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Radość dzisiaj nas budzi,
Niechaj już nikt nie płacze
Powraca życie, a z nim
wzrasta nadzieja wśród ludzi
i serce słodko kołacze

Cukrowy baranek na stole,
barwne pisanki w koszyku
Do modlitwy składają się ręce

Za oknem wiosna się kłania
Gniazd ptasich coraz więcej
Alleluja! rozbrzmiewa
Nadszedł Czas Zmartwychwstania

Maria Pietrzyk
Wielkanocny poranek
(20 kwietnia 2009)

Na Wielkanocne Święta
Szanownym Korespondentom, 

Czytelnikom i Przyjaciołom

z serdecznymi życzeniami
Wesołego Alleluja!

Zarząd Główny ŚZChiO

Redakcja „Śpiewaka Śląskiego”
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– kwartalnik Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr
z sie dzi bą w Ka to wi cach. Zwią zek nasz jest spad ko bier cą Związ ku Ślą skich
Kół Śpie wa czych założo ne go w 1910 ro ku. Pi smo za częło się uka zy wać
w ro ku 1920. Nr 1 (411) 2015 przy go to wał do dru ku re dak tor pro wa dzą cy

– An drzej Wój cik. Re dak cja tech nicz na – Grze gorz Swo bo da. Ad res re dak cji: 40-015 Ka to wi ce, ul. Francuska
12, tel./faks 32/259-90-39, e-ma il: sla sk schio@gmail.com.
Wszyst kie ma te riały za miesz czo ne w „Śpie wa ku Ślą skim” po zy ski wa ne są od Au to rów na wa run kach ho no ro -
wych. Ma te riały do pu bli ka cji przyj mo wa ne są wy łącz nie w for mie ko re spon den cji elektronicznej
(dnajow@gmail.com) lub pocz tą (dys kiet ka z tek stem, zdję cia mi i wy druk).
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Pisaneczka „na zajączka”
Z powodu zebrania w jednym z okręgów powinno to być raczej p o w a ż n e słowo. Nie

o muzyce na nim dyskutowano, lecz o p r z y z i e m n o ś c i a c h, których nie należy mylić z przy-
jemnościami. Na pokrewieństwo z muzyczną formą ronda wskazywały nawroty sempre doloroso,
w tonie bolesnej skargi, na wzór refrenu powtarzającego się pytania: „Co my mamy z tego Związ-
ku”?

Kiedyś inaczej bywało, bardziej allegro – wesoło, miło, beztrosko…
„Co też na zajączka dostanę”? – powtarzano w kółko, jak w rondowym refrenie, z radosną

nadzieją – „co dostanę”. A gdy już dzień wesoły nastał zaglądało się pod łóżko, biegło do ogródka
i tam znajdowało naczynie wypełnione bardzo kolorowymi, cukrowymi jajeczkami. Pośród nich, jak
pod miedzą, siedział sobie równie cukrowy albo czekoladowy zając. Uszy u niego wielkie,
odstające, niezbyt poważne…

Pod łóżkiem, w ogródku, w zielonej trawie…Dla pań i panów, dla starszych i dla młodszych.
Ukryte przez zajączka koszyki na odnalezienie czekają. W nich smakołyki, przepyszne delicje –

• dobre intonacje, rytmiczne precyzje
• harmonie słodkie i rozkoszne melodie
• fermaty o przedłużonej trwałości
• nutki kandyzowane w znakach artykulacyjnych
• staccatki, legatki, sforzatki roztomaite
• moderatki wiolinowo-waniliowe, względnie basowo-altowe allegretki
• dyrygentki wiotkie dolcissime, „palce lizać” oraz kapelmajstry baryłkowate w polewie

z batutkami, smakowite
• sopraninki lukrowane z rodzynkami z nadzieniem tenorowym
• pisaneczki w kropeczki przynutowe, obiegniki oraz mordenty – górne i dolne
• pośród nich zaś trąba ogromna, cała w pozłotku

Wszystkiego najmuzyczniejszego!
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WYDARZENIAWYDARZENIA
Do wszyst kich człon ków 

zrze szo nych w Ślą skim Związ ku
Chó rów i Or kiestr

prze sła nie no wo rocz ne 
wy gło szo ne w cza sie 

XXIII Ad o ra cji Żłób ka Je zu so we go
w Pa new ni kach 

w dniu 17 stycz nia 2015 ro ku

(frag men ty)

Wraz z za stę pa mi anio łów i ze zdu mio -
ny mi pa ste rza mi my dzi siaj śpie wa my i gra -
my w pa new nic kiej ba zy li ce, peł ni ra do ści
– Chry stus nam się na ro dził, pójdź my z po -
kło nem.

Od be tle jem skiej no cy aż po dzień dzi -
siej szy Na ro dze nie Chry stu sa opie wa ją ra -
do sne hym ny, któ re wy ra ża ją czu łą do broć
Bo ga za sia ną w ludz kich ser cach. We wszyst -
kich ję zy kach świa ta ce le bru je się uro czy-
ście to naj więk sze i peł ne po ko ry wy da rze-
nie: Ema nu el, Bóg na za wsze z na mi.

W ro ku 2010 ra do śnie oznaj mi li śmy
wszyst kim śpie wa kom i mu zy kom Ślą ska,
o utwo rze niu au to no micz ne go Ślą skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr. W mi nio nym
pią tym ro ku sa mo dziel ne go by tu, da ro wa-
ny nam czas wy peł ni ła mo zol na pra ca
wszyst kich związ ko wych ogniw. Po wo dze-
nie to wa rzy szy ło za tem re ali za cji za mie rzeń
de kla ro wa nych rok te mu tu, w pa new nic-
kiej ba zy li ce, pod czas XXII ad o ra cji chó-
rów i or kiestr Gór ne go Ślą ska przy Żłób ku
Je zu so wym.

[…]
Rok 2015 bę dzie ob fi to wał w wie le uro -

czy sto ści ju bi le uszo wych w ze spo łach, okrę -
gach, gmi nach, pa ra fiach. Mia sto Ka to wi ce
cie szyć się bę dzie Ju bi le uszem 150-le cia ist -
nie nia, Ślą ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr
105-le ciem owoc nej dzia łal no ści, Die ce zja
Ka to wic ka świę tu je 90-le cie. Chciej my w tych
ob cho dach ak tyw nie uczest ni czyć.

Pro śmy Bo że Dzie cię o bło go sła wień stwo
w re ali za cji za mie rzeń na Rok 2015.

[…]
Dzię ku je my Bo że mu Dzie ciąt ku za otrzy -

ma ne ła ski i pro si my o bło go sła wień stwo.
By ra dość Bo że go Na ro dze nia, z ja ką wi ta-
my przyj ście Zba wi cie la, na peł nia ła wszyst -
kich uf no ścią w moc praw dy i cier pli wą
wy trwa ło ścią w czy nie niu do bra. Niech bło -
go sła wień stwo Bo żej Dzie ci ny wy da je w nas
owo ce jed no ści, mi ło ści wza jem nej i po -
myśl no ści.

(–) pod pi sy człon ków 
Za rzą du Głów ne go ŚZChiO

Przesłanie zarządu ŚZChiO do śpiewaków i muzyków wygłosił prezes R. Warzecha

Tegorocznej Adoracji przewodniczył i wygłosił homilię wypróbowany przyjaciel śląskich
śpiewaków i muzyków, ks. abp sen. dr Damian Zimoń

Wśród kolędujących zespołów śpiewaczych znalazł się Chór „Cantate” z parafii ewange-
licko-augsburskiej w Chorzowie. Zespołem dyrygowała Agnieszka Musioł 
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Adoracja Chórów i Orkiestr Górnego Śląska • fotoreportaż Feliksa Sokoły

Ze spo ły 
uczest ni czą ce

w Ad o ra cji
l Sztan dar Ślą skie go Związ ku Chó rów

i Or kiestr,
l Sztan dar Okrę gu Tar no gór skie go

Chó ry, któ re wy sta wi ły pocz ty
sztan da ro we

l „Bel Can to” Chu dów
l „Bel Can to” Ga szo wi ce
l „Ce cy lia” par. Trój cy Prze naj święt szej,

Ru da Ślą ska -Ko chło wi ce
l „Ce cy lia” Ry duł to wy
l „Echo” Ła zi ska Gór ne
l „Echo” Mę ski Bier tuł to wy
l „Har mo nia” Mi ko łów
l „Har mo nia” Bie ruń,
l „Ja dwi ga” Ra dlin
l „Ju trzen ka” Boj szo wy
l „Lut nia” przy Cho rzow skim Centrum-

Kultury z Cho rzo wa
l „Mic kie wicz” Ryb nik -Nie do bczy ce
l „Mo dus Vi ven di” par. Naj święt sze go

Cia ła i Krwi Chry stu sa z Ka to wic -Pio -
tro wic

l „Mo niusz ko” Czy żo wi ce,
l „Ogni wo” Ka to wi ce
l „Po lo nia” Bie ruń
l „Skow ro nek” Gie rał to wi ce
l „Sło wik” Przy szo wi ce
l „Sło wi czek” Po pie lów
l Po czet Sztan da ro wy „Dzwon” Orze -

sze.

Chó ry bez pocz tów 
sztan da ro wych

l „Can ta te” z par. Ewan ge lic ko -Au gs -
bur skiej z Cho rzo wa

l „Can ta te Deo” par. Bo że go Na ro dze-
nia z Ru dy Ślą skiej

l „Fer ma ta” Ka to wi ce
l „Glo ria” z par. św. Ap. Fi li pa i Ja ku ba

z Żor
l „Hej nał” Mę ski Ka to wi ce -Pio tro wi ce
l „Ma gni fi cat” z par. MB Ró żań co wej

z Świę to chło wic -Chro pa czo wa
l „Mo niusz ko” z Ła zisk Gór nych
l „Se raf” z par. NSPJ z Cho rzo wa Ba to -

re go.
l Or kie stra Dę ta Tau ron Wy twa rza -

nie S.A. Elek trow ni „Ła zi ska” z Ła zisk
Gór nych

Pięknie prezentował się podczas tegorocznej Adoracji poczet sztandarowy Chóru „Lutnia”
z Chorzowa

Muzykującą z zapałem Orkiestrą Dętą Tauron Wytwarzanie S. A. z Łazisk Górnych
dyrygował niewidoczny na zdjęciu Bogdan Plichta

Adorujące śpiewem chórzystki i chórzyści chóru „Magnificat” z parafii MB Różańcowej
w Świętochłowicach-Chropaczowie pod kierunkiem Marii Tudzież-Słowik
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Spotkanie opłatkowe
chórzystów i muzyków

• 
fotoreportaż 

Feliksa Sokoły

Po Adoracji Żłóbka Jezusowego w Domu
Parafialnym odbyło się spotkanie opłatkowe.
Rozpoczął je śpiew kolęd w znakomitym
wykonaniu chóru „Lutnia” z Chorzowa. Mo-
ment ten starał się uwiecznić proboszcz
panewnickiej bazyliki, o. Alan Rusek

Przy uczestnictwie m.in. biorących udział w spotkaniu chórzystów
„Lutni” z Chorzowa przygotowane opłatki poświęcił ks. abp D. Zimoń.

Uchwycona okiem kamery chwila łamania się opłatkiem, której uczestników
przedstawiać chyba nie trzeba…

Składanie sobie życzeń. Na zdjęciu prezes chorzowskiej „Lutni”, Janusz
Karaś (z lewej) i wygłaszający jakąś ważną kwestię dyrektor artystyczny
Związku, Krzysztof K. Kaganiec (z prawej)

Wysoka forma artystyczna chorzowskiej „Lutni” kończącej opłatkowe
spotkanie kilkoma zaśpiewanymi kolędami zyskała uznanie dostojnego
gościa, który nawiązał z chórzystami przyjacielską pogawędkę…
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Styczeń to nie tylko pierwszy miesiąc Nowego Roku,
ale też okres kolędowania, które zaczyna się od Świąt
Bożego Narodzenia. Kolędowanie to obrzęd ludowy,

polegający na obchodzeniu domów, lub jest to śpiewanie
kolęd przez chóry czy zespoły podczas występów, przede
wszystkim w kościołach. Chór „Cecylia” już od kilku lat
bierze udział w koncertach kolędowych organizowanych
przez parafie i nasz kościół.

Tegoroczne kolędowanie rozpoczęliśmy już 28 grudnia
w naszym rydułtowskim kościele pw. św. Jerzego. Nasze
zaproszenie do udziału w koncercie przyjął chór „Mic-
kiewicz” z Niedobczyc, a także chór „Seraf” z Rybnika
i zespół „Rzuchowianki z Miłośnikami z Towarzystwa
Miłośników Rydułtów”. Był to bardzo udany wieczór,
zakończony odśpiewaniem przez chóry najpiękniejszej
chyba i najbardziej znanej kolędy Cicha noc.

Potem, w święto „Trzech Króli” chór „Cecylia” z Ry-
dułtów rewanżował się śpiewem kolęd w kościele w Ryb-
niku-Niedobczycach.

Kolędy śpiewane są na całym świecie, w różnych kultu-
rach i językach. Jakby na potwierdzenie tej oczywistej
prawdy, Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach zorganizowało „Wieczór Kolęd Między-
narodowych”. Do udziału w imprezie, która odbyła się
16 stycznia w Regionalnym Centrum Kultury, poproszono
zespoły młodzieżowe, solistów, duety oraz chóry, wśród
nich nasz chór „Cecylia”. Ponieważ był to wieczór „mię-
dzynarodowy”, więc zaśpiewaliśmy kolędę czeską i ukra-
ińską (w oryginalnym języku), oraz kolędę francuską
i polską. Chyba nie trzeba dodawać, że wszystko się zna-
komicie udało...

Ostatnim naszym kolędowaniem był występ, który
odbył się 25 stycznia w kościele w Jejkowicach.

Tegoroczny sezon kolędowy sprawił śpiewakom chóru
„Cecylia” dużo satysfakcji. W sumie zaśpiewaliśmy ponad
20 kolęd na czterech różnych koncertach. Dziękujemy
wszystkim, którzy chcieli słuchać naszego śpiewu. Dzię-

kujemy zwłaszcza mieszkańcom Rydułtów, a szczególnie
parafianom kościoła pw. św. Jerzego, że tak licznie gro-
madzili się podczas tych naszych kolędowań. Nic tak
cieszy i nie buduje, jak pełny kościół podczas koncertu.
Czujemy się wtedy doceniani i lubiani.

Przy okazji dziękujemy pani burmistrz Kornelii Newy,
która jest na każdym naszym koncercie. Dziękujemy
wszystkim przyjaciołom za życzliwość i stałą obecność
na występach z naszym udziałem.

Miniony rok 2014 był dla chóru „Cecylia” czasem pra-
cowitym. Braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez nasz chór, lub inne zaprzyjaźnione
chóry i organizacje. Oprócz typowych koncertów chóral-
nych, okazją do występów i wielkich wzruszeń były dla
nas tak ważne wydarzenia, jak Konkurs Pieśni im. Cz.
Prudla w Lyskach, Festiwal Pieśni im. J. Rogera w Domu
Kultury w Chwałowicach, Konkurs „Z wiosną w tle”
zorganizowany przez TMR w Rydułtowskim Centrum
Kultury (zajęliśmy I miejsce). Dodać do tego należy zor-
ganizowany przez nasz chór Konkurs o Puchar Przechodni
Okręgu Rybnickiego im. R. Tronta. Wystąpiło w nim 8
chórów; każdy dał krótki popis. Bardzo dobry występ
chóru „Cecylia” został przez publiczność przyjęty bardzo
pozytywnie. Chyba jednak największym i najważniejszym
wydarzeniem spośród wymienionych było wyróżnienie
chóru „Cecylia” Złotą Odznaką „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Otrzymaliśmy je w listopadzie, podczas
uroczystości patriotycznej.

W 2014 roku nasz zespół powiększył się o sześcioro
nowych chórzystów. To dla nas wielka radość. Zapraszamy
chętnych do śpiewania w naszym chórze. Spotykamy się
w poniedziałki o godz. 18.00 i w czwartki o godz. 12.30
w Domku Marii. 

Przed nami nowe, ciekawe wyzwania i pomysły. Oby
tylko dopisało zdrowie i głosy, a będzie to znowu bardzo
udany rok w działalności chóru „Cecylia” z Rydułtów.

Elżbieta Jankowska

Zaczęło się przed świętami Bo-
żego Narodzenia. Po znakomi-
tych, jak zwykle, jasełkach,

przygotowanych przez pensjonariuszy
Aresztu Śledczego w Katowicach, re-
żyserowanych przez wychowawczynię
Annę Więcek-Wąglorz, zaszłam
na chwilkę rozmowy do oficera, ka-
pitana Dariusza Jabłońskiego.

– A gdyby tak do nas przyjechał
jakiś chór?

Pytanie zawisło w powietrzu tylko
na chwilkę.

– Chór? Nie ma sprawy! Pogadam.
– Tylko, wie pani, to musiałoby

być wczesnym popołudniem, gdzieś

o 13.00, najpóźniej 14.00…
– Hmmm… to już inna sprawa.

Chórzyści przecież pracują, muszą
dojechać, więc chór spoza Katowic
raczej odpada, ale… z Katowic? Po-
gadam z szefem Okręgu Katowickiego
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
Zdzisławem Czenczkiem…

Wieczorem zatelefonowałam
do Zdzisława.

– Koncert? Załatwię. Gdzie? W ka-
towickim więzieniu? A niech cię cho-
lera! Cisza… A po chwili: – Pewnie,
że zaśpiewamy! O której? Hmmm…
To może męski chór „Hejnał” z Pio-
trowic?

Słowo się rzekło. 16 stycznia, jakoś
tak po 12.00 dochodziłam do wię-
ziennych bram. Chór „Hejnał” to –
powiem krótko – panowie niezmiernie
słowni i nad wyraz punktualni. Nie
byłam pierwsza! A potem, co autobus
od południa Katowic, to kolejny śpie-
wak. Rychło byliśmy wszyscy.

– Wchodzimy?!
– Jasne! Ino czy aby wyjdymy?
Śmiech skrywa zaciekawienie, może

lęk. Takie miejsce…
Pierwsze kroki już w obiekcie,

przy dyżurce, porządkują tok zdarzeń.
Zdajemy dokumenty, telefony komór-
kowe, zostawiamy w szafkach płaszcze,

Kolędowania rydułtowskiej „Cecylii”

Niecodzienny koncert!

6
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teczki. Potem przejście przez bramkę;
Dzwoni jak na alarm! Znów ktoś nie
oddał komórki?!

Schody – coraz wyżej; mijamy bo-
kiem korytarz pełen drzwi do cel.
Za nami i przed nami kraty. Ten huk
to więzienna codzienność. Taka nie-
zwyczajna perkusja…

Sala koncertowa to po prostu wię-
zienna kaplica. A że czas bożonaro-
dzeniowy, od ołtarza Dzieciątko
w żłobku wita nas wyciągniętymi
w przyjaznym geście łapinami. Jest
Matka Boska Nieustającej Pomocy.
No i Matka Boska Piekarska, pięknie
wymalowana na ścianie przez jednego
z bardzo utalentowanych więźniów.
A skoro jest Ona, to my jesteśmy
u siebie, na Śląsku!

Chór – w pełnej gali, w górniczych
mundurach, otacza Dzieciątko.

Ławki w kaplicy zapełniają się ko-
bietami – aresztantkami. Młode, i te
starsze, w skromnych sukienkach,
swetereczkach – w „cywilu” a nie
w znanych z filmów pasiastych dreli-
chach.

Przyglądam się śpiewakom. Pewnie
nie tego się spodziewali?! Jest tak…
najzupełniej normalnie! W pierwszej
ławce zasiada dyrektor aresztu, ppłk
Zenon Dziombek, są oficerowie, i…
przy drzwiach strażnicy. Zaczynamy!

Od ołtarza płyną kolędy…
Wśród nocnej ciszy… i kolęda gó-

ralska, nieprawdopodobnie piękna!
Koncert trwał ponad godzinę.
Oklaski, podziękowania, list od dy-

rektora placówki.
Słuchaczki powoli wracają do cel…
Przyznaję, że wielką radość sprawiło

mi serdeczne zawołanie kilku z nich:
– Dzień dobry pani Stasiu!

Po przedświątecznych jasełkach my
– widzowie, wśród nich poseł Jan
Rzymełka, w stanie wojennym w tym
właśnie więzieniu przetrzymywany
jako „wróg”, do widzów, czyli wielu
zaproszonych gości, i do aktorów,
czyli osadzonych, mieliśmy okazję
wygłosić słów kilka. Powiedziałam
wtedy o wartości „nieodbieralnej”,
jaką jest wolność. Bo moim zdaniem
można człowiekowi ograniczyć swo-
bodę poruszania się, ale nie można
odebrać wolności – bo wolność to
umiejętność myślenia. Inna rzecz, co
my z tą wolnością potrafimy zrobić…

Czy tylko owo „przemówienie”
może ciut kabotyńskie, może moja
częsta bytność tam, za murem, spra-
wiły, że mam właśnie po tamtej stronie
muru, w celach, przyjaciół?

