczyk, Kazimierz Sta-
choƒ, Bronis∏aw Wajand i Cecylia
Ziajska.
Na koniec – osobista refleksja

z pozycji cz∏onka chóru. Dlaczego
z takà radoÊcià Êpieszymy na cotygo-
dniowe próby, prze˝ywamy wyst´-
py? 

Lubimy to, po prostu – to oczywi-
ste, ale to nieca∏a prawda… To nie-
samowita frajda pracowaç, rozwijaç
swoje skromne umiej´tnoÊci pod
kierunkiem m∏odych, pe∏nych pasji
i zaanga˝owania ludzi. JesteÊmy
amatorami, wi´c okreÊlenia: barwa
dêwi´ku, frazowanie etc. by∏y dla
nas poj´ciami czysto teoretycznymi.
Na próbach „dotykamy” tych poj´ç
praktycznie. Oto co przydarzy∏o mi
si´ ostatnio: b´dàc na mszy Êw.
w naszym koÊciele po przyj´ciu ko-
munii Êw. „zatopi∏am si´” chwil´
w modlitwie zamykajàc oczy, ale…
„pod-uczone” ucho – pracuje, anali-
zuje s∏yszane dêwi´ki… myÊl´:…
„o! jak pi´knie ktoÊ ciàgnie fra-

z´!…, o! i pami´ta
o „nieprzybijaniu” koƒ-
cówek! – trzeba dzia-
∏aç… zaprosiç do chó-
ru…” Otwieram szyb-
ko oczy i kogó˝ widz´?
Oto kole˝anka sopra-
nistka – d∏ugoletnia
cz∏onkini naszego chó-
ru! – Pani Aniu, Panie
Wojtku – nauka nie po-
sz∏a w las!

Dzi´kujemy Wam,
Wszyscy nasi Drodzy
Dyrygenci! – bez Wa-
szej pasji, nie by∏oby
naszej radoÊci!

Teresa Warchalska

Chór „Assumptio” pod-
czas koncertu kol´d.
Styczeƒ 2012
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W dniach od 25 do 27 maja br.
chór „Cecylia” z Paniówek przeby-
wa∏ na Warmii i Mazurach. Powo-
dem tego wyjazdu by∏o zaproszenie
na XI Mi´dzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa No-
wowiejskiego do Barczewa. Na fe-
stiwalu Êpiewa∏o 15 chórów pol-
skich i zagranicznych. Barczewo le-
˝y kilkanaÊcie kilometrów od Olsz-
tyna na wschód w stron´ krainy
wielkich jezior mazurskich. Jest to
rodzinne miasto Felisa Nowowiej-
skiego, twórcy Roty. 

Po ca∏onocnej podró˝y przez Pol-
sk´, o siódmej rano dotarliÊmy do
Bazyliki Narodzenia NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Gietrzwa∏dzie, gdzie
w po∏owie XIX wieku Matka Bo˝a
objawi∏a si´ polskim dzieciom. Pi´k-
na Pani przychodzi∏a do dzieci przez
dwa miesiàce. Zostawi∏a po sobie
cudowne êróde∏ko. Na miejscu obja-
wieƒ uznanych w latach 70. XX wie-
ku za jedyne objawienia prywatne
w Polsce wybudowano sanktuarium.
Rano uczestniczyliÊmy we Mszy
Âwi´tej, wys∏uchaliÊmy opowieÊci
przeora sanktuarium i napiliÊmy si´
wody z cudownego êróde∏ka. Po za-
kwaterowaniu si´
w miejscu noclegowym
w Wilimach nad jezio-
rem Dadaj wyruszyli-
Êmy do ¸´gajn, aby daç
koncert w parafii pod
wezwaniem Êw. Mak-
symiliana Kolbego. Na-
szà widowni´ stanowi∏a
m∏odzie˝ z miejscowej
szko∏y podstawowej
wraz z wychowawcami.
M∏odzi s∏uchacze obda-
rzyli nas gromkimi bra-
wami. 

Nast´pnego dnia
o godzinie dziesiàtej
odby∏o si´ w koÊciele
Êwi´tej Anny w Bar-
czewie, przed komisjà

sk∏adajàcà si´ z 3 profesorów muzy-
ki z Bratys∏awy, Katowic i Olsztyna,
przes∏uchanie naszego chóru. Festi-
walowy wyst´p rozpocz´liÊmy Rotà
F. Nowowiejskiego. Potem zaÊpie-
waliÊmy B∏ogos∏awionego cz∏owie-
ka Wac∏awa z Szamotu∏, Speculum
i Salus z Litanii Loretaƒskiej Reima-
na, Alelluja Amen Berga, Modlitw´
o pokój Norberta Blachy, Âlàskie
hasiorki, Krakowskie wesele F. No-
wowiejskiego. Chórowi na akorde-
onie towarzyszy∏ nasz organista Pa-
we∏ Widera.

Zaraz po nas wyst´powa∏ chór
dzieci´cy „Cantus Angelus” z Ze-
spo∏u Szkó∏ Muzycznych w Rado-
miu. Niestety nie mogliÊmy wys∏u-
chaç pozosta∏ych wyst´pów konkur-
sowych bo o 12.45 po Mszy Âwi´tej
mieliÊmy Êpiewaç w sanktuarium
maryjnym Nawiedzenia NMP
w Âwi´tej Lipce. Podczas naszego
koncertu s∏ynna Êwiàtynia ca∏kowi-
cie wype∏niona by∏a przez s∏uchaczy.
O historii sanktuarium bardzo cieka-
wie opowiada∏ miejscowy jezuita. 

Wieczorem, o dziewi´tnastej
w barczewskim koÊciele og∏oszono
wyniki festiwalu. Na wst´pie ka˝dy

z chórów wykona∏ po jednym kon-
kursowym utworze. „Cecylia” za-
Êpiewa∏a Alelluja Amen Berga.
Grand Prix zdoby∏ chór Akademii
Techniczno – Humanistycznej
z Bielska-Bia∏ej, który otrzyma∏ tak-
˝e wi´kszoÊç nagród regulamino-
wych. Przyznano je za najlepsze wy-
konanie muzyki dawnej, kompozy-
cji wspó∏czesnej, kompozycji F. No-
wowiejskiego i dla najlepszego dy-
rygenta. Tak˝e „Cecylia” odnios∏a
niema∏y sukces: wróciliÊmy z Bar-
czewa z bràzowym dyplomem!

W niedziel´ o godzinie dziesiàtej
„Cecylia” zaÊpiewa∏a po raz ostatni
na warmiƒskiej ziemi, podczas
Mszy Âwi´tej w Barczewie. Mieli-
Êmy przy tym okazj´ uca∏owania re-
likwii b∏. Jerzego Popie∏uszki. 

Po tak atrakcyjnym pobycie i pi´-
ciu wyst´pach w póênych godzinach
nocnych wróciliÊmy do Paniówek.

Szczególne podzi´kowania za pra-
c´ w∏o˝onà w przygotowanie chóru
do udzia∏u w tej mi´dzynarodowej
imprezie i przyczynienie si´ do osià-
gni´tego sukcesu nale˝à si´ naszej
dyrygentce, Andronice Krawiec. 

Jerzy Skrzyde∏

XI Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Bràz dla chóru „Cecylia” z Paniówek

Chór „Cecylia” z Pa-
niówek, laureat XI Fe-
stiwalu im. F. Nowo-
wiejskiego w Barcze-
wie. Foto: A. Lempa
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Od niedawna postanowiliÊmy po-
∏àczyç „przyjemne z po˝ytecznym”
i wyruszamy w podró˝ dzieƒ wcze-
Êniej, by sp´dziç razem wi´cej czasu
i szerzej poznaç histori´ po∏udnio-
wych Moraw.

