
18 kwietnia 1910 roku w Bytomiu powołany został do istnienia

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

W sto piątą rocznicę tego wydarzenia, a także dla upamiętnienia 150-lecia
nadania praw miejskich Katowicom oraz 90-lecia Archidiecezji Katowickiej
w sali koncertowej Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12 odbył się
w sobotę, 18 kwietnia 2015 roku koncert pod hasłem

Katowice, to jednak muzykalne miasto
W trakcie koncertu, w pomieszczeniach Zarządu Głównego Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr, otwarta została wystawa kronik i sztandarów
będących świadectwem aktywności i dorobku zespołów oraz organizacyjnych
ogniw społecznego ruchu muzycznego.

Rok założenia 1920 Rok LIV Nr 2 (412) 2015
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R uch zdaje się być atrybutem młodości. Jest jej wyróżnikiem postrzeganym
jako ciągłe ożywienie i nieustanna gotowość do zmiany położenia.
Młodzi ani chwili nie potrafią spokojnie usiedzieć. Wiercą się, biegają,
chodzą… Wszystkim się interesują, wszystkiego muszą dotknąć… Chętnie

nawiązują kontakty, w gorączkowej krzątaninie podejmują celowe, albo i niecelowe
działania…

Ruch to życie.
Do powstania chórów, a następnie do utworzenia w 1910 roku śląskiej organizacji

śpiewaczej doprowadzili ludzie młodzi. Mieli nie więcej niż dwadzieścia, trzydzieści
lat. Czterdziestolatkowie byli w tym gronie czymś wyjątkowym. Ci młodzi ludzie –
pełni wigoru, ciekawości świata, obdarzeni silnym poczuciem sprawiedliwości skłonni
do buntu nonkonformiści – zapewne nie wiedząc o istnieniu arystotelesowej definicji
ruchu „aktualizowali to co jest w możności”. Tworzyli ruch, który był „aktualizacją” ich
własnych „możności”.

Z upływem czasu i przyborem wieku prężna młodość ustępuje miejsca dostojnej
sztywności. Ona ogranicza ruch. Spowalnia go. Aktualizacja „niemożności” oznacza
postępujące zobojętnienie i obumieranie. Jakże często ze zdumieniem konstatujemy,
że ten stan stał się udziałem niejednego zespołu czy ogniwa związkowego. Może
nawet nas samych, zbyt obciążonych rutyną, skostniałych, dotknęła ta przypadłość?

Szczęśliwie nie wszyscy młodzi wyjechali z kraju. Nie wszyscy poddali się apatii, ku
której skłania prawdziwy albo urojony brak możności. Są młodzi, którzy na innych się
nie oglądając, zamiast szwendać się bez celu po ulicach i stadionach, zakładają chóry
i pięknie w nich śpiewają. Komunikują
się między sobą za pomocą internetu,
którego ich dziadkowie i pradziadko-
wie boją się jak święty Michał diabła.

Ruch nie ustał. Trwa. Przyśpiesza.
Po części rozkręca się poza stupię-
cioletnim Związkiem, choć wcale tak
być nie musi. Okręg Tarnogórski
ŚZChiO podczas obchodu swego 95-
lecia pochwalił się m.in. chórem
o wdzięcznej nazwie „Fresco”. Jego
śpiew – artystyczny efekt dwuletniej
zaledwie pracy, a także urok młodości,
uwiódł chyba wszystkich słuchaczy. 

Ruch to życie. 
Młodości, ty nad poziomy wylatuj!

Ruch
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WYDARZENIAWYDARZENIA

Jak było?
Pięknie! I ciekawie. 
Niech żałują ci, co nie skorzystali z zaproszenia, nie

przyszli. Chociaż powinni byli. Okazja specjalna. Wła-
ściwie trzy różne okazje specjalne. Rzadkość. Niepo-
wtarzalna. 

Taki wieczór już się nie powtórzy.
Pewnie jakiś inny się trafi. 
Ale taki, to już nie. 
Sobota, 18 kwietnia 2015. 
Dokładnie sto pięć lat wcześniej doszło do utworzenia

Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Upamiętniona kon-
certem katowickich chórów i orkiestry z Knurowa
rocznica ta wpisała się w 150-lecie miasta Katowice
i w 90-lecie katowickiej Archidiecezji. 

W przerwie koncertu w pomieszczeniach Zarządu Głów-
nego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (Francuska
12, III piętro) otwarto wystawę kronik i sztandarów. Im-
ponujący zbiór. Wrażenie niesamowite. Ręcznie pisane
stronice, tysiące stronic, zdjęcia, rysunki… To trzeba…

„Ocalić od zapomnienia”! Za tytułem wystawy kryje się
szczęśliwa decyzja: wsparte stosowną umową postano-
wienie digitalizacji zbioru i udostępnienia go szerokiej
publiczności. Kontaktu z rękopisami nic jednak nie
zastąpi. Jeszcze przez pewien czas będzie to możliwe. 

Trzeba tylko przyjść. By potem nie żałować. 
Atrakcją wspomnianego wieczoru była multimedialna

prezentacja pod hasłem „Katowice, to jednak muzykalne
miasto”. 

Autorem ujętego w cudzysłów tytułu był Jotes (red. Jan
Smotrycki) – felietonista ukazującej się w Katowicach
w okresie międzywojennym gazety „Polonia”. Pokaz wraz
z obszernym komentarzem ukazującym wybrane aspekty
muzycznych dziejów Katowic przygotowany został przez
ks. prof. Antoniego Reginka i red. Andrzeja Wójcika – se-
kretarza ZG Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
redaktora czasopisma „Śpiewak Śląski”.

Twórcy prezentacji wykazali, że Katowice po prze-
kształceniu się „lichej wioski” w nowocześnie zorganizo-
wane miasto stały się prawdziwie europejskim „salonem
muzycznym”. 

Jeszcze przed uzyska-
niem praw miejskich,
w 1850 roku koncerto-
wała tu ze swoim lide-
rem słynna orkiestra Jo-
hanna Straussa, w póź-
niejszych zaś latach wy-
stępowali tak znamie-
nici artyści jak m.in.
Antoni Rubinstein
(1855), Paul Klengel
(1877), Ignacy Jan Pa-
derewski (1901), Broni-
sław Huberman (1910). 

Prelegenci zwrócili
również uwagę na rolę,
jaką w kształtowaniu
się polskiej tradycji mu-
zycznej miasta i kultury
jego mieszkańców speł-
nił ks. Rudolf Lubecki
(1844–1891) już w 1881
roku przez redakcję „Ka-
tolika” określony mianem „patrona muzyki w Katowicach”.

Obchodzące swój jubileusz miasto nad Rawą nie do-
czekało się dotąd rzeczowego, kompetentnego i komplet-
nego opracowania swej muzycznej historii. Istnieją oczy-
wiście publikacje o charakterze przyczynkarskim, cząst-
kowym. Poważniejsze jednak prace badawcze i doku-
mentacyjne w tym zakresie nie zdołały się rozwinąć – ani
w okresie międzywojennym, nastawionym raczej na bu-
dowanie od podstaw polskiego życia muzycznego w regionie
częściowo tylko mieszczącym się w granicach odrodzonego

150 lat Katowic • 105 lat Związku Śląskich Kół Śpiewaczych • 90 lat Archidiecezji Katowickiej

Taki wieczór już się nie powtórzy
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państwa polskiego, ani po drugiej wojnie światowej,
kiedy to ich podjęciu nie sprzyjała ideologizacja życia
naukowego.

Nic, lub prawie nic nie wiemy o muzycznej aktywności
mieszkańców dawnych Katowic. Przez analogię, na pod-
stawie wiedzy zgromadzonej przez folklorystów i etno-
muzykologów z dużą dozą prawdopodobieństwa można
przyjąć, że ich potrzeby oraz zachowania muzyczne nie
różniły się od dążeń i praktyk spotykanych w innych spo-
łecznościach tradycyjnych, wiejskich.

W początkowej fazie kształtowania się życia muzycznego
Katowic uczestniczyło przede wszystkim mieszczańskie
środowisko niemiecko-żydowskie. Już jednak na przełomie
XIX i XX wieku zaznaczyło się dochodzenie do głosu in-
teligencji polskiej, w tym Ślązaków wykształconych m.in.
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz osiedlających się
nad Rawą i w innych śląskich miastach Wielkopolan
i Pomorzan. O skuteczności ich pracy świadczą m.in.
takie dokonania, jak: obchody stulecia urodzin Chopina
(1910), budowa zrębów polskiego szkolnictwa muzycznego
(od 1908), nadanie ruchowi śpiewaczemu formy zorgani-
zowanej, wykształcenie i przygotowanie do samodzielnej
działalności licznej grupy dyrygentów i działaczy, organi-
zacja koncertów, a także imponujących rozmachem
zjazdów oraz manifestacji śpiewaczych.

Wybitną rolę w budowaniu muzycznej tradycji Katowic
odegrała ewangelicko-augsburska parafia Zmartwych-
wstania Pańskiego. Wzniesiona przy dzisiejszej ulicy War-
szawskiej ewangelicka świątynia (poświęcona w 1858
roku) stała się miejscem, w którym często można było
posłuchać dobrej muzyki. 

Sprzyjało temu wiele okoliczności, jak zainstalowanie
w 1922 roku wysokiej klasy organów, a także działalność
kilku wybitnych, związanych z ewangelicką parafią, mu-
zyków. Do grona najbardziej znanych i zasłużonych
wpisali się m.in.: Fritz Lubrich (1888–1971), Jan Gawlas
(1901–1965), ks. Adama Hławiczka (1908–1995). Przy pa-
rafii działa jeden z najstarszych na Śląsku chórów ko-
ścielnych. Jego udokumentowane dzieje sięgają roku 1904,
przypuszczalnie jednak zaczęły się one jeszcze w XIX wieku.
Z zespołem, noszącym od 1997 roku nazwę „Largo Can-
tabile” współpracowali m.in.: Ernst Greulich, F. Lubrich,
J. Gawlas, K. Stryja, ks. A. Hławiczka, M. Bliwert.

Początek polskiej tradycji śpiewaczej Katowic wiąże się
z powstaniem takich towarzystw jak: utworzona w 1894
roku „Lutnia” w Bogucicach, aktywna od 1906 roku
„Harmonia” w Józefowcu, dwa lata od niej młodsza
„Halka” w Załężu, „Lutnia” w Ligocie z chórem im. Wy-
spiańskiego w Szopienicach – rodowód obu sięga roku

1910, „Jutrzenka”z Pio-
trowic, która wpisała
się na tę listę w roku
1912, by w 1935 prze-
kształcić się w istniejący
do dziś Chór Męski
„Hejnał” oraz założone
w 1913 roku „Ogni-
wo”.

Warto przy sposob-
ności zwrócić uwagę,
że na terenie Katowic
w ciągu XX wieku ist-
niało 66 chórów zrze-
szonych w Związku Ślą-
skich Kół Śpiewaczych,
9 chórów kościelnych
i 15 chórów działają-
cych pod auspicjami
Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Z imponującej
liczby chórów zarejestrowanych w Związku pozostało
zaledwie 11. Niemal zupełnie zanikły chóry męskie;
spośród 25 czynnych w XX wieku tego rodzaju zespołów
pozostał zaledwie jeden!