6

Chętnie pośpiewalibyśmy tu jeszcze… – zdaje się mówić uśmiech Moniki Madejskiej, dyrygentki
„Hejnału”

Przy Jezusowym żłóbku w więziennej kaplicy. Na zdjęciu oprócz chóru męskiego „Hejnał”
autorka relacji oraz Zdzisław Czenczek, prezes Okręgu Katowickiego ŚZChiO

Bardzo panom… wszystkim państwu dziękuję za piękny występ… – Na ręce prezesa zarządu
„Hejnału”, dra inż. Janusza Trzcionki podziękowanie przekazuje dyrektor katowickiego Aresztu
Śledczego, ppłk Zenon Dziombek
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Kościół ewangelicki im. księdza Marcina Lutra w Cho-
rzowie jest największy w diecezji katowickiej, a jego
tradycja artystyczna sięga końca XIX wieku. Ma wspa-
niałą akustykę, dlatego chętnie występują tu różne ze-
społy. W niedzielę, 11 stycznia, odbył się w tej świątyni
ekumeniczny koncert kolęd, w czasie którego spotkały
się trzy najstarsze chóry Chorzowa oraz solistka z Górek
Wielkich.

Chór „Gwiazda” pod dyrekcją Danuty Domańskiej-
Garczarczyk zaśpiewał m.in. Dzień jeden w roku, w oprac.
S. Krajewskiego i Gore gwiazda, w oprac. S. Kusztyby.
„Lutnia”, prowadzona przez Łukasza Szmigiela (podczas
koncertu w zastępstwie dyrygowała Agnieszka Dobra-
kowska) wykonała m.in. W dzień Bożego narodzenia
i Radujtje sja wsji ludije. Ewangelicki chór „Cantate”
pod batutą Agnieszki Dobrakowskiej zaśpiewał m.in.
Lulejże mi, lulej z muzyką J. Derfla, w oprac. dyrygentki
i Tryumfy Króla niebieskiego w oprac. H. Orzyszka.
Justyna Hubczyk – alt, z tow. pianisty Łukasza Piechoty
przedstawiła swoje interpretacje popularnych kolęd:

Mizerna cicha, Cicha noc i Z narodzenia Pana. Uczestni-
ków koncertu i poszczególne utwory prezentowała Ewa
Bocek-Orzyszek, która złożyła słuchaczom i chórzystom
także życzenie noworoczne.

Na zakończenie proboszcz parafii ks. Bogusław Cichy
podziękował śpiewakom za trud włożony w przygoto-
wanie występu, odmówił modlitwę i udzielił błogosła-
wieństwa. Po nim obecni w kościele słuchacze i śpiewacy
z organowym towarzyszeniem Henryka Orzyszka za-
śpiewali wspólnie pieśń O błogosławiony, radością na-
tchniony.

Po zakończonym kolędowaniu spotkano się na po-
częstunku i – jak to wśród chórzystów bywa, dalej ra-
dośnie śpiewano.

Gospodarzem koncertu była chorzowska parafia
ewangelicko-augsburska oraz Okręg Chorzowsko-Świę-
tochłowicki Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr re-
prezentowany podczas koncertu przez swoją prezeskę,
Genowefę Stachowiak.

Henryk Orzyszek

Gdy się Chrystus rodzi u Luteran

Połączone chóry w kościele ewangelickim w Chorzowie Foto: Ilona Cichy

Po koncercie małe spotkanie
przy kawie, herbacie, znakomitym
cieście (skąd, z której cukierni u licha,
to ciasto?!). Szmer rozmów z pra-
cownikami aresztu, z dyrektorem, pio-
senki z dedykacją! Wyróżnię rozmowę
ppłk. Zenona Dziombka – prawego
Ślązaka z dziada pradziada, i prezesa
Okręgu Katowickiego ŚZChiO, lwo-
wianina z urodzenia i pochodzenia –
Zdzisława Czenczka. Aż skrzyło
od dowcipu. No i czarująca pani dy-
rygent – Monika Madejska! Powiem
krótko – przebój dnia!

Katowickie więzienie…
Historia najnowsza znaczona śmier-

cią Hanika – księdza Jana Machy.
Przed nim, w tym samym więzieniu,

również w 1942 roku, ścięto członków
chóru „Hejnał”. Prezes chóru – dr inż.
Janusz Trzcionka wymienia nazwiska:
Koncki, Kornas, karę śmierci również
ponieśli bracia Wiechułowie…

A więc i bytność chóru, i śpiew
właśnie tu, to nie przypadek.

Katowickie więzienie…
Miejsce nieodłącznie związane z hi-

storią Katowic.

Miejsce o którym ppłk Zenon
Dziombek mówi krótko: – Od wy-
mierzania kary jest sąd. My jesteśmy
od wychowywania, od wskazywania
innych niż przestępstwo dróg funk-
cjonowania w społeczeństwie.

Katowickie więzienie…
Miejsce, gdzie pieśń przyjmowana

jest serdecznie. Miejsce, do którego
z wielką serdecznością zapraszam
i inne śląskie chóry. Nie tylko z kolę-
dami!

Stanisława Warmbrand
Foto: por. A. Piszczek



Oskar Kolberg
(1814–1890)

„Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną
gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje.
Im gwiazda jaśniejsza, tym szczęśliwszy człowiek, jeżeli
nierzetelna, przymglona, ciemnawa, to i życie takiego
człeka bylejakie. Gdy człowiek umiera, jego gwiazda
spada. […] Gwiazdy są postanowione od P. Jezusa po po-
topie świata, wprzódy ich nie było tyla, bo też i ludzi nie
było; komuż miały świecić?”

DWOK 7, Krakowskie cz. III

Jaka gwiazda świeciła Oskarowi Kolbergowi, jasna, czy
ciemna?

Jedno pewne: jego życie nie było byle jakie.
Ze wzruszeniem i z ciekawością wczytujemy się w zapisy

utrwalone w wydanych dotąd 92 tomach Dzieł wszystkich
Oskara Kolberga (DWOK). Nie czynimy tego z przypadku,
dla zaspokojenia zachcianki nagłej, ale z powodów się-
gających głębiej, co i w „Śpiewaku Śląskim” odnotować
trzeba. Zanim jednak do tego dojdziemy, skorzystajmy ze
sposobności przywołania innych jeszcze fragmentów wy-
jętych z oznaczonych kolejnymi numerami tomów Kol-
berga. Powinny te wyimki wywołać u czytających śpie-
waków i muzyków dreszcz poruszenia, bo o muzykowaniu
w nich mowa i śpiewaniu ludowych pieśni. Także o pro-
wadzonej pilnie i nie bez trudności pracy na zbieraniem
i zapisywaniem tychże:

„Co do sposobów zbierania i zdobywania tych pieśni,
tyle tylko powiem, że niemało przy tym zaznałem trudności,
a nawet przykrości. Trudności te leżały w nieufności na-
szego ludu, w niechęci, jaką ma do powierzania swoich
pieśni obcemu (tak nazywa każdego w paltocie lub sur-
ducie), w jego niecierpliwości okazywanej przy powtarzaniu
kilkakrotnym jednejże zwrotki itp.”.

DWOK t. 64, Korespondencja 
Oskara Kolberga, cz. I (1837–1876)

„Śpiewki takie nie zawsze lud w tańcu lub w karczmie
przy kieliszku nuci, owszem słyszeć one się często dają
przy robocie w domu i na polu, podczas żniw, sianożęci,
w ogrodzie, na paszy za bydłem; także przy dojeniu krów,
w czasie jazdy, przy kołysce. Nieprzebrana ich mnogość
jest owocem chwilowego natchnienia podnieconego trun-

kiem i miejscowemi okolicznościami, do czego lada co-
dzienna przygoda dać może pochop…”

DWOK t. 1, Pieśni ludu polskiego

„Skrzypek wiejski grajkiem lub wesołkiem zwany (zwo-
łując wszystkich do powszechnej zabawy), coraz to
bardziej sam się przy grze zapala; przychyla głowę ku
skrzypcom i nadstawia ucha, jakoby wysłuchiwał z głębi
(najczęściej bardzo niedokładnie zbudowanego) narzędzia
wydobywających się tonów, które nieraz niby w krzyki,
piski lub skargi przechodzą; gdy tak gra, mówią że rznie
od ucha”.

DWOK 1, Pieśni ludu polskiego

W ubiegłym roku minęło dwieście lat od urodzin
Oskara Kolberga – kompozytora i folklorysty o najbogat-
szym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie. W wy-
danych już za życia 33. tomach monografii regionalnych
utrwalił wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej.
Materiał do monografii gromadził na terenie całej przed-
rozbiorowej Rzeczypospolitej przez całe półwiecze. Tyle
czasu potrzebował na stworzenie w latach 1839–1890 gi-
gantycznego archiwum. Obejmowało ono także zapisy
muzyki, co w jego czasach należało do rzadkości.

Oskar Kolberg – młodszy kolega Chopina, syn Juliusza
– inżyniera-geodety, Niemca z pochodzenia specjalizującego
się w kartografii i rysunku topograficznym i Karoliny de
Mercour, wychowanej w spolonizowanej rodzinie fran-
cuskich emigrantów – wierzył, że ludowa tradycja duchowa
i kulturowa stanowią fundament odrodzenia się jego
przybranej ojczyzny. „Spisanie przeszłości dla przyszłości”
uznał Kolberg za swą misję. Wzorem rówieśnych sobie
romantyków w centrum swoich zainteresowań stawiał
pieśń ludową. Z czasem miejsce to zajęła szersza per-
spektywa etnograficzna obejmująca poszczególne regiony
dawnej Rzeczypospolitej.

1814 – 22 lutego w Przysusze w ówczesnym woje-
wództwie opoczyńskim przychodzi na świat Oskar
Kolberg.

•
1842 – W Poznaniu Oskar Kolberg publikuje pierw-

szy „poszyt” Pieśni ludu polskiego – opracowania
utworów ludowych z akompaniamentem fortepia-
nowym.

•
1849 – W Paryżu umiera Fryderyk Chopin, w latach

20. XIX w. jeden z gości warszawskiego salonu
państwa Kolbergów. Obok rozkochanej w muzyce
fortepianowej matki Oskara Kolberga, to on był
głównym źródłem kompozytorskich aspiracji ojca
polskiej etnografii.

•
1857 – W Warszawie ukazują się Pieśni ludu pol-

skiego – tom, który zawiera 400 ballad i melodii ta-
necznych bez opracowania harmonicznego.

•
1890 – 3 czerwca w Krakowie, mieszkaniu Izydora

Kopernickiego przy ul. Długiej umiera Oskar Kol-
berg.
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Wiódł życie nie byle jakie
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Człowiek-instytucja, samotny pasjonat wiedzy, niespeł-
niony muzyk i kompozytor; człowiek wielu talentów
i niespożytej energii… Wieloma innymi jeszcze określeniami
można charakteryzować twórcę dzieła, na którego za-
wartość wskazuje rozległy tytuł Lud, jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,
pieśni, muzyka i tańce. Kogoś mniej zorientowanego za-
pewne zdziwi informacja, że ponad trzydzieści tysięcy
stron druku liczy sobie to dzieło – owoc Kolberga „poło-
wów” w terenie.

Gdy zbliżała się jego ostatnia godzina, Oskar Kolberg
w obecności najbliższych wyznał:

„Umieram, Bogu dzięki, z tą pociechą, że według sił
moich zrobiłem za życia, co mogłem, że nikt mię za próż-
niaka nie ma i mieć nie będzie, a to, co po sobie
zostawiam, przyda się ludziom na długo”.

Jego gwiazda jasno świeciła na niebie. Dotąd swój
blask rozsiewa daleko od Ziemi, po której chodził wiodąc
życie nie byle jakie.

*   *   *
Dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin „ojca polskiej

etnografii” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok
2014 Rokiem Oskara Kolberga.

W pięknie opracowanym i wydanym katalogu wystawy
„In memoriam Oskara Kolberga”, dr hab. Jadwiga Uchy-
la-Zroski – kierownik Zakładu Kompozycji i Teorii Muzyki
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego informowa-
ła:

„Inspiracja wielkim talentem i dokonaniami Oskara
Kolberga znalazła odzwierciedlenie w działaniach na-
ukowo-artystycznych studentów i pedagogów Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [...].
Zorganizowano ogólnopolską sesję naukową nt. Kultura
ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i na-
ukowych […] a także konkurs na małą formę graficzną In
memoriam Oskara Kolberga”.

Wystawa była pokłosiem konkursu małej formy gra-
ficznej, ogłoszonego i zrealizowanego przez Zakład Grafiki
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie we
współpracy z Instytutem Muzyki. W jej Katalogu bliżej
rzecz objaśnił zastępca przewodniczącego jury, dr. hab.
Krzysztof Pasztuła:

„Temat realizowany był […] jako jedno z zadań seme-
stralnych na pierwszym i drugim roku studiów. Mimo
tego w konkursie wzięło udział aż 69 autorów ze wszystkich
lat, łącznie ze studentami studiów doktoranckich […]
Konkurs i prezentacja jego efektów wpisała się w obchody
roku Oskara Kolberga. Chociaż w tym czasie sporo było
informacji i audycji w środkach masowego przekazu, po-
święconych sylwetce Oskara Kolberga, to jednak […]
uczestnicy konkursu musieli wykonać pewien, niemały
wysiłek, by dotrzeć i zebrać dane przydatne w procesie
tworzenia koncepcji grafiki. Praca została wykonana
z dobrym skutkiem, o czym zaświadczają utwory kon-
kursowe…”

Dzięki uprzejmości autorów i organizatorów konkursu
oraz wystawy z prawdziwą radością, dodając stosowne
gratulacje, ozdobiliśmy ten poświęcony Kolbergowi szkic
i relację z cieszyńskiej wystawy udostępnionymi repro-
dukcjami. Zaznaczyć wypada, że w konkursie zaprezen-
towane zostały 93 prace, spośród których dziesięć uzyskało
nominację do nagród. Jury przyznało 3 główne nagrody
i dwa wyróżnienia honorowe.

Andrzej WójcikTę pracę wykonała Milana Popkova zdobywczyni pierwszej nagrody

Nominowana praca Pawła Delekty
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Formułka taka zachęcać, a nawet
bardziej kategorycznie – obligować
ma do udziału w spotkaniu, posie-
dzeniu, zebraniu… Wagę przewidy-
wanych do omówienia tematów i ko-
nieczność podjęcia uchwał przez tak
zwane quorum podkreśla używany
niekiedy, stanowczo brzmiący zwrot
„obecność obowiązkowa”. W zapro-
szeniu skierowanym niedawno
do członków Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesów
i dyrygentów okręgów ŚZChiO prezes
Warzecha użył formy łagodniejszej.
Napisał:

Dnia 28 stycznia 2015 roku
o godz. 15,30 w siedzibie Zarządu
Głównego Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Katowicach
ul Francuska 12 (Biblioteka Ślą-
ska), zwołuję:

POSIEDZENIE ZG ŚZChiO, 
Głównej Komisji Rewizyjnej
RAZEM Z PREZESAMI 
I DYRYGENTAMI OKRĘGÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU 
CHÓRÓW I ORKIESTR

z uwagi na ważność omawianych
tematów obecność jest bardzo
wskazana.

Nie wszyscy przejęli się treścią za-
proszenia, zwłaszcza jego końcową
formułką. Zawiedli przede wszystkim
dyrygenci. Nie przyszli. W każdym
razie spodziewano się większej liczby
uczestników tym bardziej, że – zgodnie
z zapowiedzią, po części roboczej go-
ścić mieliśmy ks. abpa dra Damiana
Zimonia. Okazało się, że z powodu
zdrowotnej niedyspozycji dostojnego
przyjaciela śląskich chórów i orkiestr
o oznaczonej porze do grona uczest-
ników zebrania w zastępstwie dołączył
ks. bp Marek Szkudło – od niedawna
biskup pomocniczy archidiecezji ka-
towickiej kościoła katolickiego.

Na treść protokołowanej części ro-
boczej złożyły się takie sprawy, jak
bieżąca działalność okręgów i zespo-
łów, podsumowanie dorobku roku
2014, problem ściągalności składek
członkowskich, plan pracy ogniw
związkowych na rok 2015.

Większość okręgów przedłożyła
swoje sprawozdania i zamierzenia
w formie pisemnej. Pozostałe przed-
stawiły je w postaci krótkich prezen-
tacji werbalnych.

Co z tego wynika?
Ano, że mimo trudności, a czasem

też niespodziewanych przeszkód, po-
szczególne zarządy -nie szczędząc wy-

siłku i czasu – z powodzeniem realizują
swoje zobowiązania, będące nierzadko
kontynuacją wieloletniej tradycji.

Spisanych na kilkunastu stronach
sprawozdań nie sposób tu cytować.
Warto jednak przytoczyć i pod rozwagę
poddać fragment wypowiedzi prezesa
okręgu piekarskiego. Eugeniusz Dem-
biński wskazał, że:

– Piekary są biedne, bo z dziewięciu
chórów zostały trzy. Są jeszcze chóry
kościelne, ale te nie chcą współpra-
cować ze Związkiem.

Dlaczego? – narzuca się oczywiste
pytanie. – Dlaczego nie chcą współ-
pracować?

Nic nowego.
W dokumentach z lat międzywo-

jennych wielekroć powtarzało się to
„nie chcą współpracować ze Związ-
kiem”. Wtedy bano się zeświecczenia
owych chórów. Niektórzy probosz-
czowie się tego bali.

Teraz też się tacy zdarzają. Choć
trudno w to uwierzyć biorąc pod uwa-
gę ochotę, z jaką chóry związkowe
w śpiewają kościołach.

A orkiestry? Czy tylko w Boże Ciało
bywają przydatne? A potem nie?

W listopadzie w Archidiecezji Ka-
towickiej odbędzie Kongres Muzyki

Z uwagi na ważność tematów 
obecność bardzo wskazana

Tak prezentuje się Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna ŚZChiO w bieżącej kadencji. Na fotografii brak Krystiana Dziuby – prezesa okręgu
wodzisławskiego, wykonującego zdjęcie aparatem Feliksa Sokoły. Fotografia wykonana podczas zebrania w dniu 27 listopada 2014 roku
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Liturgicznej. Zarząd Główny Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr będzie
jednym ze współorganizatorów przed-
sięwzięcia, na którym i te kwestie
wypadnie rozważyć.

Tymczasem, coraz śmielej, coraz
głośniej stawiane jest w niektórych
chórach i orkiestrach niemal obsesyjne
pytanie:

– Co my mamy ze Związku?
A dlaczego nie, co my mamy dla

Związku?
Albo lepiej: co zrobiliśmy dla siebie

w związkowej wspólnocie śpiewaków
i muzyków?

Plan pracy na 2015 rok ambitny.
W dokumencie przekazanym uczest-

nikom zebrania w dniu 28 stycznia
br. prezes Warzecha napisał:

„Rok 2015 będzie obfitował w wiele
uroczystości jubileuszowych w zespo-
łach, okręgach, gminach, parafiach.
Miasto Katowice cieszyć się będzie
jubileuszem 150-lecia istnienia, Śląski
Związek Chórów i Orkiestr 105-leciem
owocnej działalności, diecezja kato-
wicka świętuje 90-lecie. ZG ŚZChiO
planuje zorganizować:

– 18 kwietnia Biblioteka Śląska –
sala koncertowa, Panel dyskusyjny
p.n. „Katowice to jednak muzykalne
miasto”, z okazji wspomnianych ju-
bileuszy: wystawa sztandarów, kronik
i wydawnictw Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr;

– 14 czerwca Walny Zjazd Spra-
wozdawczy Delegatów Śląskiego

Związku Chórów i Orkiestr w Kato-
wicach;

– 21 czerwca XXIII Górnośląskie
Prezentacje Chórów i Orkiestr w GPE
„Skansen” w Chorzowie;

– 12 września XXIII Święto Śląskiej
Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”
Z Ogólnopolskim Zjazdem Konfraterni
Najstarszych Chórów i Orkiestr w Ka-
towicach;

– 12 września XX Międzynarodowa

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice
im. Stanisława Moniuszki;

– 19 września XII Festiwal Pieśni
Maryjnej „Magnificat-2015” w Pie-
karach Śląskich, razem z koncertem
laureatów;

– 10 października Ogólnopolski Fe-
stiwal „Cantus” im. Józefa Świdra
w Katowicach;

– 10 października Koncert Galowy
dla uczczenia Jubileuszu 150-lecia
Miasta Katowice, 105-lecia Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr i 90-lecia
Diecezji Katowickiej, Kościoła Rzym-
sko-Katolickiego”.

To i tak nie wszystko. Więc wspo-
mnijmy jeszcze o planowanych wy-
dawnictwach, choćby „Śpiewaka Ślą-
skiego” i jubileuszach chórów oraz
orkiestr, niektórych bardzo dostojnych,
liczących sobie więcej niż sto lat…

Wskazana jest obecność. Obecność
obowiązkowa.