By umiliç monotoni´ jazdy, ju˝
w autokarze rozda∏am egzemplarze
wymyÊlonego przez siebie quizu na
temat Wiednia i króla Jana, dajàc
czas na rozwiàzanie do kolacji.
Og∏oszenie wyników i rozdanie
symbolicznych nagród odby∏o si´
przy wieczornym ognisku. Musz´
przyznaç, ˝e pytania dotyczàce hi-
storii czy geografii nie sprawia∏y
wi´kszych trudnoÊci, gorzej by∏o
z odpowiedziami na pytania z cyklu
„ciekawostki”, np.: co Kara Mustafa
podarowa∏ przed bitwà naszemu
królowi? (odp. korzec ziaren maku –
symbol niezliczonej iloÊci tureckich
˝o∏nierzy). A co w zamian Sobieski
sprezentowa∏ Turkom? (odp. garnek
ziaren czarnego pieprzu – armia nie
do zgryzienia).

I mia∏ racj´ nasz król, bo ju˝ na-
st´pnego dnia po zwyci´skiej bitwie,
za poÊrednictwem królewskiego se-
kretarza, ksi´dza Tomasza Talentie-
go przes∏a∏ do papie˝a Innocentego
XI list, którego fragment przyta-
czam:

Ojcze Âwi´ty!

Venimus, vidimus, Deus vicit.
Zechciej Wasza ÂwiàtobliwoÊç
przyjàç ∏askawie oraz jako nowe
Êwiadectwo mego synowskiego
uszanowania wiadomoÊç o Êwiet-
nym zwyci´stwie u˝yczonym
wczoraj przez Boski Majestat Ca-
∏emu ChrzeÊcijaƒstwu pod Wied-
niem, gdzie uda∏o mi si´ w paru
wr´cz chwilach zniszczyç prze-
wa˝nà cz´Êç wojsk otomaƒskich,
w liczbie 180 tysi´cy wojowni-
ków, uchwyciç wszystkie g∏ówne
sztandary wielkiego wezyra, ca∏à
artyleri´, jego w∏asne konie, broƒ,
sprz´ty i namioty, a˝ ostatecznie
po krwawej a nader zaci´tej walce
oÊmiogodzinnej oraz ucieczce te-
go˝ wezyra z resztà jego ludzi, zo-

sta∏o w mym posiadaniu ca∏e jego
obozowisko, które si´ rozciàga na
ponad mil´ od miasta…

*    *    *
I tak przy opowieÊciach o Janie III

Sobieskim, wspólnym Êpiewie i do-
gasajàcym ognisku dobieg∏ koƒca
pierwszy dzieƒ naszej podró˝y.

Z rana wyruszamy do pa∏acu
w Valticach – g∏ównej siedziby ma-
gnackiego rodu Liechtensteinów.
Budowà i przebudowà pa∏acu zajmo-
wa∏ si´ architekt z Vorarlbergu, z do-
Êwiadczeniami uzyskanymi w Rzy-
mie, Hiszpanii i Portugalii, Anton
Ospel, który zaprojektowa∏ przebu-
dow´ renesansowego pa∏acu na roz-
leg∏à rezydencj´ barokowà.

W areale pa∏acu mieÊci si´ m.in.
Narodowe Centrum Win, a ekspozy-
cja degustacyjna najlepszych stu
win ulokowana jest w piwnicach pa-
∏acu Valtice, 15 metrów pod ziemià.
ZwiedziliÊmy te piwnice, a jak˝e,
korzystajàc te˝ z mo˝liwoÊci degu-
stacji najlepszych win Czech i Mo-
raw, w tym wina ró˝owego, którego
prezentacja odbywa si´ tylko latem.

Pi´kna pogoda sprzyja∏a zwiedza-
niu, tak wi´c nie sposób pominàç
Mikulova, nad którym dominuje do-
stojny barokowy zamek – Êwiadek
historycznych wydarzeƒ. Pierwotnie
by∏ romaƒskà warownià wybudowa-
nà w XI wieku, w roku 1290 sta∏ si´
w∏asnoÊcià Liechtensteinów. To tu
w 1622 roku zbuntowany przeciw
Habsburgom ksià˝´ Siedmiogrodu
Gabor Bethlen zawar∏ pokój z cesa-
rzem Ferdynandem II, tu te˝ w 1805
roku przebywa∏ Napoleon Bonapar-
te, który wybra∏ t´ rezydencj´ na
miejsce rozmów pokojowych po bi-
twie pod Austerlitz mi´dzy Francjà
i Austrià.

DziÊ jednak nikt o tym nie myÊla∏.
Mikulov Êwi´towa∏ winobranie,
wsz´dzie muzyka, wino i barwne
stroje. Punktem kulminacyjnym by∏
historyczny orszak króla Wac∏awa
IV, przyjechaliÊmy jednak troszk´
za póêno i to widowisko nas omin´-
∏o. Zostawiamy wi´c Mikulov

brzmiàcy muzykà rockowà i cymba-
∏owà, Mikulov raczàcy si´ wyÊmie-
nitymi winami ale te˝ burcakiem
(moszcz winogronowy w fazie
ostrej fermentacji) i tradycyjnà
kuchnià morawskà.

Troch´ zm´czeni wracamy do Le-
chovic, gdzie czeka na nas wspania-
∏y obiad, po którym trzeba ju˝ po-
myÊleç o jutrzejszej uroczystoÊci
i wyjàtkowo wczesnym Êniadaniu.
Dyscyplina bez zarzutu – o 6.30 sà
wszyscy. Wypocz´ci, ju˝ w galo-
wych strojach wyruszamy w t´ naj-
wa˝niejszà cz´Êç podró˝y – na
wzgórze Kahlenberg.

Zajmujemy wyznaczone przy o∏ta-
rzu miejsce, witajà nas przedstawi-
ciele Forum Polonii, przybywa am-
basador RP dr Jerzy Margaƒski, kon-
sul, attache i liczne delegacje z ko-
szami chleba i kwiatami, a wszyst-
kich pozdrawia rektor koÊcio∏a ks.
pra∏at Jerzy Smoliƒski, szczególnie
serdecznie witajàc swój „ukochany
chór z katowickiej katedry”.

Âpiewamy Gaude Mater, które
zawsze wzrusza, choç zapewne nie
tak, jak doskonale przygotowane ka-
zanie bpa Zawitkowskiego. W tego-
rocznym poruszy∏ problem nieuczci-
wego wykorzystywania dotacji unij-
nych przez rolników ograniczajà-
cych si´ do siewu, nie zainteresowa-
nych zbiorami. Wyrazi∏ obaw´, ˝e
z∏ote ∏any zbó˝ utrwalone zostanà
jedynie w malarstwie, bo ziemia po-
woli umiera. Ubolewa∏ te˝, ˝e pol-
scy emigranci pozbawieni sà zapa-
chu polskiego chleba, apelowa∏ do
m∏odzie˝y o powrót do ojczyzny.
KoÊció∏ zalega∏a cisza…

ZamyÊleni nad s∏owami biskupa
zaÊpiewaliÊmy Âlubowanie, O, Nie-
pokalana, Ave verum i Veni, vidi…,
które podchwytujà ju˝ stali uczestni-
cy uroczystoÊci i próbujà w∏àczyç
si´ we wspólny Êpiew. Po tej pieÊni
zawsze rozlegajà si´ brawa.

Po wspólnym wykonaniu Bo˝e coÊ
Polsk´ oraz hymnu paƒstwowego
opuszczamy Kahlenberg ubarwiony
ju˝ teraz polskim folklorem i dzielà-
cy si´ do˝ynkowym chlebem, by
w centrum Wiednia wzmocniç si´
pysznà kawà i zach∏ysnàç lekko ma-
già, urokiem tego miasta. Na tyle
jednak mocno, by wra˝eƒ starczy∏o
na rok. Bo znów tu wrócimy…

Barbara Liczberska

Chleb i wino, czyli Kahlenberg 2012

Up∏ywa szybko ˝ycie… chcia∏oby si´ zanuciç na myÊl, ˝e by∏
to ju˝ dwudziesty wyjazd Chóru Archikatedralnego na uro-
czystoÊci wiedeƒskiej victorii.