Oprócz Reichshalle, czyli zbudowanym w roku 1873
budynku dzisiejszej Filharmonii, Teatru Miejskiego i świątyń
na czele z kościołem ewangelickim – miejscami koncer-
towymi dawnych Katowic były… sale hotelowe, kawiarnie
i restauracje! 

Na najwyższym poziomie muzykowano m.in. w domu
koncertowym „Trocadero” oraz w kawiarni cesarskiej –
Kaiser Café… Jako restauracja „Astoria”, lokal ten funk-
cjonował do lat 70. XX wieku. W „Astorii” były koncerty
rozmaite – między innymi Orkiestry Salonowej Braci
Dorian, której słuchał z upodobaniem Stefan Marian
Stoiński (1891–1945) – pierwszy laureat NAGRODY MU-
ZYCZNEJ MIASTA KATOWICE!

Te krótkie przypomnienia oczywiście nie wyczerpują
tematu zasługującego na szersze potraktowanie. Należy
mieć nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Tymczasem za-
dowolić się musimy opracowanym przez A. Wójcika oko-
licznościowym wydawnictwem Zarządu Głównego ŚZChiO
(z niego pochodzą włączone do tej relacji urywki mówiące
o muzycznej historii Katowic) a także zaproszeniem
na dalszy ciąg rocznicowych obchodów stupięciolecia
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Szczególnie gorąco polecić się godzi wpisujące się w tę
szczególną okazję:

– XXIII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”
z XX Międzynarodową Nagrodą Muzyczną Miasta Kato-
wice im. Stanisława Moniuszki (12 września 2015 roku,
Amfiteatr „Zadole”);

– 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 w Katowicach (10 października 2015
roku, Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej, ul Francuska
12 w Katowicach, Sala Koncertowa Centrum Nauki i Edu-
kacji Muzycznej).

Będzie pięknie i ciekawie.
Trzeba tylko przyjść. By potem nie żałować.

andwoj

Stefan Marian Stoiński – pierwszy laureat
Nagrody Muzycznej Miasta Katowice
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Aż żal, tak można by w dwóch słowach powiedzieć
o kompozytorze, wykładowcy Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, multiinstrumentaliście, któremu poświęcono
koncert „Józef Podobiński – w 90. rocznicę urodzin”,
a którego nie grano przez blisko 20–30 lat.

Józef Podobiński urodził się 17 marca 1925 w Polnej,
zmarł 16 maja 1993 w Siemianowicach. Studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach na Wy-
dziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w klasie Jana
Gawlasa. Należał do Związku Kompozytorów Polskich.
Wykładał instrumentację i czytanie partytur. Za pracę
pedagogiczną został odznaczony Nagrodą im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. Za swoją działalność otrzymał
wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki,
Nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydak-
tyczno-wychowawczej, Srebrny Krzyż Zasługi (1975),
Złoty Krzyż Zasługi (1977), Złotą Odznakę Zasłużonemu
w rozwoju województwa Katowickiego (1979), Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski (1987). Józef Podobiński
był kompozytorem wszechstronnie utalentowanym. Grał
na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, trąbce, organach,
klarnecie i saksofonie. Twórczość Podobińskiego jest nie-
zwykle bogata i wszechstronna. W jej skład wchodzą
utwory symfoniczne, formy sceniczne, utwory wokalno-
instrumentalne i kameralne. Kompozytor wielokrotnie
inspirował się wzorami muzyki jazzowej. Określano go
„polskim Gershwinem”. W dorobku twórczym kompo-
zytora na szczególną uwagę zasługują operetki i musicale
m.in. „Genialny Kamerdyner” oraz „Sprzedany talent”.

Na imprezę, która odbyła się 14 marca 2015 roku
w siemianowickim Parku Tradycji, przybyła rodzina kom-
pozytora z Warszawy – siostra Jadwiga Chrostowska-No-
wicka, siostrzeniec Aleksander Chrostowski wraz z żoną
i córką. Obecni byli ponadto: Przewodniczący Rady

Miasta w Siemianowicach Adam Cebula, Przewodniczący
Rady w Muszynie (drugim ukochanym miejscem, w którym
państwo Podobińscy wypoczywali), profesorowie Akademii
Muzycznej oraz przedstawiciele Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent
Miasta Siemianowice Śląskie oraz Marszałek Województwa
Śląskiego.

Józef Podobiński przyjaźnił się z Aleksandrem Bardinim,
Bogusławem Kaczyńskim, Beatą Artemską, Zdzisławem
Szostakiem, Stanisławem Tokarskim… Znał go i cenił
Kazimierz Kutz. Słynny kulturoznawca, etnograf, muzy-
kolog, folklorysta Adolf Dygacz tak się wypowiadał o „na-
szym” Podobińskim:

„Jego muzyka posiada wiele zalet. Cechuje ją prostota,
jasność, logika, świeżość i bogactwo pomysłów, wykwintny
smak, wyjątkowo chwytliwa melodyjność i szczerość
uczucia. Jest to muzyka pisana doprawdy z sercem. Prak-
tyczna znajomość gry na wielu instrumentach jak fortepian,
organy, skrzypce, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon –
pozwala kompozytorowi wykorzystać w pełni możliwości
techniczne instrumentów i wyposażyć jego muzykę w pięk-
ne i naturalne brzmienie”.

Józef Podobiński był bardzo skromnym człowiekiem,
umarł samotnie i w zapomnieniu, ale po tym koncercie,
sądzimy, że częściej będziemy korzystać z wielkiej spuścizny
Ślązaka i siemianowiczanina z wyboru. 

Podczas koncertu wyświetlony został krótki film zre-
alizowany przez gospodarza wieczoru, red. Marka Omelana,
który do wspomnień o świetnym muzyku zaprosił m. in.
Andrzeja Wójcika – redaktora „Śpiewaka Śląskiego” i se-
kretarza Zarządu Głównego ŚZChiO, który podczas
studiów w katowickiej PWSM i późniejszej działalności
zawodowej w radiu i telewizji wielokrotnie spotykał się
i współpracował z kompozytorem.

Utwory siemianowickiego mistrza muzyki
przypomniane po latach przyjęte zostały nie-
zwykle gorąco przez słuchaczy. Pewna w tym
zasługa wykonawców. Pod dyrekcją Bohdana
Wantuły w koncercie udział wzięli: Andrzej
Sitko (tenor), Antoni Brożek (fortepian), Ewa
Banachiewicz, Tomasz Więcek (akordeon), Adam
Bul (gitara), Kamil Wantuła (perkusja) i Prze-
mysław Wacławik (kontrabas) oraz Chór Mie-
szany „Dzwon” z Orzesza pod batutą Natalii
Łukaszewicz.

Małgorzata Groniewska

Utwory Józefa Podobińskiego podczas koncertu prezentował
m.in. Chór Mieszany „Dzwon” z Orzesza. Dyrygowała Natalia
Łukaszewicz

Wspomnieniowy koncert 
w 90. rocznicę  urodzin 
Józefa Podobińskiego

Muzyka pisana doprawdy 
z sercem
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Niedziela „Jubilate” była dniem
69 Diecezjalnego Zjazdu Chó-
rów Ewangelickich Diecezji

Katowickiej. Zlot zespołów chóralnych
odbył się 26 maja 2015 roku w Gola-
sowicach, w zabytkowym kościele
barokowym z 1765 roku.

Koncertowanie poszczególnych chó-
rów wplecione było w nabożeństwo,
a chóralne śpiewy rozdzielała liturgia.
W kolejności wystąpiły (od ołtarza,
lub od strony organów) następujące
chóry (nie wszystkie mają osobne na-
zwy, większość reprezentowała parafie
w wymienionych miejscowościach):
Golasowice, „Canto Deo” z Rybnika,
„Animato” z Gliwic, Zabrze, Święto-
chłowice, Kraków, Orzesze, „Largo
Cantabile” z Katowic, „Boże Dzieci”
z Orzesza, Jastrzębie Zdrój, Bytom
i Miechowice (razem), Pszczyna, „Can-
tate” z Chorzowa, Mikołów, „Jubilate
Deo” z Mysłowic i Tychy. 

W sumie wokalne umiejętności za-
prezentowało 17 zespołów. Rozrzut
jakościowy i ilościowy był spory. Naj-
mniejszy zespół liczył 9 członków,
największe dochodziły do czterdziestu.
Ale wielkość zespołów nie musi prze-
kładać się, poza siłą brzmienia, na ja-
kość wykonania. Małe chóry, m.in
z Zabrza, Bytomia, Świętochłowic
(widoczne efekty pracy nowej dyry-
gentki) potrafiły zainteresować słu-
chaczy równie mocno, jak renomo-
wane większe chóry, w tym katowickie
„Largo Cantabile”, które za brawu-
rowe wykonanie „Alleluja” Haendla
otrzymało aplauz słuchaczy. 

Od kilku lat bardzo pozytywnie
odbierany jest rybnicki chór pod dy-

rekcją Adelajdy Romańskiej.
Szczególne wrażenie wywarło
wykonanie utworów staro-
cerkiewnych przez mysłowic-
kie „Jubilate Deo”. 

Repertuar poszczególnych
chórów był zróżnicowany –
od średniowiecza po muzykę
współczesną, od kompozy-
torów ewangelickich i świec-
kich po polskich i zagranicz-
nych, o charakterze kontem-
placyjnym i dynamicznym –
słowem frajda dla miłośni-
ków muzyki chóralnej. Jak
zawsze i tu świątynia wypeł-
niona była po brzegi chó-
rzystami i parafianami. Każdy występ
nagradzano oklaskami, bo każdy, na-
wet najsłabszy chór, jest wielką war-
tością dla danej parafii, ubogacającą
kościelne uroczystości, czy będącą
wizytówką parafii na zewnątrz. Nie-
które chóry miały wsparcie instru-
mentalne, co niewątpliwie wzbogacało
wykonanie.

Od wielu lat działaczy chóralnych
niepokoją takie problemy, jak starze-
jące się i malejące zespoły śpiewacze,
w tym coraz większy brak śpiewają-
cych mężczyzn. Wydaje się, że póki
w naszym kraju ewidentnie nie wzro-
śnie stopa życiowa oraz poczucie bez-
pieczeństwa socjalnego rodziny,
na młodych nie ma co liczyć. Wcale
nie oznacza to, że obecne pokolenie
nie jest muzykalne. Dowodzą tego
świetnie funkcjonujące chóry mło-
dzieżowe. Z kolei poziom poszcze-
gólnych zespołów wokalnych współ-
zależy od poziomu i zaangażowania

dyrygentów oraz prezesów chórów,
których rola jest nie do przecenienia. 

Ewangelicką społeczność śpiewaczą
powitał ks. proboszcz Marcin Makula,
który zarazem zapowiadał chóralne
występy. Homilię wygłosił ks. bp Ma-
rian Niemiec. Na zakończenie połą-
czone chóry (ok. 400 śpiewaków) za-
śpiewały pieśń My dziedzicami Słowa
do muzyki J. Szwiertni i słów ks. P.
Sikory.