Nikt nie powinien zawieść.
Nie przyszli.
Znowu nie przyszli.
Nie przyszli ci, którzy najgłośniej,

najśmielej pytają:
– Co my mamy ze Związku…?
A przecież w zaproszeniach zawsze,

wyraźnie, jak byk jest napisane:
…z uwagi na ważność omawianych

tematów obecność jest bardzo wska-
zana…

Andrzej Wójcik
Foto: F. Sokoła

Po powitaniu przez prezesa Warzechę i kapelana Związku, ks. A. Reginka, dostojny gość
wypowiedział kilka ciepłych słów do uczestniczących w spotkaniu członków Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości

Podczas spotkania ks. bp Marek Szkudło przełamał się z wszystkimi poświęconym opłatkiem.
Na zdjęciu obok ks. bpa wiceprezes Jacek Turalik. Za nim w kolejce ustawili się Krystian Dziuba
i Andrzej Wójcik
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Z OKRĘGÓW I ZESPOŁÓW: WODZISŁAWZ OKRĘGÓW I ZESPOŁÓW: WODZISŁAW
Lepiej późno

niż wcale chciało-
by się powiedzieć
o pierwszej płycie
CD, nagranej i wy-
danej przez Chór
Męski „Echo” –
Biertułtowy, po 85
latach jego istnie-
nia. 18 grudnia
2014 roku na tra-
dycyjnym przed-
świątecznym spo-

tkaniu opłatkowym, członkowie chóru otrzymali ten
długo oczekiwany prezent. Materiał na płytę nagrany
został przez chórzystów biertułtowskiego Echa w 2014
roku, w bazylice Narodzenia NMP w Pszowie oraz w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Radlinie. Na płycie o wdzięcznej
nazwie Nasz Miszmasz, znalazły się pieśni o zróżnicowanej
tematyce, a które są tylko namiastką repertuaru jaki
posiada chór Echo. Głównymi wykonawcami są oczywiście
członkowie chóru męskiego „Echo” (dyr. Tymoteusz Ku-
bica). Wydatnej pomocy przy nagraniu udzielili: wspaniały
organista Arkadiusz Popławski, Orkiestra Górnicza „Mar-
cel” (dyr. Franciszek Magiera) oraz soliści – Joanna Spandel
i A. Popławski. Całość koordynował i opracował prezes
chóru Krystian Dziuba, który po dwudziestoletniej pre-
zesurze, w chórze „Echo”, spełnił swoje kolejne marzenie.
Wszystkim, którzy pomogli w zrealizowaniu naszego
przedsięwzięcia serdecznie dzięki!

————
Radlińskie „Echo” – Biertułtowy zaczęło od wyso-

kiego „C”: Działo się to 11 stycznia 2015 roku na Koncercie
Kolęd w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Moż-
liwość zaśpiewania (na zaproszenie dyr. Krzysztofa Karola
Kagańca) w tak prestiżowym miejscu, jakim jest największa
archikatedra w Polsce, jest dla nas wielkim zaszczytem.
Uczestniczyliśmy w godzinnym koncercie wspólnie z Chó-
rem Mieszanym Archikatedry pw. Chrystusa Króla i ze-
społem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Kropelka”
w Katowicach. Każdy chór zaśpiewał po kilka kolęd
a cappella, lub z akompaniamentem organów. Chór Męski
„Echo” pod dyr. Tymoteusza Kubicy śpiewał następujące
kolędy: Mizerna cicha, Anioł pasterzom mówił, Gdy śliczna
Panna, Powiadają aniołkowie nowinę, Pasterka Ojca, Tryumfy

Króla niebieskiego oraz pastorałki: Bacowsko kolynda,
Z Małołąki juhasi. Na organach towarzyszył nam Arkadiusz
Popławski, obecny organista Katedry we Fromborku.
Miłym akcentem dla nas było również spotkanie z księdzem
Grzegorzem Śmiecińskim, obecnym wikariuszem Katedry
pochodzącym z naszej radlińskiej parafii WNMP Biertuł-
towy. W imieniu całego zespołu serdecznie dziękuję K. K.
Kagańcowi, B. Liczberskiej oraz wszystkim członkom ar-
chikatedralnego chóru za serdeczne przyjęcie naszego mę-
skiego zespołu śpiewaczego. Do miłego zobaczenia podczas
kolejnych spotkań!

————

Poczet Sztandarowy oraz Delegacja Chóru „Echo” –
Biertułtowy uczestniczył 17 stycznia 2015 roku XXIII
Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Śląska przy Bożym
Żłóbku w bazylice ojców Franciszkanów w Panewnikach.
Okręg Wodzisławski reprezentował także poczet sztanda-
rowy Chóru Mieszanego „Jadwiga” z Wodzisławia Śl.-
Radlina.

————
Chór Męski „Echo” – Biertułtowy w niedzielne po-

południe 18 stycznia 2015 roku już po raz ósmy uczest-
niczył w Kolędowaniu przy Bożym Żłóbku w kościele
pw. Ducha Świętego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika.
Była to kontynuacja zawiązanej czternaście lat temu
tradycji. Właśnie wtedy, przed czternastu laty to grupa
parafialnych dzieci i młodzieży po raz pierwszy spotkała
się przy Bożym Żłóbku by pokłonić się i śpiewem oddać
cześć nowo narodzonemu. Gościem tego radosnego kolę-
dowania od ośmiu lat jest chór męski „Echo” – Biertułtowy
z Radlina. W tym roku chór zaprezentował się jako wy-
konawca popularnych kolęd i pastorałek, takich jak Try-
umfy, Mizerna, cicha, Gdy śliczna panna, Pójdźmy wszyscy
do stajenki, Pasterka Ojca, Anioł pasterzom mówił, Powiadają
aniołkowie, Z Małołąki juhasi oraz Bacowsko kolynda.
Nasz występ (sami seniorzy!) jak i śpiew małych i większych
milusińskich oraz młodzieży nadzwyczajnie podobał się
licznym słuchaczom. Dowodziły tego gromkie brawa.
Wspólny śpiew chórzystów i wiernych tak zjednoczył
wszystkich, że koncert trwał prawie dwie godziny!
Koncert Kolęd poprzedziła msza św. w której czynny
udział wzięło biertułtowskie „Echo”. Podziękowania dla

Chór Męski „Echo” – Biertułtowy od wysokiego „C” zaczął swój śpiew
w katowickiej Archikatedrze

Za umożliwienie występu podczas koncertu kolęd prezes biertułtowskiego
„Echa”, Krystian Dziuba, dziękuje B. Liczberskiej i K.K. Kagańcowi
przekazaniem płyty „Nasz Miszmasz”
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proboszcza parafii pw. Ducha Świętego, ks. Grzegorza
Uszoka, brawa dla organizatorów!

————
XXI Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania

Kolędowe odbyły się 24 stycznia 2015 roku, po raz
pierwszy w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP
w Wodzisławiu Śl. W radosnym kolędowaniu, cieszącym
się od lat dużym zainteresowaniem, uczestniczyło dziesięć
zespołów śpiewaczych z Polski oraz Republiki Czeskiej.
Zespoły wystąpiły w trzech kategoriach, a mianowicie:
– chórów młodzieżowych: Młodzieżowy Chór Miejski

„Canticum Novum” z Wodzisławia Śl. oraz Chór Dzie-
cięcy „Rozmarynek” z Hawirzowa (Republika Czeska);

– chórów jednorodnych: Chór Męski „Echo” Biertułto-
wy;

– chórów mieszanych: Chór Mieszany „Assumptio” parafii
WNMP w Wodzisławiu Śl., Chór Mieszany „Spójnia”
z Marklowic, Chór Mieszany, „Słowik n. Olzą” z Olzy,
Chór Mieszany „Seraf” z Rybnika, Chór Mieszany „Regina
Apostolorum” z Rybnika, Chór Mieszany „Bel Canto”
Gaszowice, Chór Mieszany „Jadwiga” z Wodzisławia Śl.
Spośród nich jury w składzie: ks. prof. Antoni Reginek

– przewodniczący oraz Kazimierz Niedziela, Eryk Okoń,
Romuald Tomczyk – członkowie, wyłoniło cztery najlepsze.
W swoim protokole jurorzy podkreślili, że poziom arty-
styczny oraz organizacja Wodzisławskich Spotkań Kolę-
dowych od lat stoi na wysokim poziomie. Laureatami te-
gorocznymi zostały następujące zespoły: „Rozmarynek”,
„Słowik n. Olzą”, „Jadwiga” i „Seraf”.

Każdy zespół otrzymał okolicznościową plakietkę i dy-
plom uczestnictwa, a laureaci z rąk przewodniczącego
jury ks. dr. A. Reginka, ks. prałata B. Płonki, dyr. Wodzi-
sławskiego Centrum Kultury M. Meisnera i prezesa okręgu
wodzisławskiego ŚZChiO K. Dziuby, wspaniałe ceramiczne
puchary wykonane przez lokalnego artystę plastyka, Zbi-
gniewa Murę. Na zakończenie, podczas obrad jury,
słuchacze licznie zebrani w wodzisławskiej świątyni mogli
wysłuchać koncertu pieśni w wykonaniu 50-osobowego
chóru z Hawirzowa, a na zakończenie kolędy Bóg się
rodzi zaśpiewanej przez prawie z wszystkich uczestników
Spotkań (312 śpiewaków!).

Organizatorami XXI Międzynarodowych Wodzisławskich
Spotkań Kolędowych byli: Okręg Wodzisławski ŚZChiO,
Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia WNMP
w Wodzisławiu Śl.

————
Chór „Echo” – Biertułtowy z wizytą w Republice

Czeskiej: 25 stycznia 2015 roku chór „Echo” zakończył
styczniowe kolędowanie, oprawą muzyczną mszy św.
i koncertem kolęd w kościele i klasztorze Narodzenia
NMP w czeskim Starym Bohuminie. Była to nasza odpo-
wiedź na zaproszenie proboszcza parafii, o. Kaliksta
Mryka i wikariusza o. Jana Bosko Wojasa. Msza, jak
za dawnych czasów, odprawiana była w języku łacińskim.
Śpiewaliśmy wszystkie stałe części Missa in honorem Re-
surectionis D. N. Jesu Christi op. 12 Wacława Lachmana,
co wywołało wśród braci śpiewaczej radlińskiego chóru
autentyczne, niepowtarzalne wzruszenie.

Po mszy odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy osiem
kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy
mieszkając „za miedzą”, na Zaolziu, są wdzięcznymi słu-
chaczami polskich pieśni, w tym również cudownych,
najpiękniejszych na świecie polskich kolęd.

Od sympatycznych Ojców Franciszkanów, opiekunów
kościoła i klasztoru dowiedzieliśmy się, że śpiewaliśmy
w najstarszej, zabytkowej budowli w mieście. Wzmianki
o początkach kościoła Narodzin Panny Marii w Starym
Bohuminie sięgają połowy XIII wieku, a dzisiejszy wygląd
uzyskał on po generalnym remoncie w latach 1910–1911.

Z nieukrywaną radością przyjęliśmy zaproszenie na ma-
jowy Koncert Pieśni Maryjnej. Zgodnie z naszym mottem:
śpiewamy tam, gdzie nas zapraszają i tam gdzie nas słuchają
– do Bohumina pojedziemy!

Krystian Dziuba
– prezes okręgu wodzisławskiego ŚZChiO
i Chóru „Echo” – Biertułtowy

W kolędowaniu przy Bożym Żłóbku w kościele pw. Ducha Świętego
w Wodzisławiu Śl. po raz ósmy ze swoim dyrygentem, Tymoteuszem
Kubicą, uczestniczył Chór Męski „Echo” Biertułtowy

Laureat XXI Międzynarodowych Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu
Śl. Chór Dziecięcy „Rozmarynek” z Hawirzowa w Republice Czeskiej

Od sympatycznych Ojców Franciszkanów, opiekunów kościoła i klasztoru
dowiedzieliśmy się, że śpiewaliśmy w najstarszej, zabytkowej budowli
Starego Bohumina
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Dnia 25 października 2014 roku
w Domu Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie odbyła się

uroczystość jubileuszowa 95-lecia chóru
mieszanego „Harfa”. Ten długoletni
staż śpiewaczy chórzyści świętowali
w gronie znamienitych gości z Urzędu
Miejskiego, Powiatowego, Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr, probosz-
czów pobliskich parafii, delegacji chó-
rów oraz swoich rodzin i przyjaciół.
W części oficjalnej odznaczono chó-
rzystów brązowymi, srebrnymi i zło-
tymi odznakami za staż śpiewaczy
i wspaniałą dyscyplinę. Oczywiście,
jak to jest w zwyczaju, chór zorgani-
zował koncert jubileuszowy podczas
którego wykonał wiele utworów wo-
kalnych, za co otrzymał moc braw.
Oprócz braw były życzenia uzupełnione
pękami kwiatów. Dyrekcja „Karolinki”
obdarowała każdego członka chóru
pamiątkowymi dyplomami. Z okazji
jubileuszu radzionkowski chór został
odznaczony złotą odznaką za zasługi
dla Województwa Śląskiego. Aktu de-
koracji dokonał przybyły na uroczy-
stość delegat Sejmiku Śląskiego. Rada
Miasta Radzionków do wspaniałych
życzeń dla chóru dołączyła nagrody
w postaci ikon św. Wojciecha wręczo-
nych dyrygentce zespołu, Barbarze Sta-
nisz, chórowi i jego zarządowi.

Jubileuszowy obchód był okazją
do przypomnienia najważniejszych
wydarzeń z bogatej historii „Harfy”.

Oto rok 1918 – Polska odzyskuje
niepodległość. We wsiach i miastach

powstają różne stowa-
rzyszenia: sportowe, mu-
zyczne, wokalne i inne.
W naszym mieście Ra-
dzionkowie w marcu
1919 powstaje sekcja
śpiewu „Towarzystwo
Śpiewacze – Radzion-
ków”. W roku 1924 sek-
cja przyjmuje nazwę To-
warzystwo Śpiewacze
„Harfa” i przystępuje
do Związku Śląskich Kół
Śpiewaczych w Katowi-
cach. Od roku 1924
do 1938 chór śpiewa
w miejscowościach okrę-
gu tarnogórskiego, zdobywa nagrody
i wyróżnienia, jedno z nich, szczególne
cenne przywiózł z zawodów śpiewa-
czych w Poznaniu (rok 1924).

Okres II wojny światowej przerwał
działalność chóru. Po zakończeniu
działań wojennych „Harfa” stała się
chórem kościelnym. Dyrygentem
od roku 1946 zostaje organista Hubert
Goj i pozostaje nim przez okres 42
lat. W roku 1950, gdy ówczesne wła-
dze polskie rozwiązały wszystkie sto-
warzyszenia katolickie, chór śpiewa
przy kopalni KWK Bytom. Po wybu-
dowaniu nowego Domu Kultury chór
„Harfa” otrzymuje nową stałą sie-
dzibę. W 1995 dyrygentem zostaje
mgr Barbara Stanisz, która dyryguje
chórem już 19 lat.

W ciągu swej długiej działalności
chór „Harfa” bardzo dużo koncerto-

wał, już nie tylko w rodzimym po-
wiecie, ale i w odległych miejscowo-
ściach naszego kraju a także za granicą,
między innymi w Warszawie, na Pod-
karpaciu, na Ziemi Kłodzkiej, kilka-
krotnie na Słowacji, w Czechach
i w Austrii.. Chór śpiewa z radością
dla chorych w szpitalach i uzdrowi-
skach, prezentuje się podczas koncer-
tów kolędowych, wielkanocnych oraz
imprez okolicznościowych. Jest ak-
tywnym uczestnikiem wydarzeń kul-
turalnych organizowanych przez Urząd
Miasta Radzionków, przez miasto po-
wiatowe Tarnowskie Góry, jak również
Zarząd Główny Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Za swoją działalność chór otrzymał
wiele nagród i wyróżnień. Wspomnieć
wypada tylko o kilku, jak np. uzyskane
w latach 1979, 1989 i 2004 odznaki
honorowe – złota, złota z laurem,
złota z wieńcem laurowym – nadane
przez Polski Związek Chórów i Or-
kiestr w Warszawie. Chór posiada
w swoim dorobku dwie płyty CD
z kolędami i pastorałkami oraz wy-
daną w roku jubileuszowym płytą
z utworami sakralnymi.

Działalność chóru to nie tylko śpie-
wanie, próby i koncerty. Chór orga-
nizuje wycieczki turystyczne połączone
z koncertami, majówki, spotkania
opłatkowe.

Ważnym świętem dla chóru są co-
roczne obchody święta patronki chó-
rzystów i muzyków – św. Cecylii.

Alicja Ossowska

JUBILEUSZEJUBILEUSZE

Jubileusz 95-lecia chóru mieszanego „Harfa” 
z Radzionkowa

Radzionkowski chór „Harfa” w dniu koncertu z okazji 95-lecia

Należne zasłużonemu zespołowi gratulacje i kwiaty przekazali
chórowi przedstawiciele ogniw związkowych, zaprzyjaźnionych
zespołów oraz samorządów lokalnych
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W sobotę, 29 listopada 2014
roku z okazji 55-lecia ist-
nienia chór dał uroczysty

koncert dla parafian oraz przybyłych
gości. Prowadzącym spotkanie był Jan
Maria Dyga – wcześniej aktor-solista
Operetki Śląskiej. Wśród zaproszonych
gości byli między innymi: Honorowy
Obywatel Chorzowa – Florian Lesik,
z-ca prezydenta miasta Wiesław Cięż-
kowski, sekretarz Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr – Andrzej Wójcik,
prezes Okręgu Chorzowskiego ŚZChiO,
Genowefa Stachowiak.

Patronat honorowy na jubileuszem
objęli: Florian Lesik, prezydent Miasta
Andrzej Kotala, ks. dziekan Eugeniusz
Błaszczyk. Patronat medialny objęła
redakcja czasopisma „Chorzowianin”.

Na program uroczystego koncertu
– po odśpiewaniu hymnu „Gaude Ma-
ter Polonia”- złożyły się w I części
utwory muzyki dawnej i współczesnej,
zaśpiewane w większości a cappella,

zaś w drugiej części chór ze stowa-
rzyszeniem zespołu smyczkowego wy-
konał przepiękną mszę Ignacego Re-
imanna. Jubileuszowy występ zakoń-
czyły trzy sławne utwory, a to W.A.
Mozarta Ave verum, C. Franka Panis
Angelicus (solo Anna Waszak – sopran)
i J. Fr. Haendla Canticorum Jubilo.

Mimo niesprzyjającej tego dnia aury
i dotkliwego chłodu w świątyni, zespół
wspaniale wywiązał się wokalnie i za-
służył na rzęsiste brawa. Po koncercie
zaproszeni goście i chórzyści udali się
na świecką część uroczystości do auli
Szkoły Zarządzania U. Śl. Była to oka-
zja do oficjalnego składania gratulacji
oraz okolicznościowych wypowiedzi.

Sympatyczne spotkanie zakończyło
wspólne odśpiewanie chóralnego hym-
nu Przyjaźń o bracia…

Bogaty dorobek ma nasz jubilat,
który w najlepszych latach liczył 47
śpiewaków. Śpiewają w nim całe ro-
dziny. Także małżeństwa. Niektóre

powstały z grona chórzystów…
W swoim repertuarze zespół posiada

ponad dwieście kolęd i pastorałek,
ok. trzystu pieśni sakralnych na różne
okazje, tj. postne, wielkanocne, ma-
ryjne, także z okazji ślubów czy po-
grzebów oraz kilkanaście mszy różnych
kompozytorów, w tym tak uznanych,
jak Charles Gounod, Ignacy Reimann
i Feliks Nowowiejski.

W 1994 Chór Świętego Floriana
z Chorzowa przystąpił do Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.
– 1998 uczestniczył w Ogólnopolskim

Festiwalu Kolęd w Katowicach
– 1999 pierwszy wyjazd za granicę

– występ w austriackim Sanktu-
arium Maryjnym w Mariazell oraz
w polskim kościele św. Józefa
na Kahlenbergu pod Wiedniem

– 2002 uczestniczenie w Międzyna-
rodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej
w partnerskim mieście Chorzowa
w Ozd na Węgrzech

– 2009 chór wystąpił z koncertem
w kościele Bożego Ciała w Jabłon-
kowie w Czechach i zaprzyjaźnił
się z tamtejszym polskim parafial-
nym chórem.
Z okazji półwiecza za wkład w roz-

wój kultury miasta i regionu chór zo-
stał uhonorowany medalem im. Ka-
lidego. Od dwudziestu trzech lat chór
prowadzi Cecylia Knopp, która jest
jednocześnie dyrygentem, kompozy-
torem, aranżerem, wszechstronnym
muzykiem – swobodnie operuje kla-
wiaturą, fletem i własnym głosem.
O chórze mówi:

6

Założycielem Chorzowskiego Chóru Świętego Floriana był budowniczy
kościoła i proboszcz parafii Świętego Floriana – ksiądz prałat Konrad
Szweda. Wielkim jego pragnieniem było rozśpiewanie całej parafii. Zespół,
który do roku 1994 nosił nazwę „Chór Świętej Cecylii”, zaśpiewał po raz
pierwszy 23 listopada 1959 roku podczas uroczystości poświęcenia ko-
ścielnego prezbiterium.

Trzeba przyznać, że spełniły się pragnienia pierwszego proboszcza i bu-
downiczego kościoła – obecnie Sanktuarium Świętego Floriana w Chorzo-
wie.