W niedziel´, 8 wrzeÊnia przy pi´knej pogodzie ju˝ po
raz dwudziesty w GórnoÊlàskim Parku Etnograficznym
w Chorzowie odby∏y si´ GórnoÊlàskie Prezentacje Chó-
rów i Orkiestr , impreza cieszàca si´ coraz wi´kszym
uznaniem i zainteresowaniem spacerowiczów i tych s∏u-
chaczy, którzy przybywajà do Skansenu, by w pi´knej
scenerii pos∏uchaç chóralnego Êpiewu. Prezentacje od-
bywajàce si´ pod patronatem Urz´du Miasta Chorzów,
organizowane sà przez Zarzàd G∏ówny Âlàskiego

Zwiàzku Chórów i Orkiestr przy wydatnym wspó∏udzia-
le Okr´gu Chorzowsko-Âwi´toch∏owickiego.

Orkiestry i chóry bioràce udzia∏ w Prezentacjach przy-
czyniajà si´ do upowszechniania pi´kna pieÊni chóralnej
i folkloru Êlàskiego i ten cel szlachetny ∏àczà z przedsta-
wieniem siebie szerszej publicznoÊci. Âpiew rozbrzmie-
wajàcy wÊród zabytkowych ch∏opskich zagród rozrzu-
conych na rozleg∏ym terenie chorzowskiego skansenu
zbli˝a ku sobie ludzi, starszych i m∏odszych, przyby∏ych
do Skansenu ciekawoÊci, dla rekreacji, a nawet w celu
biesiadowania w gronie przyjació∏ i w∏àczania si´ do
wspólnego Êpiewu.

Atmosfera tu zawsze mi∏a, niewymuszona, swobodna.
I z pewnoÊcià nikt nie ˝a∏uje udzia∏u w Prezentacjach,
czy to jako wykonawca, czy jako s∏uchacz. 

Tegoroczne GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów i Or-
kiestr zbieg∏y si´ z obchodami do˝ynkowymi Skansenu.
Dla mieszczuchów by∏a to wyjàtkowa okazja, oto bo-
wiem alejkami GórnoÊlàskiego Parku Etnograficznego
przeszed∏ prawdziwy korowód do˝ynkowy, do którego
tym razem do∏àczy∏ ze swoimi przyÊpiewkami Chór
mieszany „Lutnia” w pi´knych strojach ludowych, dzie-
ci´cy zespó∏ „Âlàzaczek" oraz chór mieszany „Zorza”
z Wyr.

W dwudziestych GórnoÊlàskich Prezentacjach Chó-
rów i Orkiestr udzia∏ wzi´∏o dziesi´ç chórów, wystàpi∏y
te˝ dwie orkiestry. Z kronikarskiego obowiàzku i dla da-
nia satysfakcji wszystkim uczestnikom imprezy odno-
tujmy, ˝e bra∏y w niej udzia∏ nast´pujàce zespo∏y:

● Chór mieszany „Zorza” z Wyr;
● Dzieci´cy Zespó∏ Wokalny „Âlàzaczek” przy Pa∏a-

cu M∏odzie˝y w Katowicach; 
● Chór mieszany „Lutnia” z Chorzowa; 
● Orkiestra D´ta KWK „Julian” z Piekar Âlàskich; 
● Chór mieszany „Harfa” z Radzionkowa;
● Chór mieszany „Seraf” przy par. Êw .Barbary i Êw.

Antoniego w Chorzowie; 
● Chór m´ski „Âlàsk” z Âwi´toch∏owic-Lipin; 
● Chór mieszany „Magnificat” przy par. Matki Bo-

skiej Ró˝aƒcowej w Âwi´toch∏owicach-Chropa-
czowie;

● Chór mieszany „Seraf” przy par. NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Chorzowie-Batorym; 

● M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Wojkowicach KoÊcielnych; 

● Zespó∏ Êpiewaczy O˝arowianki z O˝arowic; 
● Chór mieszany „Gwiazda” przy Starochorzowskim

Domu Kultury w Chorzowie Starym.

Mamy nadziej´, ˝e ani jednego z wymienionych ze-
spo∏ów nie zabraknie poÊród uczestników kolejnych
Prezentacji. ˚e do∏àczà do tego grona inne chóry i orkie-
stry nie tylko w celu indywidualnego popisu, ale tak˝e
dla wspólnego muzykowaniu po∏àczonego z chwilà wy-
tchnienia na Êwie˝ym powietrzu.

Zespo∏y i orkiestry bioràce udzia∏ w Prezentacjach
otrzyma∏y dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

Prezentujàce si´ na estradzie zespo∏y zapowiada∏ ak-
tor Teatru Âlàskiego, Jerzy Kuczera. Chórom akompa-
niowa∏ Andrzej Kostrzewa.

Genowefa Stachowiak
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XX GórnoÊlàskie Prezentacje Chórów i Orkiestr

Âpiewaç w Skansenie to czysta przyjemnoÊç

A to ju˝ chór m´ski „Âlàsk” z Lipin

Orkiestrà D´tà Kop. „Julian” z Piekar Âlàskich dyry-
gyje Antoni Majchrzyk
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● Radlin . Od kilku lat, z inicjaty-
wy Franciszka Magiery – dyrygenta
Orkiestry Górniczej „Marcel” i Kry-
stiana Dziuby – prezesa Chóru M´-
skiego „Echo” Biertu∏towy w Radli-
nie, dochodzi do wspólnych wyst´-
pów chóru i orkiestry. Ta integracja,
godna naÊladowania, zaowocowa∏a
wieloma presti˝owymi wyst´pami
nie tylko w najbli˝szej okolicy, lecz
równie˝ na GórnoÊlàskich Prezenta-
cjach Chórów i Orkiestr w Chorzo-
wie czy Zlocie Chórów i Orkiestr
w Katowickim Zadolu. Oby tak da-
lej. (K.D.)

● Olza . Na zaproszenie Zarzàdu
Zwiàzku Zawodowego Górników
w Polsce przy KWK „Marcel”
w Radlinie Chór M´ski „Echo” 16
czerwca 2012 roku koncertowa∏
w OÊrodku Wypoczynkowym w Ol-
zie dla licznie zebranych uczestni-
ków Festynu Rodzinnego pod ha-
s∏em „Wszystkie dzieci nasze sà”.

W programie wyst´pu obok utwo-
rów klasycznej muzyki chóralnej
znalaz∏o si´ kilka ludowych pieÊni

Êlàskich oraz biesiadnych.
W festynie uczestniczy∏a tak˝e

Orkiestra Górnicza „Marcel” z Ra-
dlina, prezentujàca wybrane ze swe-
go repertuaru utwory muzyki lek-
kiej, ∏atwej i przyjemnej. (K.D.)

● Warszawa–Katowice . Dzie-
wi´tnastego czerwca, wi´c ju˝ po
z∏o˝eniu poprzedniego numeru
„Âpiewaka Âlàskiego” prezes Ro-
man Warzecha pojecha∏ do Warsza-
wy. Nic w tym nadzwyczajnego:
wielu ludzi, nawet nie b´dàcych pre-
zesami jeêdzi do stolicy, specjalnie
si´ tym nie chwalàc. Prezes te˝ si´
nie chwali∏. Po prostu pojecha∏. No
i wróci∏. Okaza∏o si´, ˝e celem po-
dró˝y by∏o odebranie zaszczytnego
odznaczenia, nadawanego artystom
– twórcom kultury i osobom szcze-
gólnie dla kultury zas∏u˝onym przez
ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego medalu „Gloria Artis”.