W imieniu przybyłej braci śpiewa-
czej dyplomy poszczególnym dyry-
gentom lub prezesom wręczał diece-
zjalny biskup w asyście ks. Dariusza
Chwastka – przewodniczącego Komisji
ds. Muzyki Kościelnej oraz golaso-
wickiego proboszcza.

Zjazd podzielony był na część sa-
kralną – w kościele i biesiadną –
w dużym namiocie, usytuowanym
obok kościoła. Po obiadowej przerwie
toczyło się towarzyskie spotkanie, po-
łączone ze śpiewem, a nawet z tańca-
mi, w sympatycznej atmosferze sprzy-
jającej ludzkiej integracji. 

Organizatorzy zadbali, aby wszystko
zagrało; każdy chór miał swojego
opiekuna, a w kościele rezerwację
miejsc. Służba porządkowa pomagała
w parkowaniu autokarów i pilnowała
ładu w wydawaniu obiadów. Pod na-
miotem, a wcześniej w miejscach
zgrupowania uczestników, oczekiwał
słodki poczęstunek oraz napoje.

69 zjazd chórów wypadł okazale,
tym bardziej, że sprzyjała aura. Połą-
czył w jedno śpiewaczą brać. Był
istotnym dla wszystkich obecnych
przeżyciem, zarówno duchowym jak
i artystycznym.

Tekst i foto: Jan Maria Dyga

Uczestnicy Zjazdu w golasowickiej świątyni

Święto pieśni ewangelickiej

Pamiątkowa fotografia po rozdaniu dyplomów przez 
ks. bpa Mariana Niemca i golasowickiego proboszcza ks.
Dariusza Chwastka
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Za nami kolejny Walny 
Zjazd Delegatów. Który 
w stupięcioletniej historii

naszego Związku? Kiedyś, dawno temu,
numerowano je skrupulatnie. Potem,
nie wiadomo – z lenistwa, czy z innej
jakiejś przyczyny – zaniechano tego
obyczaju. Ten ostatni, był zjazdem
sprawozdawczym.

Czy był wydarzeniem?
– A miał być? – może odpowie ktoś

pytaniem na pytanie. 
Pewnie miał. Przecież odbywa się

tylko raz w roku. Jest więc zawsze
czymś wyjątkowym, wyróżniającym
się spośród innych, bardziej powsze-
dnich zgromadzeń. 

Ale nie był.
Jak miał być, skoro nie tylko że

goście żadni nie zaszczycili go swoją
obecnością, to nawet delegaci zawiedli:
ze 156 uprawnionych mandatariuszy
przyszło/przyjechało ledwie pięćdzie-
sięciu sześciu. To 37 procent z grosza-
mi! Dobrze, że Zjazdy rozpoczynają
obrady w tak zwanym drugim terminie.
Dzięki temu, skrajnie rzecz ujmując,
nawet jeden delegat może podejmować
wiążące decyzje!

Że absurd? 
Cóż, mało to absurdów w naszym

pięknym kraju? Zdążyliśmy się do nich
przyzwyczaić! Stały się, że tak powiem,
niezauważalne.

Smuto i śmieszno.
Szczęśliwie nie zawiodła Grupa Wo-

kalna „Camerton” z Łazisk Górnych.
Stawiła się, na oko, w komplecie i pięk-
nie zaśpiewała. Ale można sobie wy-
obrazić i taką sytuację, że z całej tej
gromady na estradzie pojawiłaby się
tylko Ewa Kaczmarczyk – dyrygentka
i akompaniatorka Grupy, względnie
Grzegorz Kaczmarczyk, także dyrygent
zespołu. Oj, działoby się, działo w ta-
kim razie. 

A nie działo się?
Wszystko po kolei się działo, według

planu.
W planie napisane było, że po otwar-

ciu nastąpi wybór przewodniczącego
(został nim dr Krzysztof Chlipalski)
i sekretarza (Andrzej Wójcik) Zjazdu.
Potem wybrano Komisje – mandatową,
skrutacyjną, uchwał i wniosków. Wy-
brańcy zabrali się do pełnienia swych
funkcji. Zaraz też głos zabrać mieli
goście. 

Nie zabrali.
Przecież, jak już wspomniano, wrzu-

cili zaproszenia do kosza: – A co,
a po co się fatygować, na jakimś tam
zebraniu czas marnować, gdy wokół
tyle atrakcji! 

Sprawozdanie. Owszem, było. Nawet
kolorowe. Okładki miało kolorowe.
To drukowane, dostarczone delegatom
przed zjazdem. Bo już komentarz pre-

zesa, wygłoszony na żywo taki kolo-
rowy nie był. Smutno-śmieszne za-
wierało akcenty…

A jakie miały być, gdy z absurdami
jakich wokół pełno, trudną walkę trze-
ba prowadzić, nie zawsze z pewnym
i dobrym skutkiem?

W kolejnych punktach porządku
dziennego przyjętego przez trzydzieści
siedem procent uprawnionych dele-
gatów zajęto się planem pracy i planem
finansowym na rok 2015.

Widoki marne. 
Z tego powodu „wybrane zagad-

nienia artystyczne dotyczące chórów
i orkiestr” też się marnie przedstawiają.
A jeśli zostaną zrealizowane, to dzięki
uporowi i entuzjazmowi drzemiącemu
jeszcze w niektórych steranych duszach
związkowych działaczy.

Dyskusja? 
Potrzebna. 
Jaka była?
Miałka.
Uchwały zjazdowe – przyjęte. 
Wolne głosy? Wolne, czyli żadne. 
Zakończenie: śpiew, złączone dłonie,

Przyjaźń o bra-a-cia…
Sztandar wyprowadzić!
Do zobaczenia za rok.
Liczymy na niezawodny i aktywny

udział delegatów z wszystkich zareje-
strowanych zespołów oraz okręgów.

Andrzej Wójcik

Smutno i śmieszno w naszym pięknym kraju

Grupa Wokalna „Camerton” z Łazisk Górnych stawiła się, na oko, w komplecie i pięknie zaśpiewała
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Na wniosek Zarządu Głównego
ŚZChiO podjął uchwały o nadanie
Godności Honorowych Członków
Zarządu Głównego ŚZChiO. Ob-
darzeni nimi zostali:

– dr Lucjusz Anders
– mgr Kazimierz Tulaja

Na podstawie wniosków z zespo-
łów i okręgów Zarząd Główny
ŚZChiO zwrócił się do Walnego
Zjazdu Delegatów o nadanie tytułów
Herolda Śpiewactwa Śląskiego. Re-
komendowane osoby od prawie 60
lat wykazują się aktywnością w ruchu

śpiewaczym. Tytułem tym uhono-
rowani zostali:

Adelajda Paszek – z chóru mie-
szanego „Cantate” przy parafii
ewangelicko-augsburskiej w Cho-
rzowie;

Aniela Noga – z chóru miesza-
nego „Lutnia” przy Chorzowskim
Centrum Kultury w Chorzowie;

Paweł Kapica – z chóru miesza-
nego „Lutnia” przy Chorzowskim
Centrum Kultury w Chorzowie;

Barbara Hepner – z chóru mie-
szanego „Seraf” przy parafii NSPJ
w Chorzowie.

Nasi nowi honorowi. Od lewej: dr Lucjusz Anders, mgr Kazimierz Tulaja

Przy prezydialnym stole. Od lewej: R. Warzecha (prezes ZG), K. Chlipalski (przewodniczący
WZD), A. Wójcik (sekretarz WZD), J. Zaremba (z-ca sekretarza WZD). Z tyłu: członkinie Komisji
Uchwał i Wniosków Danuta Cyganek i Urszula Warzecha

NASZ FELIETONNASZ FELIETON

Skrzypce
pod podłogą

Nie, nie będzie to felieton o cudem
odnalezionych w czasie remontu za-
bytkowych skrzypcach, a ich rola po-
jawi się w dalszej części tekstu.

Moja dwunastoletnia wnuczka Na-
talia napisała wiersz o wdzięczności
(a raczej jej braku) dla natury i świata
dźwięków. O tym, że w zgiełku miasta
nie potrafimy usłyszeć śpiewu ptaka,
niczego złego nie widzimy w deptaniu
trawnika, nie zachwycają nas zmie-
niające swe kształty chmury. W zgiełku
miasta i ciągłym pośpiechu rzeczywi-
ście jest to trudne, tym bardziej, że
naturalnym środowiskiem dźwięków
jest... cisza. To z niej rodzi się muzyka,
która uchwycona w nuty tworzy opo-
wieść, a jej treść najczęściej sugeruje
tytuł utworu.

Aby zatem dobrze śpiewać, należy
śpiewać ze zrozumieniem. Żeby za-
chwycić słuchacza, trzeba uniemożliwić
mu ziewanie, spowodować, by przy-
mknięte powieki były skutkiem uru-
chomionej wyobraźni, a nie znużenia.

Z wielkim zainteresowaniem oglą-
dałam niedawno film pt. „Kopia mi-
strza” opowiadający o twórczości Lu-
dwiga van Beethovena, który mimo
pogłębiającej się głuchoty, wciąż two-
rzył arcydzieła.

I tu docieramy do skrzypiec pod pod-
łogą.

Otóż w ostatnim roku swego życia
Beethoven pracował nad Dziesiątą
Symfonią, której dokończenie utrud-
niała mu choroba. Poprosił zatem
swoją kopistkę Annę (Polkę z pocho-
dzenia), by zapisywała dyktowane
przez kompozytora nuty.

– …„e” i „g” połącz łukiem, bo
chcą polecieć w górę razem. Skrzypcom
zapisz piano, niech smyczki stukają
delikatnie, jakby chciały pomóc uwię-
zionym pod podłogą skrzypcom wy-
dostać się na powierzchnię. A kiedy
już się wydostaną, niech uczynią to
z hukiem, wpisz forte fortissimo!
Przy „a” wpisz bemol, żeby oddać nie-
zadowolenie skrzypiec, że zostały same
na scenie, nie licząc ciężkiej wiolon-
czeli, która nie zdołała oderwać się
od ziemi, zaś inne instrumenty dawno6
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JUBILEUSZEJUBILEUSZE

już sięgnęły nieba i wpadły w otwarte
ramiona Boga...”

– Zapisane, mistrzu...
Ale tych słów Beethoven już nie

usłyszał. Zmarł w 1827 roku, nie
ukończywszy dzieła.

Pomyślmy, ile fantazji poświęcał
każdej nucie, jaką rolę powierzał każ-
demu dźwiękowi tworząc utwór, któ-
rego trzecia strona zapisu nutowego
była dokończeniem historii zainspi-
rowanej nutami strony pierwszej.

Tu nasunęło mi się pytanie, w jakim
stopniu wyobraźnia kompozytora sza-
nowana i doceniana jest przez wyko-
nawców?

Opierając się na przykładzie naszych
chórów uważam, że mimo wysiłków
dyrygentów, nauka, przekazanie dy-
namiki wykonawczej wciąż jest pro-
blemem. I będzie nadal, póki chórzyści
nie przestaną skupiać się na sile swego
głosu (im głośniej, tym lepiej), a zaczną
śpiewać sercem i ze zrozumieniem
tekstu. Nawet pisanego łaciną.

Muzyka opowiada o radości, bólu,
uwielbieniu, wdzięczności, tęsknocie,
zawiera na przemian humor i cierpie-

nie i każde z tych uczuć wymaga od-
miennej interpretacji.