55 lat Chóru Świętego Floriana
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– Dla mnie dobry chór, to taki,
który śpiewa czysto intonacyjnie, ma
dobrą dykcję, wyrównane brzmienie
w poszczególnych głosach i panuje
w nim dobra atmosfera. Takie kryteria
spełnia Chór św. Floriana.

Prezesami zespołu kolejno byli: Józef
Jonik, Jan Kokot, Stanisław Sopolski.
Od 1998 roku do chwili obecnej tę
zaszczytną funkcję pełni Józef Michalik
(w chórze śpiewa basem).

Należy dodać, że wszystkie sukcesy
chóru miały miejsce za dyrygentury
Pani Cecylii, oraz prezesury Pana
Józefa, którzy pracują społecznie,
z miłości do muzyki i parafii.

Wielkim admiratorem chóru był śp.
Rajmund Hanke – wybitny śląski
działacz społecznego ruchu muzycz-
nego, ceniony publicysta, członek ho-
norowy PZChiO, redaktor naczelny
„Śpiewaka Śląskiego”. Rajmund Hanke
wywodził się z tej parafii i tu, dwa
lata temu, był z honorami żegnany,
gdy odszedł do wieczności.

Z okazji 55-lecia działalności Śląski
Związek Chórów i Orkiestr odznaczył
jubilata Złotą Odznaką Honorową.
Aktu dekoracji dokonał sekretarz
Związku, A. Wójcik.

Odznakami Honorowymi ŚZChiO
udekorowani zostali również zasłużeni
chórzyści „Floriana”:

– stopnia srebrnego: Gabriela Fąfara,
Marianna Urbanek, Franciszek
Klyta

– stopnia złotego: Joanna Richter,
Cecylia Żechowska, Józef Hajduk

– stopnia złotego z laurem: Agniesz-
ka Korzuch, Bronisława Runge,
Krystyna i Piotr Wolni.

Warto przypomnieć w tym miejscu
słowa b. proboszcza, ks. Tadeusza
Pietrzyka, który przed dziesięciu laty,
z okazji 45-lecia chóru skierował
do braci chóralnej te oto słowa:

– To znamienne, że chór zaistniał
w dniu oddania do użytku tej świątyni,
że losy ich splatają się nierozerwalnie
ze swoją działalnością i nazwą ubo-
gacają kult św. Floriana.

Znacząca jest też wypowiedź jed-
nego z chórzystów, który powiedział,
że obecność w chórze wzbogaciła jego
życie duchowe, daje radość dzielenia
się głosem z bliźnim, okazję pozna-
wania bogactwa muzyki sakralnej,
zwiedzenia wielu sanktuariów, że chór
to sposób na życie i wspaniała przy-
goda.

tekst: Jan M. Dyga i Jan Mieńciuk
foto: J. Mieńciuk

6 PISALI O NASPISALI O NAS
Odbyło się 

95-lecie dętej tradycji
O tej tradycji, a właściwie o kon-

cercie, który z okazji 95-lecia Orkiestry
Dętej Kopalni „Bielszowice” odbył się
23 stycznia br. w bielszowickim Domu
Kultury, piórem (i, jak widać, także
fotografią) Roberta Połzonia ciekawych
rzeczy dowiedzieli się czytelnicy spo-
łeczno-kulturalnego tygodnika „Wia-
domości Rudzkie” w środę, 28 stycznia
(nr 4/1156, s. 9). Cieszy zaintereso-
wanie pisma muzycznym życiem Biel-
szowic. Cieszy uznanie okazane za-
służonej orkiestrze. Za to należą się
autorowi relacji i redakcji tygodnika
wielkie dzięki. Gratulacje należą się
orkiestrze i jej kapelmistrzowi.

I to są istotne powody, dla których
przedrukowujemy zamieszczoną
w „Wiadomościach Rudzkich” relację,
dodając do tekstu i niniejszego ko-
mentarza reprodukcję fragmentu od-
powiedniej strony.

Jest pewne „ale”…
Ponieważ może ktoś pomyśleć, że

się czepiam, uprzedzam z góry, że nie
jest to moim zamiarem. Przeciwnie:
cieszę się, że napisano o obchodzie
kolejnego lecia bielszowickiej orkiestry,
o jej „rewelacyjnych muzykach”, ka-
pelmistrzu, że wspomniano o „do-
borowych gościach” i o tym że podczas
„piątkowej gali” wszyscy, więc także
owi goście, „stworzyli niezapomniany
jubileuszowy koncert”.

Hola!
Czytelnicy relacji powinni wiedzieć

jaką to „prestiżową” odznakę otrzy-
mała ich ulubiona orkiestra – „złotą”,
„złotą z laurem”, a może jeszcze jakąś
inną? Zachodzą też pewnie w głowę,
kto i z jakiego powodu odznakę nadał
i kto tę odznakę wręczył. To może
być powodem dręczącego niepokoju.
Mając pewną wiedzę w tej sprawie
informuję, że nadającym odznakę i
wręczającym ją nie był Pan Prezydent
Komorowski. Był nim widoczny na
zdjęciu prezes Roman Warzecha. Spo-
dziewam się, że potwierdzą to moje
rozpoznanie członkowie rodziny, zna-
jomi i przyjaciele prezesa. Od siebie
dodam, że wręczoną przez niego Od-
znakę Honorową Złotą z Wieńcem
Laurowym orkiestrze z Bielszowic na-
dał Zarząd Główny ŚZChiO.

Andrzej Wójcik
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W dniach 8–11 listopada minionego
roku przebywaliśmy na Węgrzech. Po-
jechaliśmy tam na zaproszenie prezesa
Stowarzyszenia Chóru „Echa Matry”
z miejscowości Recsk by wziąć udział
w XII Międzynarodowym Festiwalu
Chórów, któremu towarzyszyły uro-
czyste obchody związane z 100. rocz-
nicą wybuchu I wojny światowej.

W sobotę 8 listopada delegacja chó-
ru złożyła wiązankę kwiatów pod po-
mnikiem poległych w I wojnie świa-
towej. Następnie, podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego w kościele św.
Stefana w Recsk, wystąpiliśmy – w ra-
mach prezentacji wszystkich zapro-
szonych chórów i orkiestr – z progra-
mem złożonym z pieśni religijnych.
Oprócz węgierskich chórów i orkiestr
w festiwalu uczestniczyły chóry ze
Słowacji, Chorwacji; Polskę reprezen-
tował chór „Zorza”. Podczas popo-
łudniowego koncertu festiwalowego
zaprezentowaliśmy polskie pieśni żoł-
nierskie i ludowe. Atmosfera była nie-
zwykle serdeczna, każdy zespół na-
gradzany był niekończącymi się okla-
skami. Przez cały dzień śpiewakom
i muzykom biorącym udział w im-
prezie dodawali swoją obecnością du-
cha przedstawiciele Rady Miast Recsk
i Sirok. Żywo reagując nie tylko do-
ceniali poziom artystyczny zespołów,
ale też wspólnie z wykonawcami do-
skonale się bawili.

Po czterogodzinnym koncercie wy-
stępujące zespoły zaproszono na uro-

czystą kolację z okazji 15-lecia ist-
nienia organizatora imprezy, czyli chó-
ru „Echa Matry”. Przy zastawionym
stole i muzyce bawiliśmy się świetnie,
zniknęła bariera językowa. Tańcom
i zabawom nie było końca.

Następnego dnia zostaliśmy po-
proszeni o koncert złożony z polskich
pieśni religijnych. Zaśpiewaliśmy je
w kościele św. Stefana w Recsk z wiel-
ką przyjemnością. Następnie dzięki
gościnności władz miasta oraz orga-
nizatora festiwalu mieliśmy okazję
skorzystać z zabiegów leczniczych
w Termach gazowych w Mátraderec-
ske.

Po dniach wypełnionych koncertami
nastąpiły dni odpoczynku. W ponie-
działek 10 listopada, zwiedziliśmy
przepiękny Zamek de la Motte w No-
szvaj oraz skalne domy będące miej-
scem unikatowym, posiadającym nie-
zwykłą akustykę, którą przetestowa-
liśmy wykonując kilka pieśni. We wto-
rek zwiedzaliśmy Eger. A będąc w piw-
niczkach w Dolinie Pięknej Pani śpie-
waliśmy naszym rodakom z Bielska
Białej. Po południu ruszyliśmy w drogę
powrotną do Polski.

Udział chóru w międzynarodowym
wydarzeniu był dla wszystkich jego
członków niezapomnianym przeży-
ciem, a poznani ludzie po raz kolejny
potwierdzili powiedzenie: „Gdzie sły-
szysz śpiew, tam idź, tam dobre serca
mają…”

Lilianna Czajkowska
Foto: M. Czajkowski

PODRÓŻEPODRÓŻE

Chór „Zorza” z Wyr na Węgrzech

Chór „Zorza” na węgierskiej ziemi

Delegacja chóru złoży za chwilę kwiaty pod
pomnikiem poległych w pierwszej wojnie świa-
towej

Podczas popołudniowego koncertu festiwalowego zaprezentowaliśmy polskie pieśni żołnierskie
i ludowe
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Zespół chóralny „Permoník” („Skrzatek”) utworzony
został w Karwinie, w roku 1966. Jego założycielką
i dyrygentem jest Eva Šeinerová - nauczycielka a

potem długoletnia dyrektorka karwińskiej Podstawowej
Szkoły Artystycznej. Pani Eva prowadzi chór do dnia dzi-
siejszego.

Doradcą emisyjnym chóru jest Martina Jurikova. Na
fortepianie akompaniuje zespołowi Hana Šobrová. Studio
Chóralne „Permoník” podzielone jest na parę zespołów
śpiewaczych. Dzieci młodsze, od szóstego do trzynastego
roku życia, śpiewają w trzech chórach przygotowawczych.
Dzieci starsze tworzą główny Chór Koncertowy. W ramach
Studia Chóralnego śpiewa niemal 250 dzieci.

Chór Koncertowy „Permonik”, w czerwcu ubiegłego
roku obchodził 45-lecie swego istnienia. Pod przewod-
nictwem artystycznym E. Šeinerovej osiągnął poziom pro-
fesjonalny. Znakomity chór współpracuje z wieloma cze-
skimi orkiestrami, między innymi Praską Orkiestrą Sym-
foniczną FOK, Filharmonią i Orkiestrą Kameralną im.
Leoša Janáčka w Ostrawie, orkiestrą Gustava Broma,
Praską Orkiestrą Studencką. Współdziała też z wieloma
światowej sławy dyrygentami, jak np. Burgh (USA), Wan
Jing (Chiny), P. Tumowski (Austria), J. Cvála, O. Trhlik,
P. Altrichter (Republika Czeska).

Cechą pracy artystycznej „Permonika” jest, że nie spe-
cjalizuje się on w wykonywaniu muzyki reprezentującej
jakiś ulubiony gatunek czy okres historyczny. Wyjątkowość

zespołu polega m.in. i na tym, że zapisał na swoim
koncie wiele prawykonań utworów chóralnych wybitnych
kompozytorów współczesnych, jakimi są I. Hurník, J. Ji-
rásek, I. Loudová (Republika Czeska), A. Fijarkowski, I.
W. Katajew (Rosja), Ofer Ben-Amots (USA), M. Kawasaki
(Japonia), G. Aranyi Aschner (Austria).

Występy „Permoníka” oceniane są wysoko przez słuchaczy
od Szwecji po Grecję, od Anglii po Rosję. Zespół podziwiała
publiczność Korei Południowej, Hong-Kongu, Chin, Japonii
(czterokrotnie) i USA (trzykrotnie). Chór jest laureatem
wielu krajowych i zagranicznych konkursów śpiewaczych.

Wielu czeskich i zagranicznych krytyków porównuje
„Permoníka” z najlepszymi europejskimi chórami - wie-
deńskimi Sängerknaben, lub chórem z Montserratu. „Per-
moník” jest też od roku 1992 założycielem Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzycznego „Wyspy Muzyki”. W ciągu
lat stał się festiwal trwałą i znaczącą imprezą muzyczną
Karwiny i całego regionu. Wiedzą o nim młodzi śpiewacy
i muzycy nie tylko z Republiki Czeskiej, ale również z Ja-
ponii, USA, Chorwacji, Irlandii, Niemiec, Austrii, Rosji,
Grecji, Słowacji i Polski. Zalety chóru „Permoník” mieli
okazję docenić mieszkańcy Jastrzębia, Poznania, Warszawy.
Śpiew karwińskiego zespołu owacyjnie przyjęty został w
2002 roku na Pierwszych Międzynarodowych Prezentacjach
Laureatów Konkursów Chórów Szkolnych w Katowicach.

Kunszt artystyczny zespołu podziwiano na jubileuszowej
uroczystości frysztackiego chóru męskiego „Hejnał-Echo”

„Permonik” od 45 lat podbija świat

Z ZAOLZIA PIÓREM JÓZEFA WIERZGONIAZ ZAOLZIA PIÓREM JÓZEFA WIERZGONIA

Dziewczęcy Chór Koncertowy „Permonik” przyzwyczajony do występów na estradach świata, najlepiej czuje się w swojej sali koncertowej
Podstawowej Szkoły Artystycznej w Karwinie (Republika Czeska)
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Eugeniusz Fierla
(1910–1989)

W październiku ubiegłego roku minęło
20 lat od śmierci Eugeniusza Fierli, któ-
rego twórczość kompozytorską i dzia-
łalność społeczną zna zaolziańskie spo-
łeczeństwo od Bogumina po Mosty.
Znają ją przede wszystkim miłośnicy
pieśni naszego regionu. Życie tej zna-
czącej osobistości Zaolzia związane
było od najmłodszych lat z muzyką
i śpiewem. Tym dyscyplinom poświęcał
się przez całe swoje życie. Siedemdzie-
siąt dziewięć lat pracowitego życia Eu-

geniusza Fierli można jednak rozpa-
trywać z wielu aspektów – nie tylko
jako dyrygenta i kompozytora, ale rów-
nież jako pedagoga – wychowawcy
i działacza społecznego...

Dyrygent i kompozytor

Pierwszy raz stanął przed chórem
jako trzynastoletni chłopak, na ślubie
przewodniczącego Koła „Siły” Karola
Kubeczki w Łazach. Tu „zadebiuto-
wał” jako dyrygent. W okresie mię-
dzywojennym prowadził kilka chórów:
chór męski Stowarzyszenia Gimna-
styczno-Oświatowego „Siła” w Łazach,
chór mieszany „Siły” w Orłowej, chór
mieszany „Siły” w Stonawie, stonawski
kwartet męski „Rewelersi”, chór Ma-
cierzy Szkolnej w Porębie, chór męski
i mieszany Macierzy Szkolnej w Ła-
zach. Pracował też we władzach na-
czelnych Polskiego Związku Chórów
w Czechosłowacji (założony w roku
1927), był dyrygentem okręgowym
okręgu orłowskiego.

Chóry nie stanowiły jedynej pasji
Fierli. Zachęcony przez swego nauczy-
ciela, Karola Piegzę, razem z nim
zaczął zapisywać melodie śląsko–cie-
szyńskich pieśni ludowych, które wy-
chodziły w arkuszach tematycznych,
poświęconych np. dożynkom czy ob-
chodom Dnia Matki. Zamieszczał je
dwutygodnik Młodzieży Polskiej
w Czechosłowacji „Ogniwo”, można

je znaleźć w II i III tomie zbioru
„Pieśni ludowe z polskiego Śląska”
(Kraków, 1938). W 1937 roku ukazał
się opracowany przez E. Fierlę śpiew-
niczek młodzieży harcerskiej
„Nad Olzą”.

Fierla próbował również swoich
twórczych sił w dziedzinie kompozycji.
Brał udział w wielu konkursach, w któ-
rych zdobywał nagrody i wyróżnienia.
Już w roku 1936 jego „Kantata ku
czci Adama Sikory” do słów Adolfa
Fierli uzyskała I nagrodę w konkursie
Związku Polskich Chórów. W roku
1938 Stowarzyszenie Śpiewaków Ślą-
skich w Katowicach nagrodziło w swo-
im konkursie trzy jego utwory i wydało
je drukiem. W roku 1953 uzyskał
dwie pierwsze nagrody za pieśni To
my ten lud i Zwycięska młodość.
W 1957 roku w konkursie z okazji
10-lecia PZKO zdobył drugą nagrodę
za utwór symfoniczny Suita beskidzka.
Rok później przypadło Fierli w udziale
wyróżnienie na konkursie Związku
Polskich Chórów Śpiewaczych i In-
strumentalnych w Warszawie za pieśni
A w tej naszej dolinie, Pański pachołek,
Nalejcie mi wina, W naszej piosnce.
W konkursie na 20-lecie PZKO w roku
1967 otrzymał drugą nagrodę za utwór
na chór męski i fortepian pt. Na tych
ścieżkach i za utwór na chór mieszany
O kraju mój. Fierla skomponował
i opracował na chór około dwustu
pieśni śląskich. Są one od lat podstawą

Ocalić od zapomnienia

oraz na koncertach adwentowych w Kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Karwinie Frysztacie, kiedy
to „Permoník” prezentował swój bardzo bogaty i ambitny
repertuar. Zawsze zachwyca doskonała intonacja chóru i
miłe brzmienie głosów młodych śpiewaczek. Każdy utwór
wykonywany pod kierunkiem E. Šeinerowej brzmi precy-
zyjnie, przejrzyście i porywająco emocjonalnie. Nie-
odmiennym podziwem słuchaczy cieszy się nagradzana
burzą niemilknących owacji interpretacja oryginalnie
zharmonizowanej przez J. Vičara pieśni w języku polskim
„Gorole” (Pobili się dwa górale ciupagami).

Poziom sztuki wykonawczej karwińskiego zespołu chyba
najtrafniej oceniła profesor Akademii Sztuk Muzycznych
w Pradze, Jarmila Vrchotová-Pátová: - „Permoník” jest
sercem darowanym słuchaczom - powiedziała.

Jakiś czas temu kierownictwo karwińskiego chóru otrzy-
mało list z dalekiej Australii.

„Jest dla mnie, jako dyrektorowi Australijskiego Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzycznego, wielkim zaszczytem
to, że mogę przesłać Chórowi Koncertowemu „Permonik”
oficjalne zaproszenie na 22. Australijski Międzynarodowy
Festiwal w Sydney. Wasz chór będzie reprezentować Repu-

blikę Czeską w znanej na świecie Operze w Sydney. […]
Australijski Rząd wyraża radość, że dzięki naszemu zapro-
szeniu będzie mógł poznać światowej sławy chór „Permo-
ník”. Wszystkie chóry zamierzające uczestniczyć w festiwalu
muszą przejść przez surowy konkurs wstępny. Ze względu
na znakomity występ „Permoníka” wiosną 2010 roku w
Nowym Jorku na Festiwalu Chóralnym w Lincoln Center
nie będziemy wciągać chóru do skomplikowanego procesu
kwalifikacyjnego. Radzi jesteśmy, że możemy zaprosić
zespół „Permoník” bez jakichkolwiek wstępnych procedur.
Chór zaszeregował się w Nowym Jorku do złotego pasma,
gdzie współzawodniczył ze znakomitymi chórami amery-
kańskimi. Występ Permoníka publiczność oklaskiwała
owacyjnie na stojąco. Jeszcze raz serdecznie gratuluję zna-
komitemu chórowi. Cieszymy się niezmiernie, że Was po-
nownie usłyszymy na festiwalu w Australii...

Z serdecznym pozdrowieniem Deborah Lee...”
W Australii „Permonik” wyśpiewał dla siebie pierwsze

miejsce. Sukces ten powtórzył następnie w Nowym
Jorku i w październiku minionego roku w Korei Połu-
dniowej.

Józef Wierzgoń
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żelaznego repertuaru prawie wszystkich
zaolziańskich zespołów chóralnych.
Ponadto był autorem wielu opracowań
muzycznych dla zespołów tanecznych,
przedstawień szkolnych i audycji ra-
diowych. Bogaty jest także jego gro-
madzony przez całe życie dorobek
zbieracza śląskich pieśni ludowych.

Ofiarny społecznik 
i przykładny pedagog

W 1937 roku Fierla został współ-
założycielem Śląskiego Związku Lite-
racko–Artystycznego. Wspólnie z Ema-
nuelem Guziurem, naczelnym dyry-
gentem Związku Polskich Chórów
w Czechosłowacji, wszedł w skład
jego pierwszego zarządu.

W następnym roku otrzymał pro-
pozycję pracy w redakcji muzyki lu-
dowej katowickiej rozgłośni Polskiego
Radia, jednak jej nie przyjął, wolał
bowiem pozostać na Zaolziu.

Po przymusowej przerwie wojennej,
zaraz po wyzwoleniu zabrał się do re-
aktywowania chórów zaolziańskich.
Związał się w tym czasie z chórem
mieszanym Macierzy Szkolnej w Ła-
zach, który przyjął nazwę „Harmo-
nia”. Przez parę lat był też związany
z orłowskim chórem męskim „Hasło”
i Chórem Nauczycieli Polskich, zaś
w roku 1953 został współzałożycielem
Zespołu Pieśni i Tańca „Górnik”,
który jako kierownik artystyczny i dy-
rygent prowadził aż do lat osiemdzie-
siątych. W „Górniku” śpiewała przez
trzydzieści lat jego żona Emilia (dziś
ma 97 lat) i trójka dzieci; starsza
córka była konferansjerką zespołu.