Cieszymy si´ z tego odznaczenia.
Wyró˝niony nim zosta∏ reprezentant
naszego Êrodowiska – od 1949 roku
Êpiewak, potem dzia∏acz chóralny,

od 1978 roku aktywny we w∏adzach
Êlàskiego zwiàzku Êpiewaczo-mu-
zycznego. To dobrze. Tak byç po-
winno. Oznacza to bowiem, ˝e jeste-
Êmy dostrzegani i doceniani. Wi´c
to odznaczenie prezesa jest wyra-
zem uznania dla ca∏ego naszego ru-
chu. 

Sam prezes ma prawo do dumy
z jego posiadania. Gdy pojawi∏ si´
nast´pnego dnia po powrocie z War-
szawy w biurze, wydawa∏o si´, ˝e
jest wzruszony. Najdziwniejsze by∏o
jednak, i˝ by∏ równoczeÊnie zmar-
twiony, a raczej zaniepokojony. Jak
wiadomo, odznaczenie otrzymuje
si´ na podstawie z∏o˝onego przez
kogoÊ wniosku. Z tym w∏aÊnie by∏
problem: prezesa nurtowaç zacz´∏o
pytanie, kto wystàpi∏ do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z potrzebnymi dokumentami.
Nale˝y sàdziç, ˝e rozwik∏anie tej
„tajemnicy” nie jest potrzebne. Li-
czy si´ fakt i jego uzasadnienie.
Tak˝e towarzystwo, w jakim uhono-
rowany bràzowym medalem Gloria
Artis prezes Warzecha znalaz∏ si´

● Rybnik . SzeÊç spoÊród pi´tnastu orkiestr z Czech,
S∏owacji, W´gier, Ukrainy i Polski, uczestniczàcych
w XXI Mi´dzynarodowym Festiwalu Orkiestr D´tych
„Z∏ota Lira”, 16 czerwca zaprezentowa∏o swoje umie-
j´tnoÊci w przes∏uchaniach konkursowych o Puchar
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Z∏ote
Pasmo” Grand Prix Festiwalu wraz z Pucharem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypad∏o tym
razem w udziale zespo∏owi Dechov˘ Orchestr
Mlad˘ch Základní Umûlecké ·koly z Jesenika w Re-
publice Czeskiej. Dla nas szczególnie satysfakcjonujà-
cy okaza∏ si´ sukces odniesiony przez zdobywc´
„Srebrnego Pasma”, Orkiestr´ Reprezentacyjnà Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którà prowa-
dzi Karol Pyka – absolwent Akademii Muzycznej
w Katowicach i Uniwersytetu Âlàskiego, zwiàzany
z Instytutem Muzyki tej uczelni w Cieszynie, zdobyw-
ca dyplomu i pucharu „Z∏ota Lira” dla najlepszego dy-
rygenta festiwalu.

Organizatorami imprezy sà: Âlàski Zwiàzek Chó-
rów i Orkiestr w Katowicach, Regionalny OÊrodek
Kultury w Katowicach, Rybnickie Centrum Kultury,
Chorzowskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie
Ma˝oretek i Chearliderek Polskich w Opolu. Festiwal
obj´ty by∏ patronatem prezydenta miasta Rybnik,
Adama Fudali.

Przedstawiciel jury – Adam Hudec gratuluje zwyci´-
skiej orkiestrze z Jesenika

Wyró˝nieni oraz najlepszy dyrygent Festiwalu Karol
Pyka z Orkiestry AGH w Krakowie – po lewej
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w dniu jego odbierania. Szczerze
gratulujemy Romanowi otrzymanej
satysfakcji. I ˝yczymy wielu innym
zas∏u˝onym cz∏onkom naszego
Zwiàzku podobnego uhonorowania.

● Mys∏owice . Alojzy Bara –
jeden z najbardziej zas∏u˝onych
dyrygentów i dzia∏aczy Êlàskiego
ruchu muzycznego obchodzi∏ 21
czerwca dziewi´çdziesiàtà rocz-
nic´ swoich urodzin. Z tej okazji
Zarzàd G∏ówny ÂZChiO wysto-
sowa∏ do Jubilata list gratulacyj-
ny, w którym m. in. napisano:

„Mys∏owice sà miejscem na
Êwiecie wyjàtkowym. Mo˝e tak
powiedzieç ka˝dy, kto s∏ysza∏
o bliskim sàsiedztwie, a nawet
przyjaêni, jakà darzy∏y si´ wza-
jemnie mys∏owickie rodziny Ba-
rów i Hlondów. U Barów 21
czerwca 1922 roku urodzi∏ si´
ch∏opiec, któremu dano imi´ Aloj-
zy […] Niezwyk∏à okolicznoÊcià
by∏o to, i˝ w przeddzieƒ […] na-
rodzin do nieodleg∏ych Katowic
wkracza∏o polskie wojsko: cz´Êç
Âlàska po wiekach jednoczy∏a si´
z Odrodzonà Rzeczpospolità. Za-
czyna∏o si´ nowe ˝ycie w rodzinie
Barów. Zaczyna∏o si´ nowe ˝ycie
dawno utraconej dzielnicy – wy-
Êpiewanej i wywalczonej dla Pol-
ski przez pokolenia Âlàzaków
[…] Z okazji 90-lecia Twoich
urodzin w∏àczamy si´ do chóru
osób, które Êpiewem i dobrym
s∏owem pragnà podzi´kowaç Ci
za prac´, ˝yczliwoÊç i przyjaêƒ
[…] Wyra˝amy te˝ pragnienie
cz´stych spotkaƒ z druhem Aloj-
zym Barà – kompetentnym, wcià˝
czynnym dyrygentem mys∏owic-
kich chórów, przyjacielem na-
szym oraz wszystkich Êpiewaków
i muzyków. Ad multos annos!”.

Do ˝yczeƒ i gratulacji do∏àcza
oczywiÊcie równie˝ redakcja
„Âpiewaka Âlàskiego”.

● Bytom . W pi´ciu dotychczaso-
wych edycjach Bytomskiej Nocy
Âwi´tojaƒskiej oprócz solistów, chó-
ru, baletu i orkiestry Êlàskiej sceny
operowej z Bytomia uczestniczyli
zaproszeni goÊcie, mi´dzy innymi
zespo∏y Âlàskiego Zwiàzku Chórów
i Orkiestr. W ubieg∏ym roku do ini-
cjowania wspólnego z publicznoÊcià
Êpiewania pieÊni Moniuszki zaprosi∏
je prof. Feliks Widera – inscenizator
i re˝yser plenerowych widowisk
w Dolomitach – Sportowej Dolinie
w Suchej Górze niedaleko od Byto-
mia. W tym roku zaproszenie zosta-
∏o powtórzone i przyj´te przez Êlà-
skie chóry. 23 czerwca 2012 w ra-
mach VI Bytomskiej Nocy Âwi´to-
jaƒskiej, podczas mega spektaklu,
który ze wzgl´du na mistrzostwa
Europy w pi∏ce no˝nej odby∏ si´ na
bytomskim Placu Sobieskiego,

w miejskiej tym razem scenerii za-
prezentowano operetk´ J. Straussa
„Zemsta Nietoperza”. Dziennikarze
relacjonujàcy to wydarzenie oczy-
wiÊcie nie zauwa˝yli, ˝e wÊród wi-
dzów znajdowa∏a si´ spora grupa
chórzystów, którzy nie byli li tylko
biernymi obserwatorami. Szkoda.
˚a∏ujemy te˝, ˝e nikt z tego grona
nie wpad∏ na pomys∏ napisania do
„Âpiewaka Âlàskiego” choçby kil-
kuzdaniowej notatki o swoich wra-
˝eniach. Odnotujmy wi´c, ˝e na Pla-
cu Sobieskiego z mi∏oÊci do muzyki
w sobotni wieczór przed nocà Êwi´-
tojaƒskà roku 2012 stawi∏y si´ chó-
ry: „Magnificat” ze Âwi´toch∏owic,
„Modus Vivendi” z Katowic, „Har-
monia” Miko∏ów, Chór Êw. Barbary
z Piekar Âlàskich, „Chopin” z Buja-
kowa, „Cecylia” Koch∏owice, „Ju-
trzenka” z Nak∏a.
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● Bytom-Miechowice . Orkiestry z Miechowic prezentowaç nie trze-
ba, bo chyba wszyscy jà znajà i pami´tajà. Ma ona ju˝ 92 lata i mimo to
trzyma si´ ca∏kiem dobrze; Êrednia wieku w zespole wynosi oko∏o 40 lat. 