Spróbujcie opowiedzieć swemu
dziecku, czy wnukowi bajkę, bazując
od początku do końca np. na nucie
„e”, w podziale taktu na ćwierćnuty.
I najlepiej forte, bo przecież „melodia”
prosta, tekst własny, więc o pomyłkę
trudno. Zauważcie, że po kilku zda-
niach dziecko nakryje główkę kołder-
ką, nie chcąc dalej słuchać. Przypusz-
czam, że następnego wieczora, kiedy
tylko usiądziecie na brzegu łóżka,
dziecko od razu zarzuci kołdrę na gło-
wę, obawiając się „powtórki z roz-
rywki”. A tu zaskoczenie. Dziś bez
eksperymentu. Dziś opowiedz z uczu-
ciem, jak to daaawno, daaawno temu
zła macocha kazała wyprowadzić Jasia
i Małgosię do lasu...

Zniżonym głosem okaż gniew,
współczucie westchnieniem, a próbę
ucieczki Małgosi przechodzącej na pal-
cach obok śpiącej czarownicy opo-
wiedz szeptem. Zobaczycie, jak kołdra
powoli zacznie zsuwać się z głowy
dziecka i odsłoni wpatrzone w was
z zaciekawieniem oczy.

Dbajmy zatem o to, by odbiorca
naszej muzyki był także zasłuchany.
Budźmy śpiewem wrażliwość, dostar-
czajmy emocji, ale... nie straszmy. Opo-
wiedzmy naszym słuchaczom historię,
którą zapamiętają i zechcą przyjść
na koncert raz jeszcze. Korzystajmy
perfekcyjnie z sugestii wykonawczych
naszych dyrygentów, ich mimiki, ge-
stów dłoni. To zawodowcy, a estetyka
wykonania utworu świadczy o ich kla-
sie. Sukces, czy porażka najczęściej za-
leżą od nas, co powoduje, że mówimy
o chórach słabszych i dobrych. O ta-
lentach mniejszych i większych.

Beethoven, niszcząc na wystawie
model mostu autorstwa młodego ar-
chitekta, na pytanie: „dlaczego to zro-
biłeś?” odpowiedział:

– Twoja praca łączy tylko dwa brze-
gi, moja dusze. Do ciebie Bóg szepcze,
do mnie krzyczy, bo więcej dał i więcej
wymaga.

Ale my nie straszmy widza krzykiem.
Nie zakładajmy, że wszyscy są głusi,
jak Beethoven, bo możemy nie usłyszeć
braw. Jak on...

Barbara Liczberska

Policzysz sobie siedem lat sza-
batowych, to jest siedem razy
po siedem lat, tak że czas sied-

miu lat szabatowych będzie obej-
mował czterdzieści dziewięć lat.
Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca
zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania
zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi.
Będziecie święcić pięćdziesiąty rok,
oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla
wszystkich jego mieszkańców. Będzie
to dla was jubileusz – każdy z was
powróci do swej własności i każdy
powróci do swego rodu. Cały ten
rok pięćdziesiąty będzie dla was ro-
kiem jubileuszowym – nie będziecie
siać, nie będziecie żąć tego, co uro-
śnie, nie będziecie zbierać nieobcię-
tych winogron, bo to będzie dla was
jubileusz, to będzie dla was rzecz
święta. Wolno wam jednak będzie
jeść to, co urośnie na polu.

(Kpł 25, 8–12, tłum. ks. J. Wir-
szyłło, „Biblia Tysiąclecia”)

Zdaje się polubiliśmy jubileusze.
Każdego roku jest ich tyle, że trudno
zliczyć. Nie co pięćdziesiąt, co pięć
lat ogłaszają świętowanie jubileuszo-
wego roku rozmaite ogniwa Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr. W pro-
cesie gwałtownej dewaluacji wszyst-
kiego roztapia się i ten nobliwy oby-
czaj, zakorzeniony w świętej tradycji
usankcjonowanej przepisami dwu-
dziestego piątego rozdziału Księgi
Kapłańskiej. Jubileuszowa mania nie
jest niczym nowym. Odnosił się
do niej krytycznie w XIX wieku sam
Norwid. Chyba jednak nie wyobrażał
sobie, by – jak to dzisiaj bywa – ju-
bilatami nazywać kilkuletnie dzieci.
Nazywanie zaś jubileuszem tak błahej
rocznicy, jak – powiedzmy – dwulecie
przedszkola w N. wzbudza co naj-
wyżej wesołość1. Od razu przypo-
mina się w tym miejscu znane ry-
motwórcze dzieło Boya-Żeleńskiego,
którego początkowy fragment (dzieła,
nie Boya!) objaśnieniem jest genezy

i charakteru jubileuszowych obcho-
dów –

Nie wiem, który to nasz przodek,
W przydługi ponoś karnawał,
Gdy wyczerpał wszelki środek,
Skąd wziąć jaki świeży kawał,

Wnet, po formy dążąc nowe,
Chwycił kpiarstwa kaduceusz,
Skrobnął się nim mocno w głowę
I wymyślił – jubileusz.

Przyjęła się ta zabawa,
Jako że w niej leży sposób,
Co każdemu daje prawa
Kpić z najszanowniejszych osób;

Lecz że wszystko mija w świecie
(Niech go jasny piorun trzaśnie!)
I zdarzyć się może przecie,
Że tradycja ta wygaśnie.

Podam tu więc przepis cały,
By wszedł do krakowskich kronik,
Na ten jubel tak wspaniały,
Jak „rękawka” lub „lajkonik”.

Od jubileuszu do… jubileuszu
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Bierze się do tego celu
Tęgiego, starego pryka,
Sadza się go na fotelu
I siarczyście się go „tyka”.

Odmiany wszak prawa znacie,
Trudności nie będzie zatem;
Więc: jubilat, jubilacie,
Jubilata, z jubilatem...

Publiczności zastęp liczny
Hurmem obsiada galerią,
A cały ten obchód śliczny
Sam pacjent bierze na serio2.

Wysłuchanie, względnie przeczyta-
nie ze zrozumieniem powyższego frag-
mentu (zaledwie osiem z dwudziestu
siedmiu czterowersowych strofek) za-
jęło nie więcej nad dwie minuty sza-
nownej publiczności, która po raz
pierwszy zetknęła się z utworem na-
pisanym około roku 1910 (dokładna
data powstania dzieła nieznana, moż-
liwe jest zatem dodanie, lub odjęcie
kilku lat). Potem sto pięć razy Ziemia
okrążyła Słońce… 

Nastał rok dwa tysiące piętnasty. 
Spośród innych lat poprzednich

i przyszłych wyróżni się w annałach
pewnie „obchodem ślicznym” sto pię-
ciolecia związku śląskich amatorów
zespołowego śpiewania i grania… 

Okazji do świętowania, czyli „ob-
chodzenia”, mamy w tym 2015 roku
nadzwyczaj dużo. Już nie tylko Zwią-
zek świętuje jako całość, bo i po-
szczególne okręgi, nie od macochy,
bardzo są rocznicowe. Także poszcze-
gólne zespoły chwalą się leciwą do-
stojnością. W zawrotnym tempie na-
stępują po sobie stosowne uroczysto-
ści… „Publiczności liczny zastęp”
musi wykazać się niezłą kondycją.
Bywanie przecież bywa wyczerpujące!
Podobnie, jak i wznoszenie na cześć
tego czy innego „pacjenta” okrzyków
„wiwat, wiwat jubilacie!”. 

Wyrazem dbałości o należytą oprawę
jubileuszowo-rocznicowych uroczysto-
ści są nader staranne zabiegi. Kolejność
zawsze taka sama: powołanie Komitetu
Organizacyjnego, sporządzenie planu,
szukanie sponsorów… Po pokonaniu
pierwszych trudności przygotowania
do jubileuszowej fety ruszają pełną
parą. Odtąd jej kłęby unoszą się
nad głowami członków zarządów, ko-
mitetów, a zwłaszcza prezesów i skarb-
ników zmuszonych sytuacją do po-
dejmowania decyzji i rozstrzygania
rozmaitych ważnych kwestii. 

Odpowiednio wczesne „dopięcie
na ostatni guzik” i długotrwała „kon-

centracja nad organizacją widowni”
sprawia, że rocznicowy obchód może
podobać się gościom. Zadowoleni są
sami jubilaci i przede wszystkim szef
komitetu organizacyjnego, nie kryjący
zachwytu chórzystkami śpiewającymi
podczas okazjonalnej fety. Estetyczny
odbiór wizualny wzmagają ich stroje.
Również uroda dyrygentki zwraca
na się uwagę i jej kunsztowny sposób
prowadzenia śpiewu z gracją, ruchami
giętkimi, pełnymi wdzięku.

– Sympatyczny wieczór – rozrzewnia
się szef komitetu organizacyjnego
po uroczystości zakończonej wspól-
nym odśpiewaniem pieśni Przyjaźń
o bracia... – Jubileuszowa aura ma
w sobie coś uroczystego i podniosłego
– kontynuuje po chwili swój we-
wnętrzny monolog. 

Przemówienia, odznaczenia, gratu-
lacyjne listy… Oklaski…

Jedni to lubią, inni nie. 
Nie lubił jubileuszy Henryk Mikołaj

Górecki. Wielki kompozytor, członek
honorowy Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr odniósł się do tej kwestii
w jednym z wywiadów z okazji sie-
demdziesiątej rocznicy urodzin ob-
chodzonej w 2003 roku. Różne miasta
na świecie świętowały tę rocznicę…

– Fetuję, czemu nie?! Choć strasznie
nie lubię jubileuszy. Dlaczego nagle
mam być o dziesięć lat starszy? Nie
można świętować 59. czy 63. urodzin?
– pytał kompozytor. – Jak będziecie
w moim wieku, zrozumiecie, co znaczy
stałe przypominanie „jesieni życia”.
Jestem Ślązakiem i obchodzę głównie
imieniny. A ponieważ mam trzy imio-
na, trzech patronów plus urodziny,
to się naskłada! Poza tym komu mam
odmówić? Żeby się obrazili? 26 stycz-
nia jubileusz w Moskwie, następnego
dnia w Palermo, a i tak do końca
życia będę pamiętał swój piękny, ju-
bileuszowy koncert w Woli Rzędziń-
skiej…

Minął jubileusz – najpierw jeden,
potem drugi, trzeci… Okrągłe daty
skłaniają do refleksji i do radosnego
świętowania.

Nie są obojętne. Podobnie, jak rocz-
ny obieg matki ziemi, „hojnej żywi-

cielki, pełnej bogactwa i wszelkich
zasobów” wokół dziennej gwiazdy. 

Ruch jest oznaką życia. 
Dobrze, że wszystko kręci się w koło.

Że przechodzą do historii szalone
karnawały, wspomnieniem stają się
jubileusze… 

Ile ich za nami? Ile ich jeszcze bę-
dzie? 