Fierla napisał dla „Górnika” setki
utworów i opracowań, sięgał przy tym
po zapisy swoich pieśni z okresu mię-
dzywojennego. „Górnik”, z którym
przygotował trzynaście pełnospekta-
klowych programów, wystąpił ponad
trzysta razy w wielu miastach Cze-
chosłowacji i Polski.

Dodajmy, że większość polskich
chórów na Zaolziu korzystała i nadal
korzysta z pomocy Eugeniusza Fierli
– zarówno wówczas kiedy był od roku
1952 instruktorem do spraw śpiewac-
twa w ZG PZKO, jak i obecnie gdy
śpiewa jego utwory lub opracowania
pieśni ludowych. Utwory E. Fierli
mają w repertuarze również chóry
w Polsce; wykonanie w 1975 roku
na festiwalu chóralnym w Poznaniu
jego, a także Pawła Kalety utworów,
przyniosło orłowskiemu „Hasłu”
pod batutą B. Rygla specjalną nagrodę
festiwalowego jury.

Praca w zawodzie nauczycielskim
stanowiła dla E. Fierli źródło praw-
dziwej satysfakcji. Nim podjął się
kształcenia innych, sam kształcił się
w kierunku muzycznym – najpierw
w Katowicach, potem w Ostrawie
(Konserwatorium Muzyczne, Masa-
rykův ústav hudby a zpěvu). Po ukoń-
czeniu studiów muzycznych w roku
1936 zdał egzamin na nauczyciela
śpiewu w Brnie.

Pierwszą posadę objął Fierla w roku
1938, w orłowskim Polskim Gimna-
zjum Realnym im. Juliusza Słowac-
kiego. W czasie II wojny światowej
pracował w łaziańskiej koksowni, jed-
nocześnie był organistą, udzielał pry-
watnych lekcji muzyki a ponadto

komponował pieśni artystyczne i opra-
cowywał utwory ludowe. Po wojnie
wrócił do pracy w gimnazjum. Uczył
w Orłowej i Czeskim Cieszynie. Kształ-
cił też przyszłych nauczycieli w Gim-
nazjum Pedagogicznym. Był dyrygen-
tem szkolnych orkiestr i chórów, opra-
cowywał muzycznie liczne szkolne
przedstawienia teatralne.

Osobiście wspominam prof. Euge-
niusza Fierlę jako mojego, w latach
1945–1953, nauczyciela wychowania
muzycznego w orłowskim gimnazjum.
Śpiewałem w prowadzonym przez nie-
go chórze gimnazjalnym, grałem w or-
kiestrze szkolnej na skrzypcach i akor-
deonie. Profesor rozmiłował mnie
w muzyce i śpiewie, nauczył śpiewania
z nut, wychował mnie i wielu innych
na dyrygentów, że wspomnę Alojzego
Suchanka, Ericha Śmiłowskiego, Oto-
kara i Władysława Winklerów... Po-
średnio uczniami Eugeniusza Fierli
były i jeszcze na pewno są dziesiątki
(a może nawet setki) chórzystów na Za-
olziu. Jako pedagog i dyrygent wielu
szkolnych chórów zaolziańskich, był
dla swoich wychowanków wzorem
nauczyciela, który pracę pedagogiczną
umiał połączyć z pracą społeczną poza
szkołą i rozmiłować w tej pracy swoich
wychowanków. Członków chórów
szkolnych zobowiązywał do śpiewania
w chórach terenowych. Uważał to
za swój naczelny obowiązek.

W okresie powojennym należał
do czołowych wskrzeszycieli życia chó-
ralnego na nadolziańskiej ziemi. Był
też długoletnim kierownikiem arty-
stycznym Zrzeszenia Śpiewaczo– Mu-
zycznego PZKO, członkiem Plenum

Zarządu Głównego PZKO,
pracował w różnych grupach,
komisjach, angażował się
w przeglądach i konkursach
śpiewaczych, festiwalach or-
ganizowanych przez PZKO,
podczas których dyrygował
połączonymi chórami. Na Fe-
stiwalu PZKO w roku 1977
mocnym i wzruszającym ak-
centem masowego występu
chórów był Polonez śląski Eu-
geniusza Fierli:

„Tu byliśmy, tu będziemy
wierni nadolziańskiej zie-
mi...” Pozostał Eugeniusz
Fierla tej ziemi wierny
do końca pracowitego życia
– i jako człowiek, i jako pe-
dagog, i jako muzyk, i jako
społecznik.

Józef WierzgońChór Mieszany „Harmonia” Orłowa-Łazy. Dyrygent – Eugeniusz Fierla
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W pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Albert Schweitzer – dzieło życia

Albert Schweitzer – organista,
filozof, muzykolog, teolog pro-
testancki, misjonarz i lekarz

urodził się 14 stycznia 1875 roku
w Kayserberg w Górnej Alzacji. Naukę
gry na organach pobierał u Eugeniusza
Müncha w Miluzie, Ernesta Müncha
w Strasburgu i Charlesa Marii Widora
w Paryżu.

Docent prawa teologicznego uni-
wersytetu w Strasburgu, od 1913 roku
profesor zwyczajny udał się do Ga-
bonu, gdzie w Lambaréne za pie-
niądze uzyskiwane z honorariów
autorskich i recitali organowych
zbudował i wyposażył szpital dla
trędowatych, którym kierował aż
do śmierci. W działalności Schwe-
itzera, a także w jego publikacjach
znalazły wyraz zarówno humani-
taryzm cechujący jego postawę ży-
ciową jak i panteistyczna etyka
poszanowania życia. Był współ-
założycielem Paryskiego Towarzy-
stwa Bachowskiego, które powstało
w 1906 roku. W 1951 roku został
członkiem Francuskiej Akademii
Nauk Moralnych i Politycznych,
a w 1952 roku otrzymał pokojową
nagrodę Nobla. Do najważniejszych
jego dzieł należą: „Wśród czarnych
na równiku” (1921, wydanie pol-
skie 1934), „Kulturphilosophie”
(cz. 1–2, 1923–24), „Mitteilungen
aus Lambaréne (t. 1–3, 1924–28),
„Chrześcijaństwo i religie świata”
(1924–29), „Deutsche und französi-
sche Orgelbaukunst und Orgelkunst”
(Lipsk 1906), „Jan Sebastian Bach”
(Paryż 1908, wydanie polskie 1972),
oraz pisma z dziedziny teologii. Jako
wybitny organista – wirtuoz nagrał
liczne płyty z utworami Bacha.

Zmarł 4 września 1965 roku. Wierni
mu pracownicy do dziś pozostawiają
w nocy palącą się lampkę, a w jadalni
dodatkowe nakrycie. Schweitzer należy
niewątpliwie do najwybitniejszych
postaci naszych czasów. Przez swe
dzieło o Bachu skierował badania
nad twórczością genialnego kantora
na nowe tory.

„Miałem dziesięć lat, gdy poznałem
przygrywki chorałowe Bacha – pisze
Schweitzer. – Eugen Münch – organista

kościoła św. Stefana w Mühlhausen
w Alzacji zabierał mnie z sobą na chór,
do organów, gdy w sobotnie wieczory
przygotowywał się do niedzielnego
nabożeństwa, Z głębokim przejęciem
śledziłem tajemnicze, ginące w mroku
kościoła dźwięki tego wspaniałego,
starego – teraz, niestety, odnowionego
– Walckerowskiego instrumentu [...]
Mój pierwszy nauczyciel gry na orga-
nach otwarł mi drogę do zrozumienia
Bacha”.

Dalsze 13 lat to współpraca z bratem
Eugeniusza – Ernestem. Pod jego kie-
runkiem towarzyszył na organach
do 60 kantat Bacha – a wykonywano
je najczęściej w kościele św. Wilhelma
w Strasburgu. „Rozdziały o wokalnych
dziełach Bacha są rezultatem tej współ-
pracy z jednym z najwybitniejszych
chyba bachowskich dyrygentów „.
„Zdaję sobie sprawę – pisze dalej
Schweitzer – iż wyraziłem w nich
sumę doświadczeń i przeżyć, które
nagromadziliśmy wspólnie podczas
niezapomnianych, pięknych i pod-
niosłych godzin pracy i poszukiwań,
nieustannie na nowo do nich zachę-
cani przez oddaną, pełną entuzjazmu
współpracę orkiestry i chóru oraz na-
bożne zasłuchanie wiernych”.

Charles Maria Widor w przedmowie

do dzieła Schweitzera o Bachu tak
pisze: „A gdy Schweitzer objaśnił

mi każdą przygrywkę chorałową
po kolei, poznałem innego Bacha,
którego istnienie zaledwie dotychczas
niejasno przeczuwałem. Pojąłem nagle,
iż kantor św. Tomasza to ktoś znacznie
jeszcze większy niż niezrównany kon-
trapunktysta, ku któremu dotąd wzno-
siłem wzrok, jak ku ogromnemu po-
sągowi, i że w kunszcie jego ujawnia
się dążenie i niebywały talent do wy-

rażania idei poetyckich do łączenia
słowa i dźwięku w jedną całość”.

Praca o Bachu powstała z inspi-
racji Ch. M, Widora. On to bo-
wiem prosił Schweitzera o napisa-
nie jej dla organistów francuskich,
by przybliżyć istotę chorału nie-
mieckiego i niemieckiej muzyki
kościelnej w epoce Bacha.

Każdy, kto przeczyta książkę
Schweitzera, nie tylko pozna kan-
tora św. Tomasza i jego dzieła, lecz
wniknie w ogóle w istotę muzyki
w istotę „sztuki jako takiej”. Jest
to bowiem książka traktująca twór-
czość Bacha bardzo szeroko, a nie-
które rozdziały noszą tytuły: Mu-
zyka poetycka i malarska, Słowo
i dźwięk u Bacha, Język muzyczny
chorałów i język muzyczny kantat.

Schweitzer przystępował do pi-
sania książki o Bachu przede wszyst-
kim jako muzyk-organista. Organy

– stare barokowe instrumenty, pozo-
stały przez całe życie jedną z jego naj-
większych pasji. Był od dzieciństwa
wychowywany na muzyka. Muzykę,
jej zasady, strukturę, specyfikę, poznał
najpierw – przed filozofią i teologią.
Muzyka przeniknęła do jego pisarstwa,
działała na jego styl, przydała mu
piękna, plastyczności i przejrzystości.

A książka o Bachu? Szczególne to
dzieło i niepodobne do innych prac
i monografii. Nie jest to bowiem
praca uczonego-badacza, ani wszyst-
ko-wiedzącego krytyka. Jest to owoc
wielkiej miłości do przedmiotu. Wielki
muzyk dzieli się z nami swoim do-
świadczeniem i wiedzą. Informując –
pragnie i nas równocześnie natchnąć
tą miłością.

Ewa Bocek-Orzyszek

KĄCIK PUBLICISTYCZNYKĄCIK PUBLICISTYCZNY

Za pieniądze uzyskiwane z honorariów autorskich
i recitali organowych zbudował i wyposażył szpital dla
trędowatych w Lambaréne…



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 1 (411) 201524

Marzenia bpa Adamskiego pod respiratorem?

Wsłuchana w rozmowy chórzystów naszych śląskich
kościołów i zaniepokojona ich odczuciami do-
tyczącymi braku chętnych do wspólnego śpiewu,

wykruszających się doświadczonych pasjonatów muzyki
sakra, postanowiłam przypomnieć historię powstania
i działalności chóru katowickiej Archikatedry, licząc na po-
zytywne efekty moich przemyśleń.

Duchowym założycielem Chóru Katedralnego był bp
Stanisław Adamski, którego rządy kościelne przypadły
na najtrudniejsze lata w dziejach diecezji katowickiej.
Wojna, podziały historyczne i geograficzne Górnego Śląska,
ustrój polityczny – wszystko komplikowało i utrudniało
zarządzanie diecezją, stanowiło tymczasowość organiza-
cyjną. Aby zrozumieć problem, należałoby prześledzić
dzieje śląskiego Kościoła, z uwzględnieniem życiorysu bpa
Adamskiego – trzeciego biskupa katowickiego, który objął
diecezję 2 września 1930 roku, po śmierci bpa Arkadiusza
Lisieckiego. Wydalony z diecezji przez władze hitlerowskie
w 1941 roku, powrócił do Katowic w roku 1945 i podjął
trud odbudowy diecezji, nie ograniczając się do budynków
kościołów, ale kładąc również ogromny nacisk na odbudowę
życia społecznego, czerpiąc z pokładów silnej wiary zako-
rzenionej na Śląsku.

Wśród wielu inicjatyw powojennych biskupa znalazło
się Jego marzenie o powstaniu chóru diecezjalnego. I tak
przy pomocy ówczesnego organisty Stanisława Piechowicza,
w 1947 roku powstał zalążek chóru przy kościele pw. św.
św. Piotra i Pawła, pełniącym wówczas rolę kościoła kate-
dralnego. Marzenie biskupa realizowało się przy ogromnej
niechęci władz politycznych i działań ograniczających lub
uniemożliwiających rozwój chórów kościelnych. Chóry
jednak z konsekwentnym uporem pokonywały trudności,
śpiew i muzyka triumfowały w kościołach. W skompliko-
wanej politycznie sytuacji, 30 października 1955 roku
doprowadzono do konsekracji katedry, zaś 1 sierpnia
1957 roku kardynał Stefan Wyszyński przeniósł dekretem
prawa kościoła katedralnego z kościoła pw. Piotra i Pawła
na kościół Chrystusa
Króla. Odtąd też chór
przyjął nazwę Chóru
Katedralnego, który
był dumą i radością
ks. bpa przez lat dwa-
dzieścia, kiedy to 12
listopada 1967 roku,
po długiej chorobie
biskup Stanisław
Adamski w wieku 92
lat zakończył ziemską
wędrówkę.

W 1971 roku wła-
dze diecezji ogłosiły
konkurs na stanowi-
sko organisty katedry
i dyrygenta chóru,
który jednogłośnie
wygrał Krzysztof Ka-
rol Kaganiec, piastu-
jący te funkcje
do dnia dzisiejszego,
tj. przez 44 lata!!! Ar-

tysta Filharmonii Śląskiej znający dobrze liturgię, przekłada
swe umiejętności na różnorodność repertuaru chóru,
jakość i estetykę wykonania. Dzięki dobrej współpracy
i pasji zwykłych ludzi, chór osiągnął poziom pozwalający
na wspólne koncerty z Filharmonią przy szczególnych
okazjach, udział w festiwalach organizowanych we Francji
i Czechach, coroczne koncert kolęd w kościołach diecezji
i oprawę muzyczną wielu uroczystości kościelnych i świec-
kich nie tylko w Polsce, ale i w Wiedniu, czy Opawie.
Do najważniejszych wydarzeń artystycznych z satysfakcją
zaliczamy:
20.06.1983 – uświetnienie nabożeństwa z okazji wizyty

w katedrze Ojca Św. Jana Pawła II – prawykonanie „Vic-
torii” Wojciecha Kilara z towarzyszeniem Wielkiej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyr.
Antoniego Witta i Krzysztofa Kagańca

24.03.1991 – połączone chóry – Filharmonii Śląskiej
i Katedralny – z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii
biorą udział w Misterium Pasyjnym pod dyr. Jerzego
Swobody

21.06.1992 – koncert chóru w Sejmiku Samorządowym,
uświetniający uroczystość 70.lecia przyłączenia części
Śląska do Macierzy. Wykonanie m.in. „Exodus” Wojciecha
Kilara pod dyr. Jerzego Swobody

11.09.1994 – zaproszenie Wydziału Konsularnego Rzecz-
pospolitej Polskiej w Wiedniu na inaugurację Dni
Kultury Polskiej. Msza św. z udziałem dra Scholtena –
ministra Kultury i Oświaty Austrii oraz ambasadora RP
w Austrii – prof. Władysława Bartoszewskiego

23.09.1994 – udział w Festiwalu Muzyki Sakralnej w Opa-
wie. 40.minutowy koncert transmitowany przez telewizję
Ostrawa

2.10.1994 – udział w Europejskim Festiwalu Chórów Ka-
tedralnych w katedrze Notre Dame w Amiens (Francja)
na zaproszenie Rady Regionalnej w Picardy

25.02.1996 – Koncert na Zamku Królewskim w Warsza-
wie

9.09.2001 – oprawa
muzyczna uroczysto-
ści Odsieczy Wiedeń-
skiej. Msza św.
z udziałem wicekanc-
lerza Austrii, Pani Am-
basador RP – Ireny
Lipowicz i Prezydenta
RP na uchodźstwie –
Ryszarda Kaczorow-
skiego
2.05.2004 – Wiedeń.
Uroczystości związane
z wejściem Polski
do Unii Europejskiej.
Światowy Dzień Po-
lonii. Wyjazd i kon-
certy na zaproszenie
Ambasady Polskiej
w Wiedniu
19.06.2010 – Chór
Archikatedralny zo-
staje wyróżniony
nadaniem przez Sej-

Chór Mieszany Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach podczas wieczoru ko-
lędowego w dniu 11 stycznia 2015 roku Foto: Mieczysław Okupniczak
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mik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Krzysztof Kaganiec
otrzymał Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

26.11.2011 – udział chóru we mszy pontyfikalnej z okazji
ingresu abpa Wiktora Skworca. Obecni byli: nuncjusz
papieski Celestino Migliore, abp Szczepan Wesoły z Rzy-
mu, prymas Polski – senior Józef Glemp, kardynał Ma-
charski i wielu innych wspaniałych gości.
Praca dyrygenta i działalność chóru zostały dostrzeżone

i docenione. Biskup Stanisław Adamski byłby dumny wie-
dząc, że Krzysztof Kaganiec posiada Brązowy Krzyż Zasługi
nadany przez Radę Państwa, Srebrny Krzyż Zasługi przy-
znany przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego,
odznakę Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez
Ministra Kultury, nagrodę im. Juliusza Ligonia przyznaną
przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za Wy-
bitne Zasługi dla Ziemi Śląskiej i Międzynarodową Nagrodę
im. Stanisława Moniuszki, zaś Chór Archikatedralny wraz
z dyrygentem odznaczony został Złotą Odznaką Honorową
III stopnia, Złotym Dyplomem Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr za długoletni udział w uroczystościach Odsieczy
Wiedeńskiej na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu, Złotą
Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego
i Złotą Odznaką Honorową IV stopnia.

Przywołując w pamięci te radosne przeżycia, nachodzi
mnie jednocześnie smutna refleksja, że w niedługim czasie
wspaniały dorobek chórów kościelnych powoli będzie
odchodził w zapomnienie, zachowa się tylko w kronikach
i nagraniach płytowych. Z dwóch powodów: braku tradycji
pokoleniowej i nieszczególnego zainteresowania działal-
nością chórów ze strony Kościoła. Brak tradycji, bo młodzi
ludzie często uważają, że przynależność do chóru kościel-
nego, to „obciach”. Śpiewają w chórach szkolnych (obo-
wiązkowo w szkołach muzycznych) i najczęściej na tym
ich przygoda z muzyką chóralną się kończy.

Wchłania ich hip-hop, karaoke, pop, rock – koniecznie
w języku angielskim (?) i koniecznie głośno. Im więcej de-
cybeli, tym lepiej. Są to naturalne prawa młodości, więc
powiedzmy, że się nie czepiam. Ale na zasilenie kościelnych
chórów przez młodzież nie ma co liczyć, szczególnie w du-
żych miastach. Pewnie dla młodych nie jest to też czas
właściwy. Przed nimi studia, rodzina, praca – normalna
kolej rzeczy. Życie. Na kogo można więc liczyć? Kim są
ludzie z marzeń bpa Adamskiego? Wielu z naszych diecezjan
(a więc i chórzystów) pamięta biskupa, wielu z nas przyjęło
też z Jego rąk sakrament bierzmowania, choć w 1956
roku prawie wszystkie obowiązki zarządzania diecezją
przekazał swemu koadiutorowi Herbertowi Bednorzowi.

Biskup Adamski interesował się chórem, jego trudnościami
związanymi ze zdobywaniem nut, cieszyła go obecność
chóru w czasie uroczystości, każda nowa pieśń była
radością z ubogacenia liturgii. Do chóru zgłaszali się
ludzie chcący wyśpiewać Bogu chwałę, rozbudzić i wypełnić
nadzieją serca słuchaczy wśród odbudowywanych z ruin
kościołów. A nie było to łatwe. Modniejsze od czarnych
książeczek ze złotym krzyżem na okładce stały się czerwone
legitymacje...

Akademia Muzyczna nie oferowała Wydziału Organi-
stowskiego, chóry zawodowe ćwiczyły „Międzynarodówkę”,
a organiści kościelni stali się celem ataków służb specjalnych.
Byłby to obszerny temat pracy magisterskiej (może pt.
„Walka z muzyką sacra – nieuchwytnym wrogiem”?)

Mimo to, nasza katedra miała szczęście, kiedy – jak już
wspominałam – w 1971 roku drogą konkursu funkcje or-
ganisty i dyrygenta naszego chóru połączył Krzysztof
Karol Kaganiec.