Po kopalni Miechowice zosta∏y ju˝ tylko wspomnienia, ale orkiestra
dzia∏a nadal jako Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne
Górnicza Orkiestra D´ta „Bytom”. Jej prezesem od wielu lat jest Marek
Klimentowski a kapelmistrzem Józef S∏odczyk, zwiàzany z zespo∏em od
1955 roku; kapelmistrzem jest nieprzerwanie od 1979 roku.

W s∏oneczne popo∏udnie 17 marca br. odby∏y si´ zaÊlubiny kapelmi-
strza Józefa S∏odczyka i jego wybranki Stanis∏awy Górskiej. Wydarzenie
mia∏o miejsce w koÊciele pw. Êw. Krzy˝a w Miechowicach. Âlubu udzie-
li∏ Paƒstwu M∏odym proboszcz, a zarazem kapelan orkiestry ks. Bartosz
Podhajecki. Po ceremonii przed koÊcio∏em orkiestra odegra∏a „Sto lat”.

Kapelmistrzowi S∏odczykowi i jego ˝onie gratulujemy wspania∏ej de-
cyzji i ˝yczymy samych najpi´kniejszych chwil. 

Ach, có˝ to by∏ za Êlub! – wzdychajà do dziÊ mieszkaƒcy Miechowic
i muzycy orkiestry, która w lipcu uda∏a si´ do ma∏ej miejscowoÊci w po-
bli˝u gór Peissenberg w Niemczech, gdzie odbywa∏o si´ wielkie Êwi´to
zaprzyjaênionej orkiestry – jubileusz 175–1ecia jej istnienia. Bytomscy
muzycy przez trzy dni koncertowali z dwoma miejscowymi orkiestrami.
Atmosfera by∏a bardzo przyjemna. Gospodarze zorganizowali mi´dzy
innymi wycieczk´ w góry oraz do ma∏ych, okolicznych miasteczek. Mu-
zycy z Peissenberg bardzo si´ starali, aby ten krótki pobyt by∏ dla goÊci
z Polski niezapomniany.
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● Katowice–Miko∏ów . W so-
bot´, 30 czerwca br. odby∏o si´
w Miko∏owie ostatnie przed waka-
cjami wyjazdowe posiedzenie Za-
rzàdu G∏ównego ÂZChiO. W zebra-
niu, którego poczàtek naznaczono
na godzin´ szesnastà, uczestniczyli
cz∏onkowie zarzàdu i przedstawicie-
le Komisji Rewizyjnej. Po za∏atwie-
niu wst´pnych czynnoÊci procedu-
ralnych, zgodnie z porzàdkiem dnia,
podsumowano dokonania Zwiàzku
w okresie pierwszego pó∏rocza.
Omówiono m.in. sprawy zwiàzane
z funkcjonowaniem okr´gów, reali-
zacj´ zadaƒ ZG wynikajàcych
z przyj´tego wczeÊniej planu pracy
i uchwa∏ Walnego Zjazdu Delega-
tów, poddano analizie zagadnienia
zwiàzane z finansowaniem Zwiàzku
i pozyskiwaniem Êrodków. W kolej-
nym punkcie obrad zaj´to si´ pla-
nem pracy na drugie pó∏rocze. Po
wyczerpaniu porzàdku dziennego
odby∏o si´ przyjacielskie, plenerowe
spotkanie uczestników zebrania, za-
koƒczone po zachodzie s∏oƒca w mi-
∏ej atmosferze letniego wieczoru.

● Katowice . Trwajà zaplanowa-
ne na ca∏y rok obchody stulecia pa-
rafii Êw. Anny w Katowicach-Jano-
wie. 29 lipca 2012 roku podczas od-
pustowej mszy Êwi´tej Êpiewa∏ chór
parafialny „Cecylia”. Zespó∏ liczy
sobie ju˝ 90 lat, zaÊ jego najstarsza
chórzystka obchodzi∏a niedawno 96
lecie urodzin! Po mszy, na niki-
szowskim ryneczku roz∏o˝y∏y si´
nie tylko kramy ze s∏odkoÊciami, ale
te˝ odby∏y si´ wyst´py m.in. orkie-
stry d´tej KWK „Wieczorek”, kape-
li „Ligocianie”, kabaretu-kapeli po-
dwórkowej „Trzy ofiary drogi do
Europy”, zespo∏u „Gang Marcela”.

(S.W.)

● Radlin . W zawsze goÊcinnej re-
stauracji „Górnicza Strzecha”
(NOT) w Radlinie, w wakacyjne, so-
botnie popo∏udnie 11 sierpnia 2012
roku, po raz kolejny rozbrzmiewa∏y
dêwi´ki chóralnego Êpiewu i muzy-
kujàcej orkiestry d´tej. Znak to by∏
trwania III Biesiadnego Spotkania
Chóru „Echo” – Biertu∏towy i Or-
kiestry Górniczej „Marcel” w Radli-
nie. Wype∏ni∏a je „zdrowa rywaliza-
cja” w konkursach, grach i zaba-
wach, które przeplatane by∏y Êpie-
wem i muzykà. Nie zabrak∏o trady-
cyjnej grochówki i Êlàskiego krup-
nioka, tote˝ Êpiewacy i muzycy obu
zaprzyjaênionych zespo∏ów uczest-

niczàcy w Biesiadnym Spotkaniu
wraz z ma∏˝onkami sympatycznie
i mi∏o sp´dzali czas. 

Wypada wspomnieç, ˝e podczas
tej mi∏ej zabawy dh Micha∏ Bizoƒ
przeprowadzi∏, wÊród jej uczestni-
ków zbiórk´ pieni´dzy „na drobne
wydatki”. WysokoÊç zebranej kwoty
zaskoczy∏a nie tylko pomys∏odawc´,
dlatego postanowiono przeznaczyç
uzyskane w ten sposób Êrodki na
bardziej szczytny cel i przekazaç
pieniàdze dzia∏ajàcemu w Miejskim
OÊrodku Kultury w Radlinie Stowa-
rzyszeniu „Radliƒska Przystaƒ”.

GoÊçmi Biesiadnego Spotkania
i jego czynnymi uczestnikami byli
burmistrz Radlina Barbara Magiera,
dyrektor KWK „Marcel” Adam Ro-
bakowski z ma∏˝onkà oraz Zygmunt
Twardzik, który rozbawia∏ wszyst-
kich godajàc o swojej m∏odoÊci
i promujàc przy okazji swojà ksià˝-
k´ pt. „Balakwasty czyli byle chwa-
sty”. (K.D.)