Kręć się, kręć wrzeciono. 
Od jubileuszu, do jubileuszu…

Andrzej Wójcik

*    *    *
Jubileuszowo-rocznicowy sezon roz-

kręcił się na dobre. Skończy się pewnie
późną jesienią…

Do połowy roku 2015 odbyły się,
względnie trwają zainaugurowane ja-
kiś czas temu obchody:
l 105-lecia Śląskiego Związku

Chórów i Orkiestr. W ramach ob-
chodów, w sobotę 18 kwietnia, w sali
koncertowej Biblioteki Śląskiej przy ul.
Francuskiej odbył się panel pod ha-
słem „Katowice, to jednak muzykalne
miasto” oraz połączony z otwarciem
wystawy sztandarów i kronik koncert
katowickich chórów „Ogniwo” oraz
Towarzystwa Śpiewaczego „Modus
Vivendi” z udziałem Orkiestry Dętej
KWK „Knurów”. Koncert galowy z tej
okazji odbędzie się 10 października
w Sali Koncertowej Centrum Nauki
i Edukacji Muzycznej;
l 95-lecia Okręgu Rybnickiego

Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr. Z tej okazji odprawiona została
msza św. w niedobczyckim kościele
pw. NSPJ zaś po przemarszu delegatów
ŚZChiO z towarzyszeniem Polsko-
Czeskiej Orkiestry „Silesia” w tam-
tejszym Domu Kultury odbyła się
uroczysta akademia. Po jej zakończe-
niu w miejscowym Parku im. H. Czem-
piela zaprezentowały się m.in. chóry
Okrę gu Ryb nic kie go, któ ry mi dy ry -
go wał Wa cław Mic kie wicz. Przy oka -
zji upa mięt nio na zo sta ła 150 rocz ni-
ca śmier ci Ju liu sza Ro ge ra – od da ne-
go spo łecz ni ka, le ka rza i mi ło śni ka
folk lo ru ślą skie go, twór cy wy da ne go
w 1863 ro ku zbio ru „Pie śni lu du pol -
skie go w Gór nym Szlą sku”;

————————————

1 Hipotetyczny „List Gratulacyjny” na okoliczność takiego „jubileuszu” mógłby
mieć na przykład taką oto, dość zabawną postać: „Z okazji uroczystego obchodu
Jubileuszu Dwulecia Przedszkola w N. prosimy o przyjęcie życzeń dalszego pomyślnego
rozwoju tej zasłużonej placówki wychowawczej. Niech nasz Jubilat żyje i rozkwita ku
chwale przedszkolnej społeczności i osiąga sukcesy w kształtowaniu przyszłych kadr
uczniowskich dla Szkół Podstawowych usytuowanych na terenie Gminy”. 

2  Krakowski jubileusz, Boy, „Słówka”. Wydanie Jubileuszowe. Przedmową i komentarzem
opatrzył dr Tadeusz Żeleński, Warszawa, 1938,  s. 45. 6
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l 103 rocznicy utworzenia w Pio-
trowicach Chóru Męskiego „Hejnał”.
Cieszę się, że Państwa działalność przy-
czynia się do kultywowania tradycji
poprzez odwoływanie się do najwięk-
szych dzieł muzyki polskiej – podkreślił
w liście skierowanym do „śpiewaków
w górniczych mundurach” dr Marcin
Krupa – Prezydent Miasta Katowice.
Rocznicowa uroczystość „Hejnału”
(msza święta w piotrowickim kościele

celebrowana przez dawnego śpiewaka,
ks. Zbigniewa Donarskiego oraz spo-
tkanie towarzyskie) odbyła się w so-
botę, 16 maja;
l 95-lecia Okręgu Katowickiego

ŚZChiO. W okazjonalnym liście Za-
rządu Głównego skierowanym do pre-
zesa okręgu, Zdzisława Czenczka,
oprócz zwyczajowych gratulacji życzeń
wspomniano m.in., że gdy 20 lutego
1920 tworzono to nowe wówczas

Zbiorowym chórem Okręgu podczas koncertu z okazji 95-lecia dyrygował Krzysztof K. Kaganiec

6

6
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ogniwo związkowe, wstąpiło do niego
piętnaście zespołów śpiewaczych. Było
wśród nich „Ogniwo” – chór o wy-
jątkowo pięknej historii i imponują-
cym dorobku artystycznym. Zespół
ten wziął udział w rocznicowej uro-
czystości, która odbyła się 6 czerwca
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych na katowickim Osiedlu
Tysiąclecia. Wespół z „Ogniwem”
do wspólnego pod kierunkiem Krzysz-
tofa K. Kagańca wykonania Suity Roz-
barskiej oraz Wielkiego walca rewiowego
stanęły chóry: Archikatedry Chrystusa
Króla, Towarzystwa Śpiewaczego „Mo-
dus Vivendi”, „Słowiczek” z Kostuch-
ny. Pod kierunkiem Szczepana Kurzei
zaprezentowała się także Orkiestra
Dęta KWK „Murcki-Staszic”;
l 70-lecia Chóru im. Juliusza Ro-

gera w Rudach. Więcej informacji
o uroczystości, która odbyła się w so-
botę, 6 czerwca, w osobnej relacji;
l 95-lecia Okręgu Tarnogórskiego

ŚZChiO zrzeszającego siedmiuset chó-
rzystów i muzyków amatorów, sku-
pionych w 19 chórach, 3 zespołach
folklorystycznych i 2 orkiestrach. Uro-
czystości rocznicowe odbyły się w nie-
dzielę, 7 czerwca. Na część pierwszą,
rozpoczętą w godzinach południo-
wych złożył się rozpoczęty przed Tar-
nogórskim Centrum Kultury barwny
korowód złożony z 14 chórów po-
wiatu tarnogórskiego i lublinieckiego
oraz prowadzącej uczestników po-
chodu Górniczej Orkiestry Dętej „By-
tom” pod dyrekcją Józefa Słodczyka.
Po dojściu na Rynek i powitaniu pre-
zesa Okręgu, Grzegorza Pitasa, roz-
począł się koncert zespołów śpiewa-
jących i grających na stopniach Ra-
tusza. 

O 17.00 w Tarnogórskim Centrum
Kultury rozpoczęła się jubileuszowa
gala z udziałem Młodzieżowego Chóru
Rozrywkowego „Dafne” i Chóru Ka-
meralnego „Fresco” z Tarnowskich
Gór oraz Chóru Mieszanego „Jutrzen-
ka” z Nakła Śląskiego i Ludowego
Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki”
z Ożarowic. Z okazji jubileuszu Okręgu
Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr, pragnę wszystkim chó-
rzystom – byłym i obecnym – życzyć
dużo zdrowia, pary w płucach i słowi-
czych głosów, a także radosnego świę-
towania – napisała wicemarszałek Se-
natu RP Maria Pańczyk-Poździej w li-
ście gratulacyjnym skierowanym
do burmistrza Arkadiusza Czecha,
który objął tę uroczystość patronatem
honorowym;

Na koncercie 95-lecia Okręgu Katowickiego ŚZChiO pod kierunkiem Szczepana Kurzei zagrała
Orkiestra Dęta KWK „Murcki-Staszic”

Barwny pochód tarnogórskich śpiewaków i muzyków przeszedł ulicami miasta

Na rocznicowym koncercie Tarnogórzan królowała młodość. Na zdjęciu Młodzieżowy Chór Roz-
rywkowy „Dafne” 6
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l 95-lecia Okręgu Chorzowsko-
Rudzkiego ŚZChiO utworzonego 12
lutego 1920 roku. Okręg Królewsko-
hucki (taka była początkowa jego na-
zwa) od pierwszych chwil zmagał się
z rozmaitymi przeciwnościami. O tym
mówią doświadczenia działaczy, śpie-
waków i muzyków, który obecnie
współtworzą tak zacne grupy śpie-
wacze i instrumentalne, jak Chór
„Cantate” parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej, Chór Mieszany „Lutnia”,
Chór Mieszany „Gwiazda”, Chór Mę-
ski „Śląsk”… Uroczystości rocznicowe
Okręgu Chorzowsko-Świętochłowic-
kiego, którego prezeską od 1993 roku
jest Genowefa Stachowiak, odbyły
się w dniach 13 i 14 czerwca;
l 70-lecia Akademickiego Chóru

Politechniki Śląskiej. W liście Za-
rządu Głównego ŚZChiO skierowa-
nym do prezesa chóru, Zygmunta
Piórkowskiego, napisano m.in.: „Wy-
pełnianiem kształtu sobie wyznaczo-
nego” zdaje się być wypełnione ist-
nienie Akademickiego Chóru Politech-
niki Śląskiej, obchodzącego dziś swą
kolejną ważną rocznicę. Przemawiają
za tym napływające wciąż z różnych
stron informacje o sukcesach i osią-
gnięciach zespołu, który co prawda
począł się w 1945 roku, ale przecież
wciąż nawiązuje do wyprzedzającej
ten fakt prześwietnej tradycji Lwow-
skiego Chóru Technickiego. Tak, czy
owak wierzyć się nie chce, że to już
70 lat dzieli nas od chwili, w której
padły owe słowa pamiętne: 

– A może by tak założyć chór stu-
dentów…

Rocznicowy koncert odbył się 13
czerwca. W niezwykłej scenerii spa-
lonego w 1945 roku przez RosjanTradycję regionu z wdziękiem reprezentowały „Ożarowianki”

Przyszłość należy do takich zespołów, jak Chór kameralny „Fresco”…

6
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wnętrza gliwickiego Teatru (Ruiny Te-
atru Victoria) wykonane zostało wiel-
kie dzieło Carla Orffa Carmina Burana.
Do udziału w tym przedsięwzięciu
zaproszono wielu wspaniałych arty-
stów: Akademicki Chór Politechniki
Śląskiej, którego sztandar udekoro-
wany został przy tej okazji Złotą Od-
znaką ŚZChiO z Wieńcem Laurowym,
wystąpił wraz z Gliwicką Orkiestrą
Kameralną, Akademickim Chórem
Politechniki Wrocławskiej, Chórem
Męskim POSM II st. im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach, Chórem
ZSM w Tychach, Olgą Ksenicz (so-
pran), Piotrem Łykowskim (kontra-

tenor), Łukaszem Motkowiczem (ba-
ryton), Maciejem Trąbką (tancerz)
i innymi. Dyrygował Tomasz Gie-
dwiłło, całość wyreżyserował Mariusz
Kozubek. Po koncercie rozpoczął się
Bal Jubileuszowy, podczas którego
wyróżniający się chórzyści udekoro-
wani zostali honorowymi odznakami
śląskiego związku śpiewaczo-muzycz-
nego;
l 95-lecia Chóru Mieszanego „Sło-

wik nad Olzą”, który swój obchód
rocznicowy połączył z XIII Zlotem
Chórów zaplanowanym na dzień 21
czerwca. Zespół utworzony w lutym
1920 roku w trudzie służenia pieśni

i muzyce osiągnął piękny wiek i za-
służył sobie na miano jednego z naj-
zacniejszych śląskich chórów. W zlocie
a zarazem uroczystości rocznicowej
na Campingu Europa w Olzie oprócz
chóru pełniącego rolę gospodarza im-
prezy udział wzięły chóry „Moniusz-
ko” z Czyżowic, „Echo” z Syryni,
„Melodia” z Osin, „Jadwiga” z Wo-
dzisławia Śląskiego, „Lira” z Orłowca,
„Spójnia” z Marklowic, „Canticorum
Novum” z Wodzisławia Śląskiego oraz
Orkiestra Dęta KWK „Marcel”.