Zafascynowany organami, grę na tym instrumencie
zaczął jako 10.latek. Kiedy trud małego samouka zaczął
przynosić efekty, w dalszym rozwoju talentu pomógł mu
proboszcz kościółka pw. św. Michała Archanioła – ksiądz
Józef Skornia, przekazując go w fachowe ręce długoletniego
organisty kościoła pw. Piotra i Pawła, pana Józefa Jakaca.
Umiejętności połączone z pasją czynią człowieka szczęśli-
wym i nie jest to już praca, lecz powołanie. Takie szczęście
mają nieliczni. Kiedy w 2011 roku Krzysztof Kaganiec
obchodził 40.lecie pracy w Archikatedrze, wyobrażając
sobie samotność organisty na półmrocznym chórze, prze-
kazałam mu w formie życzeń wiersz pt. „Niezwykły gość”,
którego fragment brzmi:

Przechodził Bóg...
Zmęczony wszedł z trudem po krętych schodach.
Zostałeś wyróżniony. To Bóg Ci rękę podał.

I przysiadł na podeście, z szat strzepnął pył marmuru.
„Znalazłem cię nareszcie! Przychodzę w sprawie chóru.
A prośbę mam niewielką (wszak wiedział, żeś genialny...),
abyś za wszelką cenę ożywił chór katedralny.”

To była trudna droga, więc tym gorętsze życzenia.
Spełniłeś prośbę Boga, Bóg spełnił twe marzenia.

Tak...Bóg spełnił także marzenia bpa Adamskiego. Dziś
chór działający przy Archikatedrze zrzesza wiernych całej
diecezji, bowiem prócz parafian katedralnych, śpiewają
u nas chórzyści z Siemianowic, Piotrowic, Tychów, Piekar
Śląskich, Chorzowa, Sosnowca, Murcek, Rudy Śląskiej
i oczywiście okolicznych parafii.

Dlaczego dziś powracam do historii chóru? Powracam,
bo chciałabym uświadomić młodym księżom – często
w wieku równym stażowi śpiewaczemu chórzystów – ile
trudu, pracy i poświęcenia wymaga stworzenie zespołu
z tradycjami. Budowanie społeczności chóralnych w para-
fiach, prócz wykształcenia muzycznego, cierpliwości, umie-
jętności przekazu i świadomości celu, do którego się dąży.

Dorobek muzyczny chórów naszej diecezji śpiewających
dziś dzieła Rossiniego, Liszta, Haendla, Mozarta, Kilara
czy Bacha, to bogactwo sztuki sakralnej, którą należy do-
ceniać, propagować i pielęgnować. I zachęcać, drodzy
księża, swoich parafian do uczestnictwa w zajęciach chóru,
by wkrótce nie okazało się, że jest to sztuka sakralna
pod respiratorem i na pomoc za późno...

W „Wiadomościach Katedralnych” (21.12.2014) znala-
złam rozważanie zatytułowane „Postawy liturgii”, z którego
przytoczę trzy ostatnie zdania „...nasz ubiór, postawy
i gesty oraz śpiew liturgiczny nie tylko wyrażają nasze we-
wnętrzne odczucia i nastawienie, ale również pomagają je
kształtować i wywoływać. Same w sobie są rodzajem mo-
dlitwy. Jakość przyjmowanych postaw świadczy o człowieku
i jego przekonaniach. Nie mają one na celu zwrócenia
uwagi Boga na człowieka, ale pomagają człowiekowi w re-
lacjach z Bogiem.”

I my właśnie w tych relacjach chcemy znaleźć swoje
miejsce. Śpiewem...

Barbara Liczberska
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SZKIC DO PORTRETUSZKIC DO PORTRETU
Zwołane na dwudziesty ósmy dzień stycznia zebranie Za-

rządu Głównego ŚZChiO nafaszerowane było rozmaitymi
niespodziankami. Zauważmy, że było to pierwsze w 2015
roku posiedzenie zacnego gremium. Oprócz członków Głównej
Komisji Rewizyjnej do udziału w zebraniu zaproszono także
prezesów i dyrygentów okręgów (niestety, nie wszyscy przy-
byli!). A że spraw godnych omówienia w tak szerokim gronie
było sporo, zakończenie dnia wyróżnionego w kalendarzu
imionami Walerego i Radomira zapowiadało się nader cie-
kawie.

Trochę też z powodu wspomnianych niespodzianek.
Teraz krótko o pierwszej z nich.
Jeszcze przed obradami „niezapowiedzianą” (cudzysłów

oznacza, że nie dla wszystkich była to tajemnica) wizytę
w biurze Związku złożyła córka Józefa Ligęzy – jednego
z najbardziej zasłużonych w historii prezesów śląskiego
związku śpiewaczo-muzycznego, wybitnego etnografa, folk-
lorysty, organizatora życia kulturalnego i naukowego na Ślą-
sku. Elżbieta Ligęza-Franek, której towarzyszył mąż, Andrzej,
ofiarowała Związkowi portret Ojca – namalowany i ukończony
w 1973 roku przez M. Bujaka.

– Znajdziemy dla ofiarowanego portretu godne miejsce –
powiedział prezes Warzecha przyjmując dzieło z rąk ofiaro-
dawczyni. – Bardzo dziękujemy za cenny dar.

Doskonała to okazja, by w „Śpiewaku Śląskim” przypomnieć
uwiecznionego na portrecie naszego dawnego prezesa.

Józef Ligęza urodził się 28 lutego
1910 roku w Piaskach Wielkich koło
Krakowa. Dawna ta wieś, wymieniana
w dokumentach z końca XIV wieku,
obecnie jest częścią jednej z dzielnic
niegdysiejszej stolicy Polski. Ciekawostką
jest, że jej mieszkańcy od czasów śre-
dniowiecza trudnili się rzeźnictwem
oraz produkcją wędlin. Sprzyjało temu
zapewne położenie na trasie przepę-
dzania stad wołów z południa w kie-
runku Śląska. Z tego powodu, jak się
zdaje, surowca do wyrobu znakomitych
kiełbas i szynek nigdy tu nie brakowało.
Wszelako ojciec przyszłego prezesa, Jan,
jako nauczyciel, historyk regionalista
a z czasem pracownik krakowskiego
Muzeum Etnograficznego, mógł być co
najwyżej konsumentem rodzimych wy-
tworów.

Edukacja jego syna postępowała po-
czątkowo utartym szlakiem. Znajdowała
się na niej Szkoła Podstawowa w ro-
dzinnej miejscowości oraz Gimnazjum
im. T. Kościuszki w Krakowie, do której
uczęszczał począwszy od roku 1928.
Potem były studia historyczne, geogra-
ficzne i etnograficzne na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego…Młodemu studentowi szczegól-
nie interesujące wydały się wykłady
prof. Kazimierza Moszyńskiego – autora
wydanej w 1929 roku pierwszej części
fundamentalnej pracy pod tytułem Kul-
tura Ludowa Słowian.

Fascynacja dziełem i jego autorem
nie zanikła w latach późniejszej pracy
na różnych stanowiskach. Jako nauczy-
ciel historii i geografii Józef Ligęza lata
1932 – 1933 przepracował w Grodzisku
Wielkopolskim. W 1934 przybył
na Śląsk i do wybuchu drugiej wojny
światowej uczył historii w Państwowym
Gimnazjum Męskim w Chorzowie.
W tym też czasie nawiązał kontakt ze
Stefanem Marianem Stoińskim – dy-

rektorem Instytutu Muzycznego w Ka-
towicach, który od marca 1934 pełnił
funkcję prezesa Związku Śląskich Kół

Śpiewaczych oraz ze Stanisławem Wal-
lisem, współtwórcą śląskiego muzeal-
nictwa i znawcą miejscowego folkloru.
Odnowił też współpracę z krakowskim
ośrodkiem etnograficznym biorąc udział
w terenowych pracach badawczych pro-
wadzonych przez Polską Akademię
Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński.
W 1936 roku wspólnie ze S. M. Stoiń-
skim przystąpił do opracowania kolej-
nych tomów zapoczątkowanej przez
Jana Stanisława Bystronia edycji Pieśni
ludowych z polskiego Śląska.

Lata okupacji, nie zaniedbując badań
naukowych, spędził Ligęza w Krakowie,
gdzie pracował jako ekspedient.

W marcu 1945 roku J. Ligęza po-
wrócił na Śląsk. Odtąd, jako zastępca
naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki
Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach, kierował
działaniami, których celem była od-
budowa polskiego życia kulturalnego
w regionie, rekonstrukcja i rozwój róż-
nych organizacji i placówek kultury –
teatrów, muzeów, szkół artystycznych,
amatorskiego ruchu śpiewaczego, te-
atralnego i plastycznego. Udzielał się
także jako publicysta, współpracownik
rozgłośni Polskiego Radia, dzienników
i pism społeczno-kulturalnych, między
innymi „Trybuny Robotniczej”, „Dzien-
nika Zachodniego”, „Trybuny Opol-
skiej”, „Zarania Śląskiego”, „Śpiewaka”
i „Życia Śpiewaczego”, w których za-
mieszczał swoje artykuły.

W marcu 1945 roku Józef Ligęza wy-
brany został wiceprezesem Związku
Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach,
ale już w grudniu tego roku objął
funkcję prezesa sprawowaną do roku
1964; następnie, aż do śmierci, ponow-
nie był wiceprezesem Związku. Dwa-
dzieścia siedem lat oddanych do dys-
pozycji śląskich śpiewaków-amatorów
skupionych w ruchu chóralnym, za-
owocowało wielką liczbą publikacji
i działań sprzyjających rozwojowi śpie-
waczej organizacji. Ta imponująca ak-
tywność budzi podziw tym większy, że
prezesowaniu w śpiewaczym Związku
towarzyszyła intensywna praca nauko-
wa, badawcza, publicystyczna i orga-
nizacyjna.

Jako członek Komisji Etnograficznej
w latach 1945–1948 współpracował J.
Ligęza z Instytutem Śląskim w Katowi-
cach. W 1946 roku uczestniczył w pra-
cach terenowych prowadzonych przez
Polską Akademię Umiejętności
na Opolszczyźnie. W 1949 roku utwo-
rzył w Katowicach oddział Polskiego

Józef Ligęza 
(1910–1972)

Szkic do portretu
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Towarzystwa Ludoznawczego i jako
prezes kierował jego pracą przez wiele
kolejnych lat. W 1950 roku na zlecenie
Państwowego Instytutu Sztuki powołał
do życia grupę śląsko-dąbrowską, która
prowadząc badania terenowe na całym
Śląsku uczestniczyła w szeroko zakro-
jonej, ogólnopolskiej Akcji Zbierania
Folkloru Muzycznego. Pracując pod kie-
runkiem J. Ligęzy śląscy folkloryści ze-
brali w latach 1950–1955 blisko jede-
naście tysięcy ludowych pieśni z woje-
wództw katowickiego, opolskiego i wro-
cławskiego.

Od 1952 roku Józef Ligęza pracował
jako kustosz, potem wicedyrektor, a na-
stępnie – od 1963 roku – dyrektor Mu-
zeum Górnośląskiego w Bytomiu. Był
redaktorem, wydawcą i konsultantem
29 tomów „Rocznika Muzeum Gór-
nośląskiego” oraz wielu innych prac
wydawanych przez muzea w Gliwicach,
Zabrzu i Cieszynie.

Nie zatrzymując się dłużej nad wie-
loma innymi dokonaniami następcy
S. M. Stoińskiego w długoletnim peł-
nieniu funkcji prezesa Śląskiego Związ-
ku Kół Śpiewaczych wypada wspo-
mnieć, że najważniejszą sferą nauko-
wych zainteresowań Józefa Ligęzy była
ludowa twórczość górniczych grup za-

wodowych. W tej dziedzinie ogłosił
wiele nowatorskich opracowań i szki-
ców i zasłużył sobie na uznanie, pamięć
i szacunek w kręgach związanych z na-
uką i kulturą.

Józef Ligęza zmarł 24 grudnia 1972
roku w Katowicach i pochowany został
na cmentarzu przy ulicy Francuskiej –
w miejscu odwiedzanym rok rocznie
z okazji listopadowego obchodu dnia
Wszystkich Świętych przez działaczy
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
pamiętających o swoim dawnym pre-
zesie i jego zasługach.

Należy podkreślić, że prezesowanie
Józefa Ligęzy w Związku Śląskich Kół
Śpiewaczych przypadło na najtrudniejszy
czas powojennych przemian i ideologi-
zacji życia publicznego. Narzucony przez
komunistów opresyjny system utrwalano
między innymi poprzez wciąganie wspie-
ranego materialnie ruchu śpiewaczego
do politycznej i ideologicznej indok-
trynacji środowisk. Brutalne tępienie
wszelkich oznak oporu rodziło postawy
konformistyczne nastawione na prze-
trwanie, albo zmyślne obchodzenie na-
kazów władzy.

Pamiątką tamtego czasu są również
protokoły z posiedzeń zarządu ZŚKŚ.
Czytając je po latach, możemy jedynie

domyślać się jakie uczucia towarzyszyły
uczestnikom obrad i prowadzącemu je
prezesowi Ligęzie. Oto kilka charakte-
rystycznych wyimków (z zachowaniem
oryginalnej pisowni):

23 WRZEŚnIA 1945 
nadzwyczajne Zebranie Delegatów

[…]
Były wiceprezes Tomasz Kowalczyk

zagaja zjazd witając przybyłych 89
delegatów reprezentujących 58 Kół
i 10 okręgów oraz przedstawicieli
władz wojewódzkich inż. Hutkę, na-
czelnika Wydziału Kultury i Sztuki
oraz mgr J. Ligęzę, kierownika Ośrodka
Krzewienia Kultury.

[…]
Mgr Ligęza wita zjazd w imieniu

władz wojewódzkich i życzy, by ta
do wybuchu wojny najsilniejsza or-
ganizacja kulturalna na Śląsku po-
myślnie się rozwijała i szła z pieśnią
zbiorową nad Odrę i hen daleko za nią
do naszych braci osiedleńców.

7 KWIEtnIA 1946
XXIV Walne Zebranie Delegatów

[…]
W sprawozdaniu Zarządu Głównego

jako pierwszy zabiera głos dh wice-

Za chwilę namalowany w 1973 roku portret Józefa Ligęzy znajdzie się w rękach R. Warzechy, kolejnego następcy dawnego prezesa. Od lewej
stoją: R. Warzecha, A. Wójcik, córka J. Ligęzy – Elżbieta Ligęza-Franek, i jej mąż, dr Andrzej Franek 6
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prezes Ligęza, przedstawiając wyniki
dotychczasowej działalności Związku,
która szła w kierunku wznowienia
ruchu śpiewaczego na terenie daw-
niejszego zasięgu a szczególnie przed-
stawiła sobie za zadanie odbudowanie
zniszczonego przez Niemców śpie-
wactwa na Śląsku Opolskim oraz
zjednoczenie pracy śpiewaczej na te-
renie całego Województwa Śląsko-
Dąbrowskiego.

[…]
Dh prezes mgr Ligęza (dopiero co

wybrany na trzyletnią kadencję do peł-
nienia tej funkcji – AW) wygłosił
referat o znaczeniu ruchu śpiewaczego
w życiu społecznem. Referat ten bardzo
treściwy zobrazował rozwój życia kul-
turalnego od najdawniejszych zarań
dziejów (sic!), kiedy to dorobek kul-
turalny przekazywano ustnie na po-
kolenia następne, drogi rozpowszech-
niania jego i mnożenia aż do czasów
nowszych, kiedy to życie kulturalne
zostało ujęte w organizację, a ustne
przekazywanie zastąpiono literaturą.
Szczególną rolę w życiu kulturalnym
odgrywa zorganizowany ruch śpie-
waczy, który udostępni najszerszym
warstwom społeczeństwa zaspokojenie
tęsknoty za życiem piękniejszym.
Umożliwienie ogółowi znalezienia tej
drogi, pielęgnowanie i mnożenie do-
robku kulturalnego, przekazywanie
muzyki polskiej ludowej i regionalnej
i udoskonalenie zespołów wykony-
wających funkcję instrumentu tej dzia-
łalności jest zadaniem naszej organi-
zacji. Nie ilość, ale jakość stanowi
o wartości pracy. Wykorzystanie zdol-
ności indywidualnych, nacisk na jed-
nostki do znalezienia zaufania we
własne siły oraz rozbudzenie czynnika
zainteresowania przyczyni się nie tylko
do utrzymania ale do podniesienia
poziomu zespołów. Wyrazem wiary
w pomyślność naszej pracy i tym sa-
mym osiągnięcia najlepszych wyników
w drugim roku odnowienia kończy
dh prezes swój referat, który zebrani
nagrodzili hucznemi oklaskami.

31 SIERPnIA 1946
[…]
Termin wznowienia Śpiewaka zależy

od niezałatwionej jeszcze sprawy sub-
wencji o którą prezes p. Ligendza
(sic!) stara się w Warszawie a w drugim
rzędzie od zezwolenia Głównego Urzę-
du Kontroli Prasy. Materiał redakcyjny
do pierwszego numeru jest przygoto-
wany, redakcją pisma zajmą się na ra-
zie pp. Ligendza i sekretarz.

4 KWIEtnIA 1948
Walne Zebranie Delegatów

[…]
Sprawozdanie Zarządu Głównego

rozpoczął dh prezes mgr Ligęza przed-
stawiając najważniejsze osiągnięcia
Związku w roku ubiegłym Przypo-
minając mowę wrocławską Prezydenta
Rzeczypospolitej, która była zapo-
wiedzią ofensywy kulturalnej w na-
szym państwie, przytoczył jako pierw-
szy dodatni objaw odbycie Konferencji
Muzycznej w Szklarskiej Porębie

12 LIStOPADA 1948
[…]
Pan Ligęza zareferował (sic!) pro-

gram Festiwalu Muzyki Ludowej, któ-
ry odbędzie się w Warszawie z po-
czątkiem maja 1949 r. z ramienia
Min.[isterstwa] K.[ultury] i Szt.[uki]
i Polskiego Radia. Udział w tej im-
prezie zostanie zaproponowany Chó-
rowi Kolejowemu w Katowicach,
„Echo” z Łazisk Górnych, a na wnio-
sek p. Kłaki także chórowi im. Cho-
pina z Zabrza. Ewentualnie wcho-
dziłby w rachubę także udział chóru
męskiego Tow. Śpiewaczego w Cie-
szynie.

13 CZERWCA 1951
[…]
Prezes kol. Ligęza zaznaczył iż

na konferencjach w K.W. P.Z.P.R. pod-
kreślano z uznaniem działalność i ru-
chliwość Związku i jego ogniw jednak
zwrócono uwagę, iż należałoby na każ-
dej imprezie podkreślić również sprawę
wzmożenia produkcji i walki o po-
kój.

23 WRZEŚnIA 1951
[…]
Obrady zagaił o godz. 10,15 prezes

Ligęza […] zwracając w obszernym
słowie wstępnym uwagę na aktualne
problemy bieżące interesujące śpie-
wactwo, a więc walka o pokój, zadania
gospodarcze, z którymi się łączą za-
dania kulturalne. […] Jako najbliższe
i najważniejsze zagadnienia mówca
wysunął organizowanie nowych kadr,
lustracje okręgów i kół, zawody
w 1952 r., uaktywnienie Komisji Ar-
tystycznych przy Okręgach, szukanie
nowych metod działania celem wyjścia
z zastoju, w którym się znajduje praca
niektórych okręgów, nawiązanie przez
zarządy okręgowe łączności z R.[ada-
mi]N.[arodowymi] i organizacjami
masowymi. 

[…]

20 LutEgO 1953
[…]
Kol. Wroński stawił wniosek o omó-

wienie przede wszystkim pkt. 6 po-
rządku dziennego i zwrócił uwagę
na konieczność powiązania obrad Ze-
brania Delegatów z aktualnymi za-
gadnieniami i omówienia w specjal-
nym referacie sprawy dywersji i mo-
bilizowania czujności śpiewactwa wo-
bec ukrytych wrogów Polski Ludowej.
Kol. Ligęza stwierdził iż w ramach
porządku obrad przewidziany jest spe-
cjalny referat ideologiczny, który wy-
głosi kol. Kosewski lub del. KW PZPR.

5 KWIEtnIA 1959
XXXVII Zjazd Delegatów

[…]
Część sprawozdawczą rozpoczął pre-

zes Oddziału mgr Ligęza oceną ogólną
działalności Związku za rok 1958. […
] Wypłynęła również sprawa występów
kościelnych. Związek jako organizacja
świecka winien zgodnie z postano-
wieniami statutu Zjednoczenia pielę-
gnować śpiew świecki, co jednak nie
przeszkadza występować na uroczy-
stościach ślubnych i pogrzebowych.

9 MARCA 1961
[…]
Na wstępie kol. przewodniczący za-

komunikował iż kol. Komander wy-
cofał swoją kandydaturę na prezesa,
wobec czego po dłuższej dyskusji sta-
nęło na tym, iż kol. Ligęza wyraził
zgodę na ewentualne dalsze pełnienie
tej funkcji. Na wiceprezesów uchwa-
lono wytypować kol. Komandra, Nie-
stroja i Kosewskiego dla działu in-
strumentalnego.

25 MARCA 1962
Zebranie Delegatów

[…]
Referat prezesa doc. Ligęzy pt. „Ruch

śpiewaczy jako czynnik wychowania
muzycznego” został przyjęty przez ze-
branych z dużym zadowoleniem, czego
dowodem były długo niemilknące
oklaski.