● Katowice . Nasze Katowice, to
jednak bardzo muzykalne miasto.
Takim w∏aÊnie, ˝artobliwym cyta-
tem przedwojennego felietonisty,
mo˝na podsumowaç wnioski, jakie
formu∏owali uczestnicy XII Konfe-
rencji Naukowej, poÊwi´conej mu-

zycznym dziejom Katowic i jej dzie-
jom. Podczas dwudniowych obrad
(6–7 wrzeÊnia) poprzedzonych pa-
nelem dyskusyjnym wyg∏oszono
prawie dwadzieÊcia referatów. Kon-
ferencj´ w 147. rocznic´ uzyskania
praw miejskich pod patronatem Pre-
zydenta Katowic, Piotra Uszoka,
zorganizowa∏ katowicki oddzia∏ Pol-
skiej Akademii Nauk i katowicki od-
dzia∏ Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego we wspó∏pracy z Akade-
mià Muzycznà oraz Muzeum Histo-
rii Katowic. Podczas obrad konfe-
rencji pad∏o wiele ciep∏ych s∏ów
o Êlàskim ruchu Êpiewaczym i mu-
zycznym. W szczególnoÊci podkre-
Êlano znaczenie tego ruchu w budo-
waniu muzycznej historii miasta.
W konferencji uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Âlàskiego Zwiàzku
Chórów i Orkiestr. Tematem wystà-
pienia kapelana Êlàskich Êpiewaków
i muzyków, ks. prof. dr hab. A. Re-
ginka by∏y GórnoÊlàskie zbiory ka-
tolickich pieÊni koÊcielnych z nuta-
mi wydane w Katowicach w wieku
XX i u poczàtku XXI wieku. Sekre-
tarz Zarzàdu G∏ównego ÂZChiO,
mgr A. Wójcik, wystàpi∏ z obszer-
nym opracowaniem, w którym za-
prezentowa∏ Spo∏eczny nurt mu-
zycznych dziejów miasta nad Rawà. 6

● Karwina, Republika Czeska . Radliƒski chór m´ski „Echo” po
raz dziesiàty uczestniczàcy w obchodach Dnia Górnika Republiki Cze-
skiej 1 wrzeÊnia br. na placu przed Filià Uniwersytetu Âlàskiego w Kar-
winie zaÊpiewa∏ Górniczy Stan, hej niech nam ˝yje…

Jak co roku delegacja chóru „Echo” z∏o˝y∏a kwiaty pod pomnikiem
tragicznie zmar∏ych górników, a chór wykona∏ kilka pieÊni tematycznie
zwiàzanych z ci´˝kà pracà górniczà. Nast´pnie wspólnie z górniczà or-
kiestrà, delegacjami oficjalnymi i przedstawicielami kopalƒ przeszed∏
ulicami miasta do koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Marka, gdzie w po∏udnie
odprawione zosta∏o nabo˝eƒstwo w intencji zmar∏ych oraz ˝yjàcych gór-
ników. Nabo˝eƒstwo uÊwietni∏ Êpiew chóru „Echo”, który wykona∏ mi´-
dzy innymi pieÊni O Niepokalana, Modlitwa w koÊció∏ku, Âwi´tej Bar-
bórki my wierne dzieci oraz Gdy nam ka˝e zje˝d˝aç los. (K.D.)



Tematyka powiàzana ze Êlàskim ru-
chem Êpiewaczym uwzgl´dniona
zosta∏a tak˝e w wystàpieniach mgr
M. Witowskiej – Pomnik Stanis∏awa
Moniuszki w Katowicach. Âpiewacy
Êlàscy w ho∏dzie kompozytorowi
oraz prof. dr. hab. K. Turek – Fran-
ciszek Ryling – pedagog, kompozy-
tor, dyrygent. Wsponienie w 110
rocznic´ jego urodzin.

● Karwina . Republika Czeska.
W niedziel´, 9 wrzeÊnia, rozpoczà∏
si´ we frysztackim koÊciele parafial-
nym pw. Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego ósmy ju˝ Festiwal Muzyki
Organowej „Karwiƒskie organy”.
Patronat nad tegorocznym festiwa-
lem obj´∏a konsul generalna RP
w Ostrawie, Anna Olszewska. Obok
nowej dyrektorki Miejskiego Domu
Kultury w Karwinie, Olgi Humpli-
kovej, na inauguracji Festiwalu za-
bra∏a g∏os wicekonsul Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie, Maria
Kovacs. Wysoko oceni∏a ambitne
wyzwanie artystyczne i realizacj´
przedsi´wzi´cia, którego podj´li si´
organizatorzy, zapraszajàc do Kar-
winy od oÊmiu ju˝ lat znakomitych
wykonawców gry organowej z kraju
i zagranicy. 

Jako pierwszy zaprezentowa∏
swoje umiej´tnoÊci gry organowej
dwudziestodwuletni w´gierski arty-
sta Peter Dobszay. Swojà karier´
koncertowà rozpoczà∏ jako 18-letni
wykonawca recitalem w Wiedniu,
potem nastàpi∏y dalsze koncerty
w Austrii, Niemczech, na W´grzech,
w Czechach i Rumunii.

Ju˝ w roku 2007 m∏ody artysta za-
jà∏ pierwsze miejsce na W´gierskim

Ogólnopaƒstwowym Konkursie Or-
ganowym, w dwa lata póêniej zdo-
by∏ trzecie miejsce w Mi´dzynaro-
dowym Konkursie Organowym im.
Petra Ebena w Opawie. 

Na frysztackich organach koncer-
towych P. Dobszay zagra∏ utwory J.
S. Bacha (Preludium i fuga Es dur,
Concerto a moll, Toccata, Adagio
i Fuga C dur ) oraz F. Liszta (Conso-
lation IV i V). Perfekcyjne wykona-
nie ambitnych utworów s∏uchacze
przyj´li z wielkim uznaniem. (J.W.)

● Bia∏ka Tatrzaƒska–Kato-
wice. Co ma wspólnego prawo Ar-
chimedesa z ruchem Êpiewaczym?
Albo: ile wa˝y Towarzystwo Âpie-
wu „Modus Vivendi” zanurzone
w wodzie? WyjaÊnijmy, ˝e sà to bar-
dzo powa˝ne pytania naukowe, nie
˝adne tam ˝arty. ˚eby na nie znaleêç
odpowiedê trzeba przeprowadziç
eksperymentalne badanie, polegajà-
ce w pierwszym rz´dzie na zanurze-
niu rzeczonego Towarzystwa w cie-
czy o temperaturze nieco przewy˝-
szajàcej ciep∏ot´ ludzkiego cia∏a.
Najlepiej do tego celu nadajà si´ wo-
dy termalne z uj´cia w Bia∏ce Ta-
trzaƒskiej. Towarzystwo Âpiewu
„Modus Vivendi” – co trzeba pod-
kreÊliç z uznaniem – z wielkà ocho-
tà i z w∏asnej inicjatywy poÊwi´ci∏o

si´ sprawie nauki: w sobot´, dnia 8
wrzeÊnia bie˝àcego roku, w godzi-
nach po∏udniowych zanurzy∏o si´
i po dwóch godzinach wynurzy∏o.
Zdarzenie by∏o obserwowane przez
licznie zgromadzonà w bia∏czaƒ-
skich termach publicznoÊç. Na razie
wyniki badania nie sà znane. Przy-
puszcza si´ jednak, ˝e eksperyment
mo˝e wywrzeç pewien wp∏yw na
Êpiewaczà wydolnoÊç Towarzystwa.
Jego ofiarna postawa z pewnoÊcià
odnotowana zostanie w naukowych
anna∏ach. Dodajmy przy okazji, ˝e
piotrowickie Towarzystwo Âpiewa-
cze by∏o pierwszym w historii, któ-
remu ponadto uda∏o si´ przejechaç
autokarem po zakopiaƒskich Kru-
pówkach.

Gratulacje.