Opr. andwoj
Foto: Edward Stuła, Hanna
Kampa, Maciej Goryl

70 lat chóru im. Juliusza Rogera w Rudach

Kamienny jubileusz, czyli 70
rocznicę istnienia świętował
w sobotę 6 czerwca Chór im.

Juliusza Rogera z Rud. Obchody roz-
poczęły się przy pomniku patrona
naprzeciw dawnego szpitalika po-
wstałego staraniem książęcego lekarza,
Juliusza Rogera. W tym roku przypada
również 150 rocznica jego śmierci.

Juliusz Roger, lekarz, przyrodnik i
zbieracz pieśni ludowych z terenu
Górnego Śląska zmarł nagle 7 stycznia
1865 roku podczas polowania. Ofi-
cjalną przyczyną śmierci był udar
serca. 

W uroczystościach jubileuszu wzięli
udział dawni i obecni członkowie
chóru, sympatycy, znajomi i przyjaciele

oraz przedstawiciele samorządów róż-
nego szczebla. Obecny był między in-
nymi poseł Henryk Siedlaczek, starosta
Ryszard Winiarski, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Sabina Chroboczek Wierzchowska i
jej zastępca Łukasz Ruhe, radny po-
wiatowy Adrian Plura wraz z mał-
żonką, dyrektor MOKSiR Michał Fita6
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i dyrektor kuźniańskiego oddziału
Banku Spółdzielczego Krzysztof Mel-
narowicz. Na obchody przybyli rów-
nież sołtysi: Rudy Kozielskiej Gizela
Górecka i Jankowic Henryk Machnik,
a także radni - Manfred Wrona, Adrian
Lepiarczyk i Gerard Hanusek. 

Po przemarszu spod pomnika, około
godziny 14.00, odprawiona została
uroczysta msza święta sprawowana
przez księdza dyrektora Jana Rośka
oraz dawnego członka rudzkiego chó-
ru, księdza prałata Mariana Piotrow-
skiego. Po mszy na dziedzińcu starego
opactwa cystersów rozpoczęła się część
oficjalna i artystyczna. Oprócz sole-
nizantów śpiewających pod kierun-
kiem pani dyrygent Krystyny Lubos
wystąpili między innymi: zespoły ma-
żoretek z Rud i Kuźni Raciborskiej,
zespół sygnalistów myśliwskich ,,Hu-
bertus”, zespoły Łężczok i Racibo-
rzanie, chór „Seraf” z Rybnika pod
batutą Żanety Wojaczek, chór „Mał-
gorzata” z Lysek pod batutą Zygfryda
Kupczyka, szkolny chór Crescendo z
ZSO w Rudach pod batutą Marcina
Lubosa, zespół ,,Przecinek”, teatr
szkolny z ZSO w Rudach; między

występami goście imprezy wysłuchali
prelekcji historycznej posła Henryka
Siedlaczka, który z tej okazji na powrót
wcielił się w dawną postać nauczyciela
historii. 

Palące słońce zmusiło publiczność
do szukania schronienia w cieniu drzew
i pod namiotem ustawionym przy bo-
gato zaopatrzonym stoisku gastrono-
micznym. Świetną okazją do wytchnie-
nia od upału było też zwiedzanie wy-
stawy poświęconej działalności chóru
im Juliusza Rogera w Rudach. 

W trakcie uroczystości złotą od-
znaką honorową Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr uhonorowani zo-
stali: Tomasz Piechula, Bożena Mor-
gała, Paweł Paprotny, srebrną oznakę
wręczono pani Dorocie Timler, zaś
odznakę brązową odebrali: Aldona
Dzięgielewska, Dawid Bartodziej, Ma-
ria Wróblewska, Wiesława Skowronek
i Paweł Duda.

Podczas występu jubilatów poże-
gnano również dwójkę chórzystów,
którzy przeszli na zasłużoną, przy-
słowiową emeryturę. Za wiele lat prób
i występów podziękowano Urszuli
Remiorz i Bolesławowi Poloczkowi. 

– Dzisiejsza uroczystość niczego nie
kończy. To tylko podsumowanie ko-
lejnego etapu działalności – mówił w
homilii ksiądz Jan Rosiek. 

Słuchając wspaniałych pieśni wy-
śpiewanych przez jubilatów naprawdę
trudno się było z tym nie zgodzić. 

Tradycje śpiewacze w Rudach sięgają
drugiej połowy XIX wieku. Według
dokumentów i przekazów ustnych w
1875 r. powstał w Rudach chór męski
„Liedertafel”. Wkrótce rozpoczął dzia-
łalność także drugi, mieszany chór
kościelny „Cecylia”, w którym również
działali członkowie chóru męskiego.
Po wojnie swoją działalność rozpo-
częło „Towarzystwo Śpiewu Chopin”,
którego pierwszym dyrygentem został
Jan Wesołowski. 

W 1956 r. decyzją Ministerstwa
Kultury i Sztuki nadano zespołowi,
jako jedynemu w kraju imię Juliusza
Rogera. Od 1983 r. dyrygentem chóru
jest Krystyna Lubos - doktor habili-
towana, muzyk, pedagog, dyrygent,
chórmistrz, kierownik artystyczny
chórów, orkiestr, a także zespołów
pieśni i tańca. 

Tekst i foto: Dawid Bartodziej

6
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Z OKRĘGÓW I ZESPOŁÓW: WODZISŁAWZ OKRĘGÓW I ZESPOŁÓW: WODZISŁAW
Spotkanie na „dworze”

W niedzielne, słoneczne popołudnie 10 maja 2015
roku o godz.15.00 Chór Męski „Echo” po raz drugi
w tym roku koncertował w kościele p.w. Narodzenia
NMP w Starym Bohuminie (Republika Czeska). Tym
razem daliśmy godzinny koncert pieśni maryjnej. Występ
odbył się w ramach nabożeństwa majowego, więc śpie-
waliśmy na przemian z wiernymi, którzy pamiętali nas
z poprzedniego pobytu. Zaprezentowaliśmy dziesięć pieśni:
Bogurodzica, Wszystkie Trony niebieskie, Ave Maria, Maryjo
ja Twe Dziecię, Nie opuszczaj nas, Sancta Maria, Witaj
Gwiazdo Morza, O Niepokalana oraz – po błogosławień-
stwie – Najświętszym Sakramentem Sanctus i Benedictus
W. Lachmanna.

Wypad do bohumińskiej parafii to prawdziwe „sa-
crum-profanum” ponieważ po nabożeństwie spotkaliśmy
się ze wspaniałymi ludźmi, gospodarzami kościoła i klasz-
toru, oo. franciszkanami (proboszcz o. Kalikst Jan Bernard
Mryka i wikariusz o. Jan Bosko Wojas) na prawdziwej
majówce, która odbyła się na wolnym powietrzu, czyli

na „dworze”. W podzięce za serdeczne przyjęcie, jak
przystało na chórzystów, podziękowaliśmy gospodarzom
śpiewem pieśni biesiadnych.

Biertułtowskie „Echo” u oo. Franciszkanów w Starym Bohuminie
serdecznie przyjęte zostało przez proboszcza, o. Kaliksta J.B. Mryka

Prawie sto osób zaśpiewało Barkę, ulubioną pieśń św. Jana Pawła II

– Prezesie, fajny koncert!

– powiedziała rozpromieniona starsza
pani wychodząc z kościoła parafial-
nego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wo-
dzisławiu Śląskim. Koncert, którego
wysłuchała odbył się 13 maja 2015
roku. Jego program wypełnił chóralny
śpiew czterech wodzisławskich chórów
mieszanych: „Cantata” parafii św. Her-
berta – dyr. Dorota Brzęczkowska,
„Assumptio” parafii WNMP – dyr.
Ewa Mitko i „Jadwiga” – dyr. Donata

Miłowska oraz chóru mieszanego
„Moniuszko” z Czyżowic – dyr. Bar-
bara Grobelny.

Każdy zespół wykonywał po trzy
pieśni o tematyce maryjnej, a na za-
kończenie wspólnymi siłami pod dyr.
Donaty Miłowskiej Barkę (prawie sto
śpiewających osób!). Przedstawicielom
poszczególnych chórów wręczone zo-
stały przez proboszcza parafii ks. pra-
łata Bogusława Płonkę i prezesa Okrę-
gu Krystiana Dziubę pamiątkowe pla-
kietki i okolicznościowe dyplomy. 

To był chór – marzenie!
„Winny” był prezes raciborskiego

chóru męskiego, Andrzej Obuchowski,
który kiedyś przyjechał do radlińskiego
chóru męskiego „Echo”- Biertułtowy,
by wymienić się partyturami pieśni
na chór męski. Wymiana polegała
na wzbogaceniu posiadanych już za-
sobów nowymi utworami a celem
było poszerzenie i urozmaicenie re-
pertuarów obu zespołów. 

Minęło kilka miesięcy. Wizyta pre-
zesa z Raciborza zaowocowała za-
proszeniem naszego chóru do wzięcia
udziału w majowym Koncercie Pieśni
Maryjnej. Zaproszenie bratniego ze-
społu działającego przy parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Raci-
borzu zostało przez chórzystów bier-
tułtowskiego „Echa” przyjęte z zado-
woleniem.

No i stało się! W dniu 24 maja,
w kościele parafialnym NSPJ w Raci-
borzu odbył się wspaniały Koncert
Pieśni Maryjnej z udziałem obu za-
przyjaźnionych chórów męskich. Ze-
społy śpiewały osobno i wspólnie
wybrane na tę okazję pieśni. Nie tylko
maryjne, ale również do Ducha Świę-
tego (w tym dniu przypadało święto
Zesłania Ducha Świętego). Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczyły zwłasz-
cza wspólne śpiewy. Koniec końców,
nie za często można oglądać i słuchać
chóru złożonego z czterdziestu (nie
najmłodszych już, niestety!) mężczyzn. 6
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6

Dwa „ECHA” w Zebrzydowicach

Zgodnie z popularnym w naszym środowisku powie-
dzeniem, że „śpiewamy tam, gdzie nas zapraszają i tam
gdzie nas słuchają”, Chór Męski „Echo”- Biertułtowy nie
odmówił zaproszenia do wzięcia udziału we wspólnym
z Chórem Mieszanym „Echo”- Zebrzydowice koncercie
maryjnym. Po trwających kilka lat przygotowaniach
w ostatni dzień maja 2015 roku udało się sfinalizować

pomysł złączenia sił organizacyjnych i artystycznych obu
zespołów noszących tę samą nazwę. Było to możliwe
dzięki bardzo dobrym kontaktom wzajemnym Krystiana
Dziuby – prezesa Okręgu Wodzisławskiego i radlińskiego
chóru oraz dyrygentki zebrzydowickiego chóru, Jadwigi
Sikory (wspaniałej kobiety, „żyjącej muzyką”).

Koncert odbył się 31 maja w kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. 