[…]
W sprawozdaniu prezes doc. Ligęza

podkreślił, iż dzięki pomocy Rad Na-
rodowych na odcinku upowszechnia-
nia kultury śpiewaczej widzimy znacz-
ną poprawę, odczuwamy jednak nadal
brak współpracy młodzieży, z którą
powinniśmy szukać nowych sposobów
nawiązania kontaktu by zwiększyć
szeregi śpiewacze.

Andrzej Wójcik
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Jak wspomniano, Józef Ligęza publikował swoje roz-
liczne teksty również w gazetach codziennych. Jedną
z najpoczytniejszych na Śląsku w latach jego prezesowania
w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych była „Trybuna Ro-
botnicza”. W „Magazynie Niedzielnym” gazety, datowa-
nym 5-6-7 kwietnia 1958 roku, nr 80, s. 8 w nawiązaniu
do świąt Wielkiej Nocy zamieszczona została rozmowa
z uczonym etnografem i folklorystą, Józefem Ligęzą.
Przeprowadziła tę rozmowę Agata Przendziono, od której

– pochodzi tytuł rozmowy „Wiatr goik rozwieje”. Od chwili
w której rozmowa została przeprowadzona, minęło
prawie sześćdziesiąt lat (dokładnie pięćdziesiąt siedem).
To i owo od tamtego czasu się zmieniło. Także w kwestii
wielkanocnych zwyczajów. Może jednak warto sobie
przypomnieć, jak to dawniej na Śląsku bywało? Poniższy
przedruk dopełnia okazjonalną prezentację dawnego
prezesa Związku, a poza tym znakomicie koresponduje
z tegorocznymi świętami Wielkiej Nocy. (red.)

– Utarło się, że dwa razy w cią-
gu roku prasa zwraca się
do Pana, jako etnografa, o na-
pisanie felietonu o zwyczajach
związanych ze świętami nowo-
rocznymi czy Wielkanocnymi.
Czy Pan stale pisze to samo bo
przecież lat przybywa, a zwy-
czajów tradycyjnych raczej uby-
wa…

– Na każde święta piecze się
kołocze! Mąka i inne przy-
prawy są zawsze te same, a
kołocz za każdym razem wyj-
dzie z pieca inny…

– W poprzednich latach pisał
Pan – proszę pomagać mojej
pamięci a także i pamięci Czy-
telników...

– ...O przełomie zimy i wio-
sny, o całym zespole związa-
nych z tym zwyczajów, praktyk, ma-
jących na celu przepędzenie zła zi-
mowego, przyśpieszenie i zapewnienie
wiosennych dobrodziejstw. Początkiem
tego cyklu były stare, pogańskich cza-
sów sięgające obchody marzankowo-
goikowe, które, jak Pani wiadomo,
na Śląsku przechowały się do dziś
i praktykowane są nie tylko na wsiach,
ale również w robotniczych osadach.
W zeszłym roku na przykład po Roz-
barku, a więc dzielnicy Bytomia, dzioł-
chy chodziły z goikiem i zbierały jaj-
ka.

– Jak to – zbierały jajka?
– Zgodnie ze zwyczajem w każdym

domu, do którego wejdą z goikiem
i ze śpiewem dziołchy, bo one wy-
łącznie goik obnoszą, otrzymują w da-
rze kilka jajek, żeby miały z czego
narobić kraszonek.

– Pisał Pan kiedyś. że jajko jest sym-
bolem płodności...

– Nie tyle płodności, ile życia. Ściślej
– jest jego upostaciowieniem. Dlatego,
jak powszechnie wiadomo, odgrywają
one wielką rolę w zwyczajach wio-
sennych. Ta rola podkreślona jest ko-
lorem, dawniej zazwyczaj czerwo-
nym.

– A wzory?

– Wzory na kraszonkach to również
rzecz stara. W wykopaliskach opol-
skich znaleziono wzorzyście zdobione
pisanki w warstwach z dziesiątego
wieku!

– Jakie wzory występują dziś na ślą-
skich kraszankach?

– Zdecydowaną przewagę mają mo-
tywy roślinne – różnego rodzaju kwia-
ty, gałązki, liście, które wypełniają
główne pola zdobnicze. Przedzielone
są one zazwyczaj pasem oblegającym
dookoła jajko, ujętym liniami pro-
stymi, lub zygzakowatymi, pośrodku
którego biegną również drobniejsze
motywy roślinne. Kolory są rozmaite,
z tym, że przestał już dominować ko-
lor czerwony.

– Słyszałam o konkursie na pi-
sanki. Ale jeszcze trudno przewidzieć
jego rezultaty. Dotąd mówiliśmy
o zwyczajach, które przetrwały. Czy
to już wszystkie?

– Nie, koniecznie wspomnieć jeszcze
trzeba o wodzie i świątecznym, sutym
pożywieniu.

– O wodzie? Myśli Pan o śmigusie?
– Nie tylko. Obmywanie wodą prak-

tykowane było, a częściowo jest jesz-
cze, od Wielkiego Czwartku poczy-
nając i trwa aż do poniedziałku. Szcze-

gólnego nasilenia nabiera
w piątek, w którym to dniu
przed wschodem słońca wszy-
scy starali się dokładnie wymyć
bieżącą wodą, a więc w rzece,
w potoku, a choćby przykopie,
co miało zapewniać czerstwe
zdrowie na cały rok i... urodę.
W tym dniu pędzono również
do wody bydło i szorowano
je starannie oraz przystrzygano
mu sierść...

– A więc pęd do porządków
przedświątecznych, który po-
rywa każdą, współczesną go-
spodynię domu, wywodzi się
również z tradycji…

– Niewątpliwie. Praktyki,
o których mówiłem wyżej,
stosuje się do dziś w niektórych
wsiach. Wszędzie zaś odby-

wają się gruntowne sprzątania, szo-
rowania, a nawet bielenie izb czy
ścian zewnętrznych domów. To wszyst-
ko jest już dziś zwyczajem, wykony-
wanym z nawyku, bez świadomości
sensu, który widzieli w tym nasi
przodkowie.

– Zaczynam się domyślać tego sensu
– chodziło o usunięcie resztek zimo-
wego zła, jak o tym Pan mówił na wstę-
pie.

– Właśnie. Obfite zaś jedzenie miało
realnie i magicznie wzmocnić czło-
wieka rozpoczynającego nowy, wio-
senny okres życia. Pora ta szczególnie
radośnie witana była przez młodzież,
szukającą sposobności do spotkań,
żartów i śpiewów. Można by powie-
dzieć, że wielkanocny śmigus, czyli
oblewanie dziewcząt przez chłopców
w poniedziałek, a chłopców przez
dziewczęta we wtorek było otwarciem
sezonu wiosennych zabaw.

– Zawędrowaliśmy już w okres po-
świąteczny – to znak, że trzeba koń-
czyć. Do zobaczenia... w grudniu, po-
proszę wtedy – tradycyjnie – o roz-
mowę na temat zwyczajów noworocz-
nych…

Z Józefem Ligęzą rozmawiała 
Agata Przendziono
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Podbiła serca natychmiast. I to
gdzie? W katowickim areszcie! No,
tylko bez chrząkania. Bo to było tak:
Chór „Hejnał” wielce zasłużony
o czym pisałam wielokrotnie, podjął
się dać koncert w więzieniu.

Był to znakomity eksperyment –
śpiewu wysłuchali nie tylko pracow-
nicy placówki, ale przede wszystkim
osadzone tu panie.

Cisza była na koncercie kolęd
w więziennej kaplicy absolutna, więc
znak to, że wobec muzyki, wobec
śpiewu wszyscy jesteśmy równi.

Dyrygowała chórem – panowie ze
średnią wieku 72! – młoda, śliczna
dyrygentka. 

Pomyślałam sobie – skąd oni ją,
u diabła, wzięli?!

Po koncercie, przy dobrym ciastku
i pysznej kawie, zaserwowanej
pod okiem dyrektora zakładu, zasię-
gnęłam języka – nie tylko w swoim
imieniu, jako że i pan ppłk Zenon
Dziombek też nie mógł się nadziwić;
śliczne to, zdolne to, i jeszcze takim
poczuciem humoru!

Zadałam młodej osóbce kilka pytań,
bo jakże by inaczej…?!

– Od kiedy dzierży pani hejnałową
batutę?

– Od września 2013 roku…Chyba
jakoś tak.

– Chciało się pani?
– Postawiono mnie przed faktem

dokonanym, bo jeden z chórzystów
przyszedł do mnie i zapytał, czy nie
chciałabym prowadzić chóru.

– Było natychmiast na tak?
– Odpowiedziałam po prostu, że…

nie wiem. Tym chórem dyrygował
też mój kolega…W trzy dni później
dowiedziałam się, że ja już tym chórem
dyryguję.

– Było po dziewczyńsku nie to
znaczy tak…?

– A miałam inne wyjście?!
– Veni, vidi, vici…?
– Przyszłam na próbę i stwierdziłam

– zobaczymy jak będzie. A że było
sympatycznie…Zostałam.

– Jak się dyryguje facetami model
27, och, przepraszam, 72?

– Bardzo fajnie!
– Tylko fajnie?
– Nawet wspaniale! Ja uwielbiam

ludzi w tym wieku. Lubię z nimi roz-

mawiać. A jeszcze jak to są mężczyź-
ni… to dla mnie bomba!

– Będzie nowy repertuar?
– Panowie mają bardzo duży reper-

tuar…
– Czy my mówimy o śpiewie?
– No jasne! Przez te wszystkie lata

nazbierało się tego o, ho, ho…! Często
przynoszą nuty tego, co śpiewali
na przykład 50 lat temu! I okazuje
się, że już zapomnieli, więc zaczynamy
na nowo. Ale nie narzekam. Dosyć
dobrze czytają nuty. Gorzej ze zmianą
pewnych nawyków. Ale ja już na po-
czątku powiedziałam, że jest parę ta-
kich małych rzeczy, które można zmie-
nić w każdym chórze, i które popra-
wiają jakość wykonania.

– W modelu 72?
– Można. Pracujemy nad tym. Cza-

sami ciężko, ale dajemy radę.
– „Hejnał” to prawie cała historia

Katowic…
Tych chórów to już prawie w ogóle

nie mamy…To jest ostatni męski chór
w Katowicach…Jeszcze jakiś malutki
męski chór widziałam w Mysłowicach,
ale to w powijakach…, jest jeszcze

w Komorowicach…, gdzieś też na pół-
nocy Polski…Ja zawsze staram się,
żeby ktoś nowy do chóru przyszedł.
I proszę, zapraszam na każdym kon-
cercie, szczególnie w kościele para-
fialnym w Piotrowicach. Wie pani,
jak to jest. Po robocie ludzie nie mają
ani czasu, ani ochoty…

– Fajnie się koncertowało w wię-
zieniu?

– Na początku myślałam, że to jest
żart. W bardzo różnych miejscach
śpiewaliśmy, ale…nie spodziewałam
się, że tutaj?! Powiedziano mi o tym
w dość przewrotny sposób, tak pół
żartem, pół serio, że mnie tak szybko
nie wypuszczą…Skwitowałam; dobrze,
pójdziemy, zobaczymy…

– Po strachu?
– Chciałabym tu koncertować jak

najczęściej. Dla mnie to – pomijając
kwestię resocjalizacji – świadomość,
że człowiek jest wszędzie taki sam.
Nic innego tutaj nie zobaczyłam.
A widząc twarze pań, które nas słu-
chały, czułam się tak, jak na każdym
innym koncercie. Z wielką radością,
i bardzo chętnie tu przyjdę ponownie.
Zawsze!

– To może wkrótce i koncert chóru,
i wykład o muzyce, o śpiewaniu…?

– Czemu nie?! Ci nasi bliźni zza
muru powinni dostać też trochę dobra.
Należy im się to. I może dużo zmie-
nić…

– Jest pani absolwentką Akademii
Muzycznej w Katowicach…

– Wydział Teorii.
– Jest praca?
– Dla mnie zawsze jest praca. To

wszystko zależy od człowieka – jak
chce sobie dalej życie układać. Ja swo-
ich studiów nie żałuję. To były świetne
studia! Wspaniałe czasy. Nieograni-
czone możliwości rozwoju osobistego,
i robienia wszystkiego, na co się ma
ochotę. Te studia pozwalają na rozwój
wewnętrzny. Dla mnie to nie były
studia, zamykające mi drogę na wszyst-
kie inne dziedziny życia. To były
otwarte drzwi. I możliwość szukania
własnej drogi.

– Dziękuję pani za rozmowę!
Z Moniką Madejską – dyry-
gentką piotrowickiego Chóru
Męskiego „Hejnał” rozmawiała 
Stanisława Warmbrand

POZNAJMY SIĘPOZNAJMY SIĘ

Śliczna Hejnalistka!

Monika Madejska
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Włożył hełm na głowę 
i zakazał śpiewu

Z Katowic piszą: „Po dłuższym czasie odwiedził nasze
posiedzenie towarzystwa przemysłowców sam komisarz
policyjny z jednym policyantem. Na zebraniu chciano
śpiewać, ale przed końcem posiedzenia jeden z członków

zapytał, czy wolno śpiewać. Na to urzędnik odpowiedział,
że ma wnieść na piśmie. Posiedzenie zamknięto i zabrano
się do śpiewu. Wtedy komisarz włożył hełm na głowę,
śpiewów zakazał i obecnych do opuszczenia lokalu zawe-
zwał”.

(sobota, 26 stycznia 1895, nr 12, s. 2–3)

Sto lat temu, w 1915 roku, ten sam „Katolik”, uraczył
czytelników kryminalnym serialem pod tytułem „Wielka
kradzież”. Tego rodzaju doniesienia, podobnie jak
dzisiaj filmy sensacyjne, cieszyły się wielkim wzięciem
u czytającej publiczności.

Właśnie: w Europie szalała wielka wojna, pierwsza
światowa… A w Katowicach? No proszę, wielka kradzież!
Czy to nie fascynujące?

WIADOMOŚCI SPRZED LATWIADOMOŚCI SPRZED LAT
Rok 2015 jest rokiem sto pięćdziesięciolecia Miasta Ka-

towice. To dobry powód, aby w „Wiadomościach sprzed
lat” przypomnieć kilka drobnych na pozór wydarzeń,
które wpisały się w muzyczne dzieje miasta nad Rawą.
Zajmowały niegdyś te drobiazgi uwagę wydawców gazet,
współpracujących z nimi dziennikarzy i czytelników.

Tych Katowic już nie ma. Są inne. Bardzo różnią się
od tamtych…

Oto zebrało się raz grono zacnych mężów. Należeli
do Towarzystwa Przemysłowców. Podczas posiedzenia
zabawiali się poważnymi rozmowami, rozważali obcho-

dzące ich zagadnienia. Było zwyczajem Towarzystwa, że
po wyczerpaniu porządku dziennego posiedzenie zamy-
kano, lecz nie rozchodzono się od razu do domów tak,
jak to dzisiaj bywa. Znużeni obradami członkowie jego
poświęcali się odtąd wspólnym śpiewom, przyjemnym
i radosnym. W takiej chwili do akcji zwykle wkraczała
umundurowana władza, uprzednio włożywszy hełm
na głowę.

Tego rodzaju wypadek opisano w notatce, którą kato-
wiccy przemysłowcy przesłali do redakcji wychodzącego
w Bytomiu „Katolika”…

120 lat te mu – rok 1895

100 lat te mu – rok 1915

Wielka kradzież
Katowice. Kapelmistrz Zingel grał w kawiarni Kronprinz

w bilard. W tylnej kieszeni w spodniach miał portmonetkę
z około 1100 markami. Po niejakim czasie podczas gry
zauważył brak portmonetki z pieniędzmi. Kto mu ją
ukradł i w jakiej chwili, dotąd nie stwierdzono.

„Katolik”, wtorek, 12 stycznia 1915, nr 5, s. 3.

Ciąg dalszy nastąpił. W następnym numerze:

Wykryty złodziej?

Katowice. Donosiliśmy, że w kawiarni Kronprinz okra-
dziono pewnego kapelmistrza; gdy ten grał w bilard, wy-
dobyto mu około 1100 mk. z kieszeni. Krótko potem
w innej kawiarni pewien młody człowiek przy płaceniu
wydobył całą paczkę pieniędzy papierowych z kieszeni, co

podpadło kelnerowi, który też zaraz powiadomił policyanta.
Ten młodego człowieka i jego pomocnika aresztował.
Dalsze śledztwo jest w toku. Ci dwaj aresztowani poszko-
dowywali także znacznie pewnego kupca, u którego pra-
cowali, potrzebowali bowiem wiele pieniędzy, żeby zabawiać
się z pewnemi „pannami”.

„Katolik”, czwartek, 14 stycznia 1915, nr 6, s. 6.

A, i otóż to właśnie, drogi czytelniku „Śpiewaka
Śląskiego”: żeby zabawiać się z pewnemi pannami
trzeba mieć kasę. Z pewnością nie należy wyciągać pa-
czek papierowych pieniędzy w obecności kelnerów,
których skłonność do donoszenia nie została uprzednio
dobrze rozeznana.

Co się tyczy śledztwa w sprawie i ze skutkiem jakim
się ono potoczyło, tego nie podano. Może…trwa nadal?
Gdyby ktoś miał o tym jakąś wiedzę, prosimy o wiado-
mość (adres w stopce redakcyjnej). Tymczasem „Śpiewak
Śląski” posiadł informację o tym, gdzie można się było
zabawić osiemdziesiąt lat temu. Miejscem godnym po-
lecenia był katowicki teatrzyk rewiowy „Rarytas”.
Poza tym można było pójść i zobaczyć na własne oczy
włoskiego artystę o stu twarzach, „przejazdem z Wiednia
do Moskwy” …Potem już tylko Wielki Post i twarde
policyjne zakazy…
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Jak się bawić, to się bawić

W teatrzyku rewjowym „Rarytas” nastąpiły duże zmiany.
– Nie ma już Relskiej, Ostrowskiego, Kondratowicza i No-
wowiejskiego. Zmieniono również „Rarytaski”. Z wete-
ranów pozostali Pilarski, Ref-Ren, Oleńska, Bułatówna
i Heleńska.

Miejsce po Relskiej zajęła primabalerina opery po-
znańskiej, p. Je dy ń s k a, która jednak w porównaniu
z p. Relską wypadła dość słabo. Ma zresztą te same wady,
co p. Relska, tj. zapomina kiedy jest na scenie, a kiedy
za kulisami. Zastępca p. Ostrowskiego, p. D o b i e ck i,
podoba się więcej. Dobrym narybkiem „Rarytasu” jest
Puchalski i Leński.

W programie obecnym p. t. „Jak się bawić, to się
bawić”, występuje gościnnie świetny humorysta warszawski
Leo Fuks, który szczególnie podoba się w swoim orygi-
nalnym numerze p. t. „Parodje aktorów”, gdzie naśladuje
Dymszę, Krukowskiego, Hankę Ordonównę i in.

(„Polonia”, niedziela, 17 lutego 1935, nr 3717, s. 9)

– Od środy, 20 bm., przejazdem z Wiednia do Moskwy
wystąpi genjalny światowej sławy artysta włoski, człowiek
o stu twarzach Nicola Lupu. Artysta ten wykonuje całe
opery, komedje, operetki, imituje najsłynniejszych kom-
pozytorów i dyrygentów całego świata. Nicola Lupu po-
zostaje w Katowicach tylko trzy dni.

(„Polonia”, poniedziałek, 18 lutego 1935, nr 3718, s. 7)

*   *   *

Zakaz produkcji 
wokalno-deklamacyjnych

Dyrekcja Policji w Katowicach podaje do publicznej
wiadomości, że na podstawie § 12 rozporządzenia poli-
cyjnego z dnia 14 lutego 1912 r. o zewnętrznem święceniu
niedziel i świąt są zakazane:

a) we Wielki Piątek: wszystkie zabawy publiczne, pro-
dukcje wokalno-deklamacyjne i muzyczne […] Dozwolone
są tylko produkcje muzyki kościelnej w kościołach i lo-
kalach tych stowarzyszeń, które mają na celu urządzanie
produkcyj o wyższym poziomie artystycznym;

b) we Wielki Czwartek i Wielką Sobotę 1) publiczne
zabawy taneczne i bale 2) produkcje wokalno-deklama-
cyjne, widowiska 3) […] wszelkie produkcje muzyczne,
o ile ich charakter nie będzie poważny […]

c) we wszystkich innych dniach Wielkiego Tygodnia
oraz w pierwsze święto Wielkiej Nocy: publiczne zabawy
taneczne i bale, odczyty, deklamacje, widowiska i produkcje
muzyczne w dancingach i kabaretach.

(„Polonia”, wtorek, 16 kwietnia 1935, nr 3775, s. 8)

Minęło kolejnych dwadzieścia, ogólnie niemiłych
lat. Te, które nadeszły też do specjalnie przyjemnych
nie należały. Ale… – Żyć się dało – wspomina z roz-
rzewnieniem znajomy śpiewak, któremu utrwalił się
w pamięci rok 1955. Był mieszkańcem Stalinogrodu.
„Po ciężkiej pracy” szukał „pięknych artystycznych
wzruszeń”. Znajdował je! To wywoływało uśmiech
na twarzy. Więcej w poniższym fragmencie pióra
Adolfa Dygacza.