● Racibórz . Z pi´knego grodu na
Odrà, dawnej rezydencji ksià˝àt
opolsko-raciborskich nadesz∏o do
naszej redakcji sprostowanie, które
tu bez skrótów publikujemy: 

Na podstawie materia∏ów re-
dakcyjnych oraz koresponden-
cji nades∏anych przez Stanis∏a-
w´ Warmbrand, Krystiana
Dziub´, Józefa Wierzgonia
oraz Piotra Liber´ opracowa∏a 

Barbara Czaykowska
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Redakcja „Âpiewaka Âlàskiego” 
w Katowicach

Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà
o wydrukowanie przeprosin dla
Chóru Êw. app. Mateusza i Macie-
ja w Raciborzu-Brzeziu oraz dla
dyrygentki Pani lek. med. Aleksan-
dry Gamrot za pomini´cie
ww. chóru w artykule pt. XXI Fe-
stiwal PieÊni Chóralnej do s∏ów Jo-
sepha von Eichendorffa w Racibo-
rzu („Âpiewak Âlàski” nr 6
/398/2011 str. 22–23).

Ww. chór zdoby∏ na XXI Festi-
walu Eichendorffa nagrod´ „Grand
Prix”

Bardzo przepraszam! 
Piotr Libera

6
● Katowice. W piàtek 7 wrzeÊnia w Ga-
lerii Artystycznej na Placu Grunwaldz-
kim w Katowicach ods∏oni´to popiersie
Adolfa Dygacza – zas∏u˝onego etnomu-
zykologa, folklorysty, badacza i znawcy
kultury Êlàskiej. O jego upami´tnieniu
zdecydowali mieszkaƒcy Katowic, któ-
rzy wzi´li udzia∏ w przeprowadzonym
wiosnà tego roku konkursie. 

Nie jest wykluczone, ˝e w g∏osowaniu
uczestniczyli mi´dzy innymi chórzyÊci
i muzycy zwiàzani ze spo∏ecznym ru-
chem Êpiewaczo-muzycznym. Wypada
zatem przypomnieç, ˝e przed laty A. Dy-
gacz by∏ mocno zwiàzany ze Zwiàzkiem
Âlàskich Kó∏ Âpiewaczych. Dziewiàtego
wrzeÊnia 1949 roku na wniosek ówcze-
snego prezesa Zwiàzku, Józefa Lig´zy,
zosta∏ instruktorem zwiàzkowym, kilka
zaÊ miesi´cy póêniej wszed∏ w sk∏ad za-

rzàdu g∏ównego Zwiàzku. Jako publicysta wspó∏pracujàcy z „Trybunà Ro-
botniczà” og∏asza∏ na ∏amach tej gazety mi´dzy innymi teksty poÊwi´cone
Êlàskiej chóralistyce, dzia∏alnoÊci orkiestr i problematyce zwiàzkowej.

Z okazji ods∏oni´cia na Placu Grunwaldzkim popiersia A. Dygacza
wydana zosta∏a przez Urzàd Miasta Katowice kilkunastostronicowa pu-
blikacja prof. dr hab. Krystyny Turek poÊwi´cona ˝yciu oraz pracy na-
ukowo-badawczej, pedagogicznej i spo∏ecznej A. Dygacza.
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Nie wszyscy, czytajàcy te s∏owa
muszà znaç nazw´ jednego z akor-
dów, u˝ywanych w harmonizowaniu
utworów muzycznych. Dlatego pro-
sz´ nie obawiaç si´ – nie chodzi tu
o kogoÊ ˝ywego, jednak˝e i w zna-
czeniu przenoÊnym – pani Subdomi-
nanta jako akord umar∏a. Par´ wi´c
s∏ów wyjaÊnienia – akord jako na-
st´pstwo co trzeciego dêwi´ku gamy
mo˝e byç rozpoczynany od dowol-
nego jej dêwi´ku – ten od pierwsze-
go nosi nazw´ Toniki, od czwartego
Subdominanty i od piàtego Domi-
nanty. Poniewa˝ iloÊç dêwi´ków
w akordzie wynosi co najmniej trzy
lub wi´cej, to wy˝sze fragmenty Do-
minanty pokrywajà si´ z Sub-
dominantà. I to jest poczàtek
Jej koƒca. Tyle objaÊnieƒ.

Subdominanta ju˝ swojà
nazwà jest akordem poÊled-
niej roli; jest „sub”, a wi´c
czymÊ podleg∏ym. Prawie
wszystkie utwory muzyczne
rozpoczynajà si´ i koƒczà To-
nikà – po tym naj∏atwiej roz-
poznaç tonacj´ utworu. Jedy-
nie niektóre, dla wprowadze-
nia efektu zapytania, zasko-
czenia czy niepewnoÊci, posiadajà
jako pierwszy akord Dominant´, na-
tomiast jako zakoƒczenie nawet ona
nie jest stosowana (nie jest mi znany
taki utwór – byç mo˝e muzycy poda-
jà jakiÊ przyk∏ad?). Mamy wi´c jak
na razie schemat akordów w utwo-
rze: poczàtek Tonika (lub Dominan-
ta) i zakoƒczenie Tonika. Co w Êrod-
ku? – na przemian Dominanta i To-
nika w ró˝nych ich odmianach (po-
miƒmy ich nazwy i budow´). Jest
jednak jeszcze jedna w∏aÊciwoÊç –
poniewa˝ utwór koƒczy si´ Tonikà,
to przed nià musi byç jako przed-
ostatnia Dominanta. Czy musi?

Mamy tutaj pierwszy przyk∏ad
mo˝liwoÊci u˝ycia Subdominanty
(zakoƒczenie utworu S – T, tak
w skrócie b´d´ pisa∏ w dalszej tre-
Êci). Nie szukajàc z nazwy utworów
o takim zakoƒczeniu mo˝na uznaç,
˝e muzyka koÊcielna, a wi´c organi-
Êci, lubowali si´ w takim nast´pstwie
akordów. Nawet dzisiaj znajdzie si´
wielu spoÊród nich, którzy tylko taki
uk∏ad dopuszczajà jako charaktery-

styczny dla muzyki koÊcielnej. Sà to
jednak wyjàtki i nie znajdzie si´ chy-
ba ju˝ w ˝adnym koÊciele, a tym bar-
dziej poza nim, akordu S jako po-
przedzajàcego koƒcowà T.

Pozostaje dla S ca∏e wn´trze utwo-
ru – wydawa∏o by si´, ˝e ma ona tam
coÊ do spe∏nienia. Przys∏uchajmy si´
klasykom, muzyce ludowej, nawet
muzyce z dalekiej Polinezji – S ma
tam wdzi´cznà rol´ do spe∏nienia.
Wyst´puje nie bezpoÊrednio po po-
czàtkowej T, ale dopiero w refrenie,
w drugiej cz´Êci utworu. W jakich
utworach S wyst´puje? Wystarczy
s∏uchajàc jakiejÊ pieÊni czy melodii
wzruszyç si´, doznaç odczucia s∏od-

koÊci czy pi´kna, to wtedy bez znajo-
moÊci teorii muzyki mo˝emy powie-
dzieç, ˝e s∏uchamy w∏aÊnie S. Tak
jest w kol´dzie „Cicha noc” w s∏o-
wach Czuwa Józef, w piosence Za-
chodzi s∏oneczko za las kalinowy
w powtórzeniu s∏ów drobny desz-
czyk pada, w refrenie Hawaj jest
pi´kny, Hawaj uroczy, w Chwalcie
∏àki umajone na s∏owach chwalcie
cieniste gaiki. Doprawdy, pieÊni te
i te utwory swojà wdzi´cznoÊç, swo-
jà popularnoÊç zyska∏y w∏aÊnie dzi´-
ki takiej linii melodycznej, która wy-
musza zastosowanie S.