Po serdecznym powitaniu zespołów i licznie przybyłych
słuchaczy przez zapowiadającą wy-
konawców Barbarę Sabath, jako
pierwszy wystąpił biertułtowski chór
„Echo”, który pod kierunkiem Ty-
moteusza Kubicy wykonał sześć pieśni.
Następnie słuchano śpiewu drugiego,
tym razem mieszanego chóru „Echo”
będącego gospodarzem wieczoru. Chór
z Zebrzydowic wykonywał pieśni,
spośród kilka łączyło się z promocją
nowo wydanej płyty CD pod tytułem
„Pieśni dla Madonny”.

Po koncercie, w pobliskim pałacu,
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury,
odbyło się spotkanie integracyjne obu
zespołów. Odbyło się ono w serdecznej
i radosnej atmosferze, która udzieliła
się wszystkim jego uczestnikom.

Jako pierwszy w zebrzydowickim kościele wy-
stąpił biertułtowski chór „Echo”

Zachęcamy wszystkich prezesów okręgowych, prezesów chórów i orkiestr oraz ich kronikarzy do
wypełniania tego działu „Śpiewaka Śląskiego” informacjami i refleksjami o rozlicznych przecież wydarzeniach
składających się na życie związkowych ogniw i poszczególnych zespołów.  Dobrze jest się podzielić z innymi
własnymi doświadczeniami, a i  utrwalania pamięci o wynikach pracy, sprawiających radość, choć
odbywającej się często nie bez przeszkód, też nie należy lekceważyć. (red.)

Tekst i foto: Krystian Dziuba –
prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO oraz Chóru Męskiego „Echo” – Biertułtowy w Radlinie

To był chór – marzenie!
Podczas koncertu wykonanych zo-

stało szesnaście pieśni, między innymi:
Maryjo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie,
Po górach, dolinach i Przybądź, Duchu
Stworzycielu, W Sakramencie utajony
(połączone chóry wraz z orkiestrą),
Sancta Maria (połączone chóry), Ave
Maria, Nie opuszczaj nas, O Maryjo
Matko moja, Łzy Matki, Matko nie-
bieskiego Pana. Chórami i orkiestrą
dyrygowali: Jan Goldman (chór parafii
NSPJ) i Tymoteusz Kubica (chór
„Echo”). 

Po koncercie odbyło się spotkanie
integracyjne, podczas którego rozma-
wiano na temat dalszych kontaktów
i możliwości kolejnych wspólnych
występów. Przyjaźń została utrwalona,
a wszystkiemu „winien” prezes raci-
borskiego chóru! To był chór – marzenie!
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W 100. rocznicę urodzin Karola Stryji

Cieszyniak, który zdobył cały świat
„Karol Stryja

in memoriam...”
W niedzielę 24 maja 2015 odbył

się w kościele Jezusowym w Cieszy-
nie kolejny koncert z cyklu „Karol
Stryja in memoriam...”. W lutym
minęła 100. rocznica urodzin tego
wielkiego artysty, zaś 22 maja przy-
padła 1. rocznica śmierci Józefa Świ-
dra – zasłużonego polskiego kom-
pozytora, legendy polskiej pieśni
chóralnej, życiem zawodowym
i twórczością związanego z Cieszy-
nem. Przypomnijmy, iż Józef Świder
bywał też częstym gościem na Za-
olziu jako juror konkursów chóral-
nych,. Jego pieśni śpiewały i śpiewają
wszystkie chóry zaolziańskie…

Filharmonia Śląska jak co roku
przyjechała do Cieszyna z okolicz-
nościowym koncertem. W tym mroku
w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Ka-
meralnej, solistów – Elżbiety Kolorz
(sopran), Tomasza Dziwisza (tenor)
i Michała Schoppa (baryton), pod dy-
rekcją Jacka Błaszczyka zabrzmiały
III Koncert Brandenburski Jana Seba-
stiana Bacha i Msza G-dur Franciszka
Schuberta. Ponadto, w wykonaniu
Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Har-
monia” pod dyrekcją Izabeli Zielec-
kiej-Panek słuchaliśmy pieśni a cap-
pella Józefa Świdra. Koncertowi to-
warzyszyła poświęcona Karolowi Stryji
wystawa. Zrealizowana w galerii
„Domu Narodowego”, na czas kon-
certu przeniesiona została do Kościoła
Jezusowego.

Cieszyniak nie tylko 
z urodzenia

Z Karolem Stryją zetknąłem się
po raz pierwszy w roku 1956. Konty-
nuowałem wówczas trzeci rok studiów
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Ołomuńcu – mieście nadzwyczaj
cudownym, kulturalnym i pełnym
uroczych, historycznych pamiątek.
Prowadziłem też na studiach chór
a cappella studentów narodowości
polskiej z Zaolzia, których w tym
czasie studiowało w Ołomuńcu ponad
pięćdziesięcioro. Już wtedy marzyłem

o chórze z orkiestrą, takim samym
jak ten, podziwiany wtedy na kon-
certach ołomunieckiej Filharmonii
Morawskiej.

Pamiętam dobrze pierwszy, w roku
1956, gościnny występ 41-letniego
wówczas Karola Stryji w Czechosło-
wacji. Był niemal świeżo mianowa-
nym, od 1953 roku, kierownikiem

artystycznym i dyrygentem Filharmo-
nii Śląskiej. Karol Stryja wyszedł
przed orkiestrę sprężystym krokiem.
Wytworny, w nieskazitelnym fraku,
swą czarodziejską batutą przeniósł
słuchaczy i ołomunieckich muzyków
Filharmonii Morawskiej w magiczny
świat dźwięków Odwiecznych pieśni
Mieczysława Karłowicza, Uwertury
Bajka Stanisława Moniuszki oraz
V Symfonii Dymitra Szostakowicza… 

Przypominam sobie, że jako czło-
wieka urodzonego na Śląsku Cieszyń-
skim, rozpierała mnie skryta duma,

bo Karol Stryja, który odniósł w Oło-
muńcu wielki sukces artystyczny, miał
mocne cieszyńskie korzenie. Urodził
się 2 lutego 1915 w Cieszynie. Jego
rodzice urodzili się nawet na Zaolziu
– ojciec Jan w Toszanowicach (w r.
1874) a matka, Zuzanna z Szopów,
w Nydku (1877). 

Karol Stryja jest cieszyniakiem nie
tylko w sensie miejsca urodzenia, ale
również w sensie mentalnym, w zna-
czeniu określonej formacji psychicznej
i intelektualnej, która jest efektem za-
równo tradycji jak i – a może przede
wszystkim – wychowania w szczególnym
klimacie rodzinnego domu, szkoły, mia-
sta – czytamy w książce monogra-
ficznej „Viva il Maestro”, biografii
osobistej i artystycznej wielkiego pol-
skiego dyrygenta i pedagoga wydanej
w roku 1998, na parę miesięcy
przed jego śmiercią.

Syn prostej cieszyńskiej rodziny był
jednym z pierwszych, który po wojnie
zdobywał muzyczny świat, szeroko
i konsekwentnie propagując w nim
dokonania polskich kompozytorów
i muzyków. 

Stryja częstym gościem 
w Czechosłowacji

W latach 1956–1987 gościł Karol
Stryja w Czechosłowacji często. Dy-
rygował Filharmonią Czeską, Praską
Orkiestrę Symfoniczną (m.in. na Mię-
dzynarodowych Festiwalach Muzycz-
nych „Praska Wiosna”), Filharmonią
Słowacką w Bratysławie, Orkiestrą
Filharmonii w Brnie, Filharmonią
im.Leoša Janáčka w Ostrawie (Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyczny „Maj
Janáčka), Filharmonią Morawską
w Ołomuńcu (Festiwal „Ołomuniecka
Wiosna Muzyczna”), orkiestrami sym-
fonicznymi w Pilźnie, Mariańskich
i Franciszkowych Łaźniach oraz Ko-
szycach. 

Gościł tu parę razy z katowicką Fil-
harmonią Śląską. 

Pamiętam piękny koncert tej or-
kiestry w Karwinie, w roku 1959,
na którym obok innych utworów –
Stanisław i Anna Oświecimowie M.
Karłowicza, K. Szymanowskiego Sym-

Prof. Karol Stryja – Kawaler Krzyża Wielkiego
Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą
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fonia concertante oraz VII Symfonia
L. van Beethovena – zabrzmiał również
przecudny Koncert fortepianowy e-
moll F. Chopina z udziałem solisty,
Tadeusza Żmudzińskiego.

Z Filharmonią Śląską związany był
K. Stryja 27 lat, od 1953 aż do 1990
roku. Od 1982 roku także jako jej
dyrektor naczelny i artystyczny. 

Ambasador muzyki polskiej
i polskiej kultury narodowej

w świecie
Równocześnie, przez szesnaście lat

(1968-83), był szefem artystycznym
symfonicznej orkiestry duńskiej
„Odense Symfoniorkester” w Odense.
Jak sam wspominał w „Viva il Ma-
estro”, jego ambicją było zaprezento-
wanie tamtejszym melomanom twór-
czości kompozytorów polskich. Oka-
zało się, iż muzyka polska utożsamiana
była przez Duńczyków zaledwie
z twórczością Chopina. Mile zasko-
czeni zostali muzyką Moniuszki, Kar-
łowicza, Szymanowskiego, którego
IV Symfonia i Stabat Mater przyjmo-
wano z nadzwyczajnym uznaniem. 

Z Filharmonią Śląską i Odense Sym-
foniorkester odbył Stryja liczne wojaże
koncertowe po Europie. Jako dyrygent
zaprezentował się również z innymi
orkiestrami, zresztą nie tylko w wielu
krajach europejskich, ale także w Ka-
nadzie, Stanach Zjednoczonych, Ar-
gentynie, Izraelu, Japonii i na Kubie. 

Występował też na licznych mię-
dzynarodowych festiwalach muzycz-
nych, m.in. wspomnianej już Praskiej

Wiośnie, Warszawskiej Jesieni, Wra-
tislavia Cantans. Jego kunszt podzi-
wiali słuchacze koncertów festiwalo-
wych w Anglii, Belgii, Bułgarii, Rosji,
Szwajcarii oraz Szwecji… 

Pedagog dyrygentury i patron
konkursów dyrygenckich

Tuż po objęciu stanowiska dyry-
genta w Filharmonii Śląskiej rozpoczął
Stryja pracę pedagogiczną w katowic-
kiej Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej. Klasę dyrygentury prof. K.Stry-
ji opuściło kilkunastu dyplomantów.
W ramach studiów podyplomowych
w jego klasie studiowali Mishi Hayashi
z Japonii oraz Wiktor Dmuchowski
z Białorusi. Nazwiska niemal wszyst-
kich absolwentów prof. Stryji można
spotkać na afiszach filharmonicznych
i operowych, niektórzy są dyrektorami
instytucji muzycznych.

Kolejnym dziełem, które rozsławiło
polskiego dyrygenta, była inicjatywa
zorganizowania Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. C. Nie-
lsena, którego pierwsza edycja odbyła
się w czerwcu 1980 roku, stanowiąc
niejako paralelę do Międzynarodo-
wego Konkursu Dyrygentów im. Grze-
gorza Fitelberga w Katowicach – rok
wcześniej powołanego do istnienia
również K. Stryję. Oba konkursy przy-
jęte zostały natychmiast (a więc już
po pierwszej edycji) do Światowej Fe-
deracji Międzynarodowych Konkur-
sów Muzycznych w Genewie, co sta-
nowi potwierdzenie ich wysokiej rangi
i renomy artystycznej i organizacyjnej. 