Piękny jubileusz Liceum Muzycznego

Wszyscy mieszkańcy Stalinogrodu przechodzący często
ulicą 27 Stycznia znają dobrze ten duży czerwony gmach
wiecznie muzykujący. Ze wszystkich okien i sal płyną
stamtąd dźwięki najróżniejszych instrumentów. Istna po-
wódź melodii. Nawet w ciszy głębokiej nocy zapóźniony
przechodzień przystaje często zdumiony, ulegając złudzeniu,
że mury gmachu powtarzają uwielokrotnionym echem

to czym nasiąknęły w ciągu ranka, dnia i wieczoru.
No cóż, wszyscy wiedzą, że w gmachu na skrzyżowaniu

ulic 27 Stycznia i Zacisze mieszka muzyka, mieszkają
rozśpiewane muzy, którym służą – Państwowa Wyższa
Szkoła Muzyczna i Państwowe Liceum Muzyczne. Pierwsza
z nich, starsza obchodziła niedawno swój 25-letni Jubileusz
[…] Ale i ta druga, młodsza, chce świętować, zwłaszcza,
że ma się czym pochwalić, ma z czego być dumna.

W ciągu dziesięciolecia Liceum Muzyczne wysłało
w świat 182 absolwentów. Pomyśleć -182 młodych entu-
zjastów muzyki wywołuje uśmiech na twarzach tych,
którzy po ciężkiej pracy pragną rozrywki i przyjemności,
szukają pięknych, artystycznych wzruszeń.

[…]
Radość i zadowolenie z osiągnięć szkoły podziela dziś

niewątpliwie całe społeczeństwo śląskie z szczerym ży-
czeniem jak najpomyślniejszego rozwoju w przyszłości.

„Trybuna Robotnicza”, środa, 30 marca 1955,
nr 76 (3492), s. 4.

Wybrał, komentarzem opatrzył i do druku
z zachowaniem oryginalnej pisowni podał –
andwoj
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Zabrze/Łódź. Wyborcza niedziela
16 października upłynęła chórzystom
Resonansu con tutti na kolejnej
w tym roku konkursowej wyprawie.
Tym razem zabrzanie walczyli o lau-
ry nieco bliżej domu, bo w Łodzi.

XVII Łódzki Festiwal Chóralny
Cantio Lodziensis rozpoczął się już
dzień wcześniej i zebrały się na nim
chóry występujące aż w siedmiu ka-
tegoriach. Resonans wyruszył w nie-
dzielę o godzinie 5, by jeszcze
przed południem odbyć próbę i za-
śpiewać na przesłuchaniach w Sali
kolumnowej Łódzkiego Domu Kul-
tury. Zaprezentowaliśmy jury nastę-
pujące utwory: Ave verum M. Ra-
czyńskiego, Praise Ye the Lord R.
Clausen’a, Gloria Hyo-Won Woo,
Bądź pochwalona A. Hundziaka, We-
soła J. Krenza. W kolejnych godzi-
nach byliśmy świadkami starań po-
zostałych chórów, a po spacerze
łódzkimi ulicami czekaliśmy na ogło-
szenie wyników.

Po południu wszyscy uczestnicy
konkursu zebrali się, by poznać wer-
dykt jury. Z wielką radością dowie-
dzieliśmy się, że nasz chór wywalczył

Grand Prix konkursu przyznane
nam przez jury jednogłośnie! Do-
datkowo otrzymaliśmy nagrodę spe-
cjalną za najlepsze wykonanie utwo-
ru współczesnego kompozytora łódz-
kiego (Bądź pochwalona A. Hun-
dziaka). Do domu powróciliśmy

z upragnioną statuetką zwycięzców
i śpiewając przez prawie całą podróż.
Ten kolejny sukces bardzo nas cieszy,
bo chociaż nie były to wybory sa-
morządowe, Resonansu con tutti udo-
wodnił, że wciąż w Polsce „rządzi”.

Anna Mańka

Trudno sie�  nie cieszyc�  kolejna�  taka�  nagroda� . Resonans con tutti po sukcesie na Canto Lo-
dziensis

Chorzów. Prowadzony przez Iwonę
Bańską zespól „Santarello” z Katowic,
Chór Świętego Floriana z parafii św.
Floriana w Chorzowie pod dyrekcją
Cecyli Knop oraz śpiewający pod kie-
runkiem Magdaleny Sławickiej Chór
Mieszany „Seraf” parafii NSPJ w Cho-
rzowie Batorym kolędowały w sobotę
3 stycznia podczas XIII Adoracji Chó-
rów przy Żłóbku Jezusowym rodzimej
parafii chóru „Seraf”. Doroczne spo-

tkania śpiewaczych zespołów
przy „Hajduckim Betlejem” cieszą się
dużym powodzeniem wśród miesz-
kańców Chorzowa Batorego. Występy
chóru „Seraf” dostarczają im wielu
satysfakcji także poza okresem kolę-
dowym. Świadczy o tym między in-
nymi znaleziona na Facebooku re-
fleksja jednej z miłośniczek chóralnego
śpiewu religijnego. „Dzisiaj 2 lutego
– napisała – wysłuchałam Akatystu

ku czci Bogurodzicy w wykonaniu
głosów męskich z Chóru Mieszanego
Seraf parafii NSPJ w Chorzowie Ba-
torym Mówię Wam piękne wykonanie
– uczta duchowa”.

Rybnik. Laureatem trzydziestej siód-
mej edycji Konkursu Chórów o Puchar
Przechodni Okręgu Rybnickiego im.
Reinholda Tronta okazało się Towa-
rzystwo Śpiewacze „Bel Canto” z Ga-
szowic, występujące pod kierunkiem
Janusza Budaka. Gaszowicki chór „Bel
Canto” należy do najprężniej działają-
cych zespołów w okręgu rybnickim. Li-
stopadowy sukces nie był jedynym
w minionym roku. Wcześniej gaszo-
wickie „Bel Canto” zdobył Grand Prix
w Konkursie Pieśni Chóralnej im. Cze-
sława Prudla w Lyskach.
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świętszego Ciała i Krwi Chrystusa
na Osiedlu Odrodzenia w Katowi-
cach-Piotrowicach w sobotę, 3 stycz-
nia, niemal do ostatniego miejsca wy-
pełnili sympatycy Towarzystwa Śpie-
waczego „Modus Vivendi”. Skorzystali
z zaproszenia na tradycyjny Koncert
Kolęd. I chyba nie żałowali. Pochło-
nięci wyjątkową atmosferą miejsca

i muzyki zdawali się nie dostrzegać
upływu czasu. Zadbali o to wyko-
nawcy: śpiewający pod kierunkiem
Anny Szawińskiej Chór Kameralny
TŚ „Modus Vivendi”, prowadzony
przez Oskara Zgołę Chór Mieszany
TŚ „Modus Vivendi”, a także grająca
pod kierunkiem Bogusława Plichty
Orkiestra Dęta „Tauron” Wytwarzanie
z Łazisk Górnych. Okazuje się, że

muzyka wykonywana „na żywo”
i bezpośredni kontakt ze śpiewakami
i instrumentalistami ma wielu zwo-
lenników. Oczywiście – i trudno się
temu dziwić – poza tradycyjnymi ko-
lędami duże wrażenie na słuchaczach
wywarły porywające aranżacje i zna-
komite wykonania tanecznych w cha-
rakterze świątecznych utworów in-
strumentalnych.

Poza kolędami, Orkiestra Dęta „Tauron” z Łazisk Górnych pod kierunkiem
Bogdana Plichty wykonywała świąteczne utwory instrumentalne

Połączone chóry Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi” zaśpiewały
pod kierunkiem Anny Szawińskiej

Pod kierunkiem Oskara Zgoły kolęduje Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi”
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Katowice. We wtorek,
20 stycznia, delegacja
Zarządu Głównego
ŚZChiO w składzie Ro-
man Warzecha – prezes,
Andrzej Wójcik – sekre-
tarz, Barbara Liczberska
– skarbnik, ks. prof. An-
toni Reginek – kapelan
złożyła wizytę nowemu

Prezydentowi Miasta Ka-
towice drowi Marcinowi
Krupie. Wizyta miała
charakter kurtuazyjny,
niemniej omówiono sze-
reg kwestii żywotnych
dla funkcjonowania
Związku i jego udziału
w tegorocznych obcho-
dach 150-lecia Miasta

Katowice, 105-lecia
Związku Śląskich Kół
Śpiewaczych i 90-lecia
Archidiecezji katowickiej
kościoła rzymsko-kato-
lickiego. W trakcie spo-
tkania wręczono prezy-
dentowi Krupie pismo
gratulacyjne następującej
treści:

Prezydent Miasta Katowice
dr Marcin Krupa

Szanowny Panie Prezydencie

Prosimy o przyjęcie gratulacji z okazji wyboru na urząd Prezydenta Miasta
Katowice.

Dołączamy również życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2015.
Wierzymy, że zarządzane pod Pana kierownictwem miasto nadal przekształcać

się będzie w centrum życia kulturalnego, o którym – cytując przedwojennego
felietonistę Jotesa (red. Jan Smotrycki z „Polonii”) – każdy będzie mógł po-
wiedzieć: „Katowice, to jednak muzykalne miasto”.

W tym zakresie będziemy się starali wspierać Pana Prezydenta zwłaszcza
w jubileuszowym roku 150-lecia Katowic, zbieżnym ze 105-leciem zorgani-
zowanego ruchu muzycznego na Śląsku.

Deklarację taką składamy w imieniu prawie sześciu tysięcy śpiewaków
i muzyków skupionych w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr – spadkobiercy
i kontynuatorze tradycji utworzonego w 1910 roku w Bytomiu Związku
Śląskich Kół Śpiewaczych, który po podziale Śląska, w 1922 roku obrał
Katowice za swoją siedzibę.

Tu także – na katowickim Placu Miarki – usytuowany jest jeden z symboli
miasta, ufundowany przez śląskich śpiewaków pomnik Stanisława Moniuszki.

Będziemy wdzięczni, jeśli wzorem swego poprzednika, zechce Pan być
patronem ustanowionej w 1996 roku Międzynarodowej Nagrody Prezydenta
Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki. Statuetka wzorowana na katowickim
pomniku, w uznaniu zasług w upowszechnianiu piękna pieśni i muzyki,
wręczana jest wybitnym polskim a także czeskim działaczom i uczestnikom
społecznego ruchu muzycznego podczas dorocznego Święta Śląskiej Pieśni
Chóralnej „Trojok Śląski”.

Cześć Pieśni i Muzyce!
Za Zarząd Główny ŚZChiO

(–) mgr Andrzej Wójcik (–) Roman Warzecha
sekretarz prezes

Podobny, choć bardziej roboczy cha-
rakter miała wizyta złożona 5 lutego
Przemysławowi Smyczkowi – dyrek-
torowi Wydziału Kultury Urzędu Mar-
szałkowskiego. Delegacja, w skład któ-
rej wchodzili prezes, sekretarz i kapelan
Związku przedłożyli dyrektorowi in-
formację o tegorocznych zamierzeniach
i potrzebie ich finansowego wsparcia

przez samorząd województwa. W trak-
cie rozmowy ze szczególną uwagą od-
niesiono się do projektu organizacji
w październiku Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu im. Józefa Świdra „Cantus”
oraz Koncertu Galowego z okazji 150-
lecia Miasta Katowice, 105-lecia Ślą-
skiego Związku Chórów i Orkiestr
i 90-lecia Diecezji Katowickiej.

Cieszyn. W ewangelicko-augsbur-
skim Kościele Jezusowym w Cieszynie
odbył się w środę, 10 grudnia, koncert
muzyki religijnej W.A. Mozarta.
W koncercie firmowanym przez Za-
kład Dyrygowania i Wokalistyki
przy Instytucie Muzyki na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie udział wzięli: Akade-
micka Orkiestra Kameralna, Chór
Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”
przygotowany przez Izabellę Zielec-
ką-Panek, Marię Zuber i Annę Sza-
wińską, soliści – Anna Leśniewska
(sopran), Sabina Olbrich (sopran)
Agata Kobierska (alt), Hubert Miśka
(tenor), Ireneusz Miczka (baryton),
Bogumiła Dunikowska (organy). Dy-
rygowała Małgorzata Kaniowska, ko-
mentarzem słownym całość opatrzyły
Grażyna Durlow i Małgorzata Men-
del. Program koncertu, z którego jed-
ną część (Lacrimosa z Requiem d-
moll KV 626) dedykowano zmarłym
pracownikom Wydziału Artystycz-
nego UŚ wypełniły ponadto Ave Ve-
rum Corpus KV 618, Laudate Domi-
num z Vesperae Solemnes de Con-
fessore KV 339 oraz Msza Koronacyjna
C-dur KV 317. Przed rozpoczęciem
koncertu, podczas którego zbierane
były fundusze na remont mieszczą-
cych się w świątyni organów, ks. Ja-
nusz Sikora, proboszcz kościoła ewan-
gelickiego i ks. prof. Józef Budniak
odmówili krótką modlitwę ekume-
niczną za zmarłych.

Katowice. Jeden z licznych wieczorów kolędowych odbył się 26 stycznia
br. w Miejskim Domu Kultury „Południe” przy ulicy Jankego 136.
Wypełnił go śpiew trzech chórów: „Fermata”, „Hejnał” i „Modus Vivendi
Cameralis”. Sądząc po zamieszczonych na Facbooku zdjęciach był to
wieczór udany.



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 1 (411) 201536

6 Katowice. We wto-
rek, 27 stycznia, w sali
Parnassos Biblioteki
Śląskiej odbyło się ko-
lejne spotkanie
Wszechnicy Polskiej
Akademii Umiejętno-
ści Stacji Naukowej
w Katowicach. Sądząc
po frekwencji, przed-
sięwzięcia tego rodzaju
cieszą się znacznym
powodzeniem. Z pew-
nością są one okazją
do wzbogacenia wie-
dzy i poznania wybit-
nych osobistości świata
nauki. Ostatnie spo-
tkanie Wszechnicy
miało wyjątkowy cha-
rakter i przebieg. O wy-
głoszenie wykładu
na temat „Głos ludzki –
jedna z podstawowych, życiowych funkcji człowieka” po-
proszony został prof. dr hab. Jan Balarin – artysta i pedagog
związany ze śląskimi scenami muzycznymi, Szkołami Mu-
zycznymi w Zabrzu i Gliwicach oraz Akademią Muzyczną
im. K. Szymanowskiego w Katowicach., wieloletni dziekan
Wydziału Wokalno-Aktorskiego tej uczelni. Nie przybył
sam: wykładowi towarzyszył gorąco przyjęty koncert ab-
solwentów i studentów profesora. Szkoda, że poza A.
Wójcikiem – sekretarzem ŚZChiO i dawnym kolegą szkol-

nym prelegenta – wśród słuchaczy nie dostrzeżono ani
jednej osoby spośród dyrygentów, działaczy i uczestników
śląskiego ruchu śpiewaczo muzycznego. Wydaje się, że za-
gadnienia omówione przez profesora dla tego środowiska
winny być szczególnie interesujące. Pozostaje mieć nadzieję,
że prof. Ballarin udostępni swoje przemyślenia czytelnikom
„Śpiewaka Śląskiego”. Spotkania w Sali Parnassos zorga-
nizował prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka z Zakładu
Teorii i Historii Kultury.

Na podstawie nadesłanych materiałów oraz informacji własnych opracowała Barbara Czaykowska

Cieszyn. IV Akademickie Kolędowe Ostatki, które
odbyły się w niedzielę, 1 lutego, w kościele Miłosierdzia
Bożego w Cieszynie-Kalembicach przygotowane były
przez miejscową parafię we współpracy z Zakładem Dy-
rygowania i Wokalistyki w Instytucie Muzyki Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Ostatkowy cykl
kolędowy wymyślony kiedyś przez solistę Opery Śląskiej
i wykładowcę Instytutu Muzyki w Cieszynie dra hab.
Huberta Miśkę, cieszy się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta. W Ostatkach biorą udział muzycy związani
z Instytutem – studenci, soliści, dyrygenci. Prezentują,
solo, lub z prowadzonymi przez siebie zespołami, muzykę
związaną z okresem Bożego Narodzenia.

Do udziału w IV Akademickich Kolędowych Ostatkach
zaproszono prowadzony przez dr Aleksandrę Zeman Chór
Żeński „Melodia” z Nawsia w Republice Czeskiej, Repre-
zentacyjny Zespół Artystyczny Miasta Ustroń Estrada
Ludowa „Czantoria” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk,
kameralny zespół dydaktyczny „Con Grazia”, w skład
którego wchodzą studentki Wydziału Artystycznego w Cie-
szynie: Urszula Mokwa (flet), Karolina Skrzypek (wio-
lonczela), Anna Wolak (sopran). Ostatniemu zespołowi
na organach towarzyszyła dr hab. Bogumiła Dunikow-
ska.

Słowo wiążące wygłosił dr bab. Hubert Miśka, kierownik
Zakładu Dyrygowania i Wokalistyki UŚ.

Profesor Jan Ballarin i jego uczniowie
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ZARZĄD GŁÓWNY ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W KATOWICACH

zaprasza chóry 
do udziału w

XII FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ „MAGNIFICAT - 2015”
pod honorowym patronatem

Arcybiskupa Katowickiego – JE. ks. abpa Wiktora Skworca
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Sławy Umińskiej-Duraj

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 19 września 2015 roku od godziny 10.00
w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Brzozowicach-KamieniuP

ogłoszenie wyników oraz Koncert Laureatów odbędzie się tego samego dnia
w Bazylice NMP w Piekarach Śląskich

Do wspólnego wykonania prosimy przygotować następujące utwory:
Marian Sawa O Maryjo, świata Pani
Józef Świder Ave Maryja gratia plena

zaprasza chóry do udziału w

III KOnKuRSIE PIEŚnI CHÓRALnEJ
im. Czesława Prudla w Lyskach

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci Czesława Prudla – 
kompozytora, twórcy terapii słowno-muzycznej, autora pieśni, piosenek, hymnów i innych utworów

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 13.06.2015 od godz. 14.00
w Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach, ul. Dworcowa 4

Rywalizacja konkursowa odbywa się w dwóch kategoriach:
l chóry mieszane l chóry jednorodne

W programie obowiązkowa prezentacja wybranego utworu ze zbioru Czesława Prudla
Terapia słowno-muzyczna „Chóralne pieśni religijne”

Zbiór ten znajduje się na stronie www.lyski.pl w zakładce III Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla

Karty zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z partyturami wykonywanych utworów w wersji papierowej 
(3 egz.) przyjmowane będą przez Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2015 roku

Bliższe informacje, karty zgłoszeń, regulamin, korespondencja:
Biuro nr 15, Urząd Gminy Lyski, 44-295 Lyski ul. Dworcowa 1a

tel.: 32/4300051 wew. 115 fax: 32 430 00 31, e-mail: promocja@lyski.pl

Informacje, karty zgłoszeń i regulamin:

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice 

tel. 32 25 99 039 lub 660 41 61 81;   e-mail: slaskschio@gmail.com

Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt



Dyrygent do muzyków:
– Co dzień grają Państwo gorzej… Dziś gracie tak, jakby
już było… pojutrze.

Dyrygent do drugiego klarnecisty:
Dyrygent: – Proszę, teraz dwa klarnety!
II klarnecista: – Niemożliwe...
Dyrygent: – Ależ, dlaczego?
II klarnecista: – Dlatego, że w tym miejscu mam
tacet!

Dyrygent do muzyków:
– Żeby nie popaść w rutynę będę dyrygował
niestabilnie, więc proszę uważać!

Z ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTEZ ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTE

Z cyklu – „Muzyczne rozmówki”

Dżentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką:
– Madame, słyszałem wczoraj, jak Pani śpiewała.
– Tak tylko… dla zabicia czasu… – odpowiada zawsty-
dzona dama.
– Straszną broń Pani wybrała, Madame!

Takie sobie pytania

– Co robi chory śpiewak operowy?
– Cienko śpiewa.
– A śpiewaczka?
– Spuszcza z tonu.



Słońca blask uroczy
Czy to wiosny tchnienie?
Pierwsze zaloty ptaków
Czyjeś westchnienie
Ktoś cieplej spojrzy w oczy
Ze snu wstają nadzieje

Zielone szaty drzew, szelestem
Zapraszają gości
Serca promieniami ogrzane
Coś szepczą
Czegoś pragną
Śmieją się usta kochane

Wiosna to kapryśna Fortuna
Dziś przymilnie mruży oczy
Jutro patrzy w dal, ponad nami
Jak żagiel łopocze na wietrze
Odpływa
By kiedyś znowu zaskoczyć

Maria Pietrzyk
Nadchodzi wiosna
(15 stycznia 2015)

Obudź się –
Wiosna przyszła!
Spłynęły śniegi, ptasie chóry śpiewają…
My też wesołym tra la la
witajmy odradzające się życie!

Wszystkiego najlepszego –
Zarząd Główny ŚZChiO
Redakcja „Śpiewaka Śląskiego”