Skàd wi´c ponura wizja pogrzeba-
nia Subdominanty? Wystarczy po-
s∏uchaç wspó∏czeÊnie komponowa-
nych utworów, szczególnie muzyki
popularnej, m∏odzie˝owej, nowych
stylów – nie us∏yszy si´ tam S! Bo ta
nowa muzyka jest ostra, krzykliwa,
musi przera˝aç, zabijaç. Nie ma
w niej miejsca dla s∏odkiej S. Nawet
gdy linia melodyczna umo˝liwi∏aby
zastosowanie S podmienia si´ jà któ-
rymÊ z akordów zast´pczych: D7,

D9, w najlepszym wypadku S dru-
giego stopnia, które nie sà takie przy-
milne. A co z popularnymi kiedyÊ
melodiami ludowymi, pieÊniami
„hawajskimi”, co z kol´dami i pie-
Êniami koÊcielnymi? Melodii ludo-
wych w profesjonalnym wykonaniu
albo muzyków faktycznie ludowych,
np. spod Ochodzitej czy Kubalonki,
albo muzyków rozumiejàcych sens
tych melodii nie dopuszcza si´ dziÊ
do powszechnego s∏uchania. Mamy
w zamian zespo∏y grajków, wykonu-
jàcych w∏asne teksty i melodie, nie
majàce nic wspólnego z muzykà lu-
dowà. O wielkim zapotrzebowaniu
na muzyk´ ludowà Êwiadczà liczne

telefony s∏uchaczy Polskiego
Radia Katowice, domagajà-
cych si´ – po wywiadzie z p.
Tadeuszem Faberem, by∏ym
cz∏onkiem Zespo∏u Wokalne-
go Kapeli Ludowej W∏adys∏a-
wa Byszewskiego (1956–
1976) – powtórzenia tej audy-
cji, lub odtworzenia z posia-
danych nagraƒ Kapeli utwo-
rów – w∏aÊnie z S!

A w pieÊniach koÊcielnych?
Ju˝ bezpoÊrednio po Soborze

Watykaƒskim II w nowej formule li-
turgii mszalnej nie by∏o miejsca na
pieÊni, wprowadzono je jednak póê-
niej, byç mo˝e pod naciskiem wier-
nych. A i obecnie muzyka w koÊcie-
le stanowi niezb´dny, acz kr´pujàcy
dodatek. S∏owo mówione jest to˝sa-
me z modlitwà, muzyka ju˝ modli-
twà podobno nie jest. W tej sytuacji
iloÊç pieÊni, szczególnie tych star-
szych, z zastosowaniem melodii
z u˝yciem S, jest niewielka. Nowe
pieÊni „oazowe” zawierajà te same
tendencje melodyczno – harmonicz-
ne co wspó∏czesna muzyka popular-
na, a wi´c nie ma w nich S. Ma∏o te-
go! – nawet autorytety wspó∏czesnej
muzyki organowej w masowych
wydawnictwach nutowych na u˝y-
tek organistów „likwidujà” S w sta-
rych i popularnych pieÊniach, zast´-
pujàc jà innymi akordami. I takà
harmonizacj´ ci organiÊci wykonujà,
szczególnie m∏odzi i chlubiàcy si´
swojà nowoczesnoÊcià gry.

R.I.P. SUBDOMINANTO!
Jerzy Kelner

Âmierç Subdominanty



Symferopolska dzieci´ca szko∏a
muzyczno-chóralna zosta∏a za∏o˝ona
w 2007 roku na bazie klas o muzycz-
nym profilu, które otwarto w 1998
roku w gimnazjum nr 34 w Symfero-
polu. W szkole dzia∏ajà trzy wydzia-
∏y – chóralny, wokalny i instrumen-
tów ludowych. Na wydziale chóral-
nym Êpiewa 136 uczniów w szeÊciu
chórach – przygotowawczym, junio-
rów, Êrednim, kandydackim, star-
szych i absolwentów w Chórze Ka-
meralnym „Madryga∏”.

Szko∏a przyjmuje w wieku 6 lat
wszystkich ch´tnych, bez selekcji.

Wszyscy uczniowie uczà si´ zgod-
nie z za∏o˝eniami metodycznymi,
których podstaw´ stanowià:

1. Muzyka, Êpiew, edukacja dzieci; 
2. Kszta∏cenie s∏uchu i rozwój

twórczoÊci;
Dzieci nie tylko uczà si´ graç

i Êpiewaç, ale od pierwszych lekcji
zajmujà si´ ró˝nymi obszarami
twórczoÊci – malowaniem, tworze-
niem poezji i prozy, komponowa-
niem muzyki.

W tym celu wypracowano bogaty
i ÊciÊle uporzàdkowany, spójny sys-
tem çwiczeƒ, z których ka˝de kolej-
ne minimalnie ró˝ni si´ od poprzed-
niego. Wszystkie çwiczenia sà spo-
rzàdzone w formie graficznych algo-
rytmów Êpiewu. W wykonywaniu
çwiczeƒ i utworów dydaktycznych,
przywiàzuje si´ du˝à wag´ do ruchu
ràk (pokazywanie wysokoÊci dêwi´-
ku, kszta∏tu samog∏osek, wyra˝anie
emocji). 

Stwarza to podstawy do dzia∏ania
chóru „Szkolne Lata”, który wielo-
krotnie zdobywa∏ najwy˝sze nagro-
dy na presti˝owych mi´dzynarodo-
wych konkursach i festiwalach,
m.in.:

– w 1993 roku zajà∏ pierwsze i dru-
gie miejsce na II Mi´dzynarodowym
Konkursie Chóralnym w Cantoni-
gros (Hiszpania), zaÊ Wiktor Za-
slawski otrzyma∏ specjalnà nagrod´
dla najlepszego dyrygenta konkursu;

– w roku 2009 w kategorii g∏osów
równych zajà∏ 1 miejsce na V Mi´-
dzynarodowym Konkursie Wokal-

nym Sztuki Chóralnej Âwiata w St.
Petersburgu (Rosja);

Chór bra∏ równie˝ udzia∏ w kon-
kursach chóralnych w Polsce i we
Francji, dawa∏ tak˝e lekcje otwarte
dla nauczycieli muzyki w wielu mia-
stach, takich jak Moskwa, Leningrad
(St. Peterburg), Kijów, Miƒsk, Ode-
ssa, Kiszyniów i innych.

Dyrygent chóru „Szkolne Lata”,
Wiktor Zaslawki, jest absolwen-
tem Konerwatorium Muzycznego
w Odessie.

Mi∏oÊników chó-
ralnego Êpiewu,
zw∏aszcza dyrygen-
tów pracujàcych
z chórami Âlàskie-
go Zwiàzku Chó-
rów i Orkiestr za-
ch´camy do sko-
rzystania z zapro-
szenia Katedry
Chóralistyki Aka-
demii Muzycznej
i czynnego uczest-
nictwa w warszta-
tach.

Chór „Szkolne 
Lata” z Symferopola
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Warsztaty chóralne w Akademii Muzycznej w Katowicach
Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich mi∏o-

Êników sztuki chóralnej 3 paêdziernika 2012 roku o godzinie 11.00 do Auli Boles∏awa Szabelskie-
go na warsztaty prowadzone przez Wiktora Zas∏awskiego, wybitnego chórmistrza z udzia∏em Re-
prezentacyjnego Chóru Dzieci´co-M∏odzie˝owego „Szkolne lata” z Symferopola na Ukrainie. 

Tematem warsztatów sà elementy teorii i praktyki autorskiej metody wokalnego kszta∏cenia dzie-
ci i m∏odzie˝y na przyk∏adach chóralnej muzyki klasycznej i wspó∏czesnej. 

Adres spotkania: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice ul. Wojewódzka 33
(wejÊcie od strony ul. Zacisze lub ul. Damrota). 