Artysta prowadził też liczne kursy
mistrzowskie dla młodych dyrygentów
w różnych krajach, m.in. w Izraelu.

Nagrania radiowe
i telewizyjne

Karol Stryja dokonał wiele nagrań
i prawykonań dla wielu rozgłośni ra-
diowych i telewizyjnych w kraju
i za granicą. Współpracował z wielu
wytwórniami płytowymi, jak np. Pol-
skie Nagrania, Wifon, Muza, ORF,
EMI. Dla firmy Marco Polo (później
Naxos) utrwalił komplet dzieł sym-
fonicznych i oratoryjno-kantatowych
Karola Szymanowskiego, łącznie z ope-
rą „Król Roger”.

Życie spełnione
W roku 1995 – z okazji Jubileuszu

60-lecia pracy twórczej Prezydent Rze-
czypopolitej Polskiej Lech Wałęsa na-
dał Karolowi Stryji Krzyż Wielki Or-
deru Polonia Restituta z Gwiazdą.
Był to wyraz najwyższego uznania
wybitnych zasług Mistrza dla Polski
i polskiej kultury narodowej. Obok
tego był on także laureatem Nagrody
Stowarzyszenia Polskich Artystów Mu-
zyków „Złoty Orfeusz”, Nagrody
Związku Kompozytorów Polskich, Na-
grody Ministra Kultury i Sztuki, Na-
grody Miasta Katowic. Posiadał też
bułgarski Order Cyryla i Metodego
I klasy, który jest przyznawany nie-
zmiernie rzadko obcokrajowcom.

Profesor Karol Stryja, jeden z naj-
wybitniejszych polskich dyrygentów
XX wieku, niestrudzony propagator
muzyki polskiej na światowach es-
tradach koncertowych, ambasador
polskiej kultury narodowej w Europie,
Ameryce i Azji, zmarł 31 stycznia
1998 w Katowicach. Pochowany został
w swoim rodzinnym Cieszynie
na Cmentarzu Ewangelickim przy uli-
cy Bielskiej, na którym odpoczywa
wielu luminarzy polskiej sztuki, kul-
tury i nauki.

Józef Wierzgoń

Reprodukowane fotografie pochodzą ze
wspomnianej w artykule książki „Viva il
Maestro”, którą otrzymałem w darze
w czerwcu w 1998 roku od ówczesnego
prezesa Polskiego Związku Chórów i Or-
kierstr w Warszawie Waltera Stryji (krewny
Karola Stryji) z okazji 45-lecia mojej pracy
dyrygenckiej z „Przyjaźnią”. Członkiem
ZG PZChiO w Warszawie byłem w latach
1993–2009. Wyboru zdjęć do książki (jest
ich chyba ponad sto) dokonała Róża Mi-
liczek – współautorka książki obok Leona
Markiewicza. 

Z młodymi dyrygentami, laureatami IV Międzynarodowego Konkursu dyrygentów im. G. Fitelberga
–  rok 1991 
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Urodził się 22 listopada 1936 roku
w Buczkowicach k/Bielska-Białej.
Szkołę Podstawową ukończył w Pio-
trowicach Śląskich w roku 1951.
Już wtedy, obdarzony niezwykłym
darem pięknego sopranowego gło-
su, wykonywał solowe partie utwo-
rów chłopięcego chóru, prowadzo-
nego od 1948 roku przez Mieczy-
sława Dziendziela, ówczesnego na-
uczyciela śpiewu. Naukę kontynu-
ował w VII Liceum Ogólnokształcą-
cym w Katowicach-Ligocie. Tam
w 1955 roku zdał egzamin matu-
ralny. W latach 1956 do 1961 odbył
studia w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie
na Wydziale Ogrodniczym. Uzyskał
dyplom mgr inż. ogrodnictwa ze
specjalizacją w produkcji ogrodni-
czej…

W latach 1961–1962 pracował
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wy-
poczynku w Chorzowie, gdzie m.in.
był organizatorem wystaw ogrodni-
czych. W latach 1962-1963 był in-
spektorem technicznym ds. zieleni
miejskiej, byłego urzędu PWRN w Ka-
towicach. Z administracji państwowej
przeszedł do pracy w różnych insty-
tucjach, (w tym w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Tychach, jako budowniczy

i kierownik Szklarniowego Zakładu
Produkcji Kwiaciarskiej, w agendzie
Ministerstwa Górnictwa ds. rekulty-
wacji kopalń odkrywkowych oraz
w KWK „Boże Dary”, jako inżynier-
projektant rekultywacji górniczych te-
renów poeksploatacyjnych. W latach
1968-1973 pełnił odpowiedzialną
funkcję Naczelnego Inżyniera w Za-
rządzie Zieleni Miejskiej w Tychach.
W 1973 r. przeszedł do pracy w Spół-
dzielczości Ogrodniczej, a po utwo-
rzeniu Wojewódzkiego Związku
Ogrodniczego w Katowicach pracował
zawodowo jako główny specjalista
ds. produkcji ogrodniczej. W 1998 r.
przeszedł na rentę inwalidzką
a od 2001 r. na emeryturę. Był jednak
nadal aktywnym – jako wolontariusz
– kierownikiem Biura oraz sekretarzem
Zarządu WZO w Katowicach.
Od 2003 roku był członkiem Prezy-
dium Zarządu Pol. Zw. Ogrodniczego.
Bogate doświadczenia zawodowe wy-
korzystywał jako rzeczoznawca i biegły
sądowy a także członek Rady Rolnej
przy Wojewodzie Śląskim. Niezwy-
kłym epizodem życiowym był jego
wyjazd delegacyjny w latach 1987
i 1989 do Korei Północnej, dokąd za-
proszony był jako doradca rządu KRL-
D w Phenianie w zakresie rozwoju
produkcji szklarniowej. 

Jego nieprzeciętne walory zawodo-
wo-artystyczne zostały uzewnętrznione
w przygotowaniu, w latach 1991,1997
i w 1999, kwiatowych dekoracji, zwią-
zanych z pielgrzymkami Ojca Św. Jana
Pawła II do Sanktuarium MB na Jasnej
Górze. W czerwcu 1988 oraz 2001
roku był organizatorem i prowadzą-
cym Ogólnopolskie Pielgrzymki
Ogrodników na Jasnej Górze, w czasie
których oprawę śpiewaczą mszy św.
wraz z okazjonalnym koncertem pieśni
maryjnych i patriotycznych realizował
Chór Męski „Hejnał”. Koncerty w Sali
Papieskiej spotykały się z dużym uzna-
niem audytorium pielgrzymów i za-
proszonych gości, w tym wielu zagra-
nicznych. 

Do chóru należał od września 1953
roku. Śpiewał – z kilkoma przerwami
– w głosie pierwszych tenorów. Wie-
lokrotnie angażował się w przygoto-
wanie i realizację wyjazdów turystycz-

no-rekreacyjnych, połączonych z wy-
stępami śpiewaczymi chóru w czasie
liturgii mszy św. oraz okazjonalnych
koncertów, m.in. w Bazylice Święto-
krzyskiej w Warszawie (listopad 2006
rok)

Był ojcem czworga dzieci – trzech
synów i córki.

Za działalność śpiewaczą i zawo-
dową został wyróżniony wieloma od-
znaczeniami: m.in. Brązową Odznaką
Honorową Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr (1987), Złotą Odznaką Ho-
norową PZChiO (2002), Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą
Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju
Województwa Katowickiego oraz Złotą
Odznaką Zasłużony Pracownik Rol-
nictwa. 

Zmarł 10 marca 2015 roku po dłu-
giej i ciężkiej chorobie. Pogrzeb odbył
się 14 marca w panewnickiej Bazylice
oo. Franciszkanów. Żegnał Go śpiew
Chóru Męskiego „Hejnał” pod dy-
rekcją mgr Moniki Madejskiej. Obecne
były poczty sztandarowe, a także de-
legacje stowarzyszeń ogrodniczych
z całego kraju.

Cześć Jego pamięci!
Edward Stuła

Zygfryd Maślanka (1936–2015)

ZACHOWAĆ W PAMIĘCIZACHOWAĆ W PAMIĘCI
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Alfred Szebesta
(1939–2015)

Druh Alfred Szebesta – urodził się
23 października 1939 roku w Syryni.
Posiadał wykształcenie średnie-tech-
niczne. W roku 1957, jako osiemna-
stolatek, wstąpił do Chóru Mieszanego
„Echo” w Syryni (do 2015 roku –
prześpiewał w nim 58 lat!). Ten młody,
energiczny i dojrzały mężczyzna już
po sześciu latach, zdobył zaufanie
członków zespołu i w 1963 roku
wszedł w skład zarządu, obejmując
funkcję prezesa chóru. Tą funkcję peł-
nił do 2009 roku (46 lat!), co nie
często się zdarza, nawet w zespołach
śpiewaczych. Przeżywał z chórem jego
wzloty i upadki. Dzięki Jego zmysłowi
organizacyjnemu i umiejętności do-
brego współżycia w zorganizowanej
grupie chór dotrwał w niezłej kondycji
do chwili obecnej. „Echo”- Syrynia
pod kierownictwem dh Alfreda do-
czekało się w 2008 roku 90-lecia swo-
jego istnienia; zostało członkiem Kon-
fraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr
Województwa Śląskiego. 

To dzięki Jego determinacji i samo-
zaparciu chór po tym jubileuszu prze-
żył swoje „odrodzenie”. Przez ostatnie
trzy kadencje był dh Alfred członkiem
zarządu Okręgu Wodzisławskiego Ślą-
skiego Związku Chórów i Orkiestr.
Za całokształt działalności społecznej
w propagowaniu polskiej pieśni chó-
ralnej i muzyki oraz polskiej kultury
wyróżniony został kolejno odznaką
Honorową Srebrną, Złotą, Złotą z Lau-
rem i Złotą z Wieńcem Laurowym

PZChiO i ŚZChiO. Posiadał również
między innymi Srebrny Krzyż Zasługi
oraz odznaczenia i godności honorowe
„Zasłużony Działacz Kultury” i „Za-
służony w Rozwoju Województwa
Katowickiego”. Był radnym Rady Gmi-
ny oraz członkiem Rady Parafialnej
parafii św. Antoniego w Syryni.

Współpracowałem z Alfredem przez
prawie trzydzieści lat. Dlatego trudno
mi teraz mówić o Nim w czasie prze-
szłym. Stwierdzam jedynie, że ten

małomówny ale stanowczy, sumienny
i pracowity człowiek był wspaniałym
kolegą, na którego zawsze mogłem
liczyć i nigdy mnie nie zawiódł.

Odszedłeś od nas w ciszy, spokoju
i tak niespodziewanie. 

Alfredzie, drogi Przyjacielu będzie
mi Cię brakowało! Spoczywaj w Panu. 

Prezes Okręgu Wodzisławskiego
ŚZChiO 

Krystian Dziuba

Odszedł od nas w ciszy, spokoju 
i tak niespodziewanie

Pożegnanie
Tekst syna śp. Alfreda Szebesty. Odczytany podczas mszy św. żałobnej

w kościele parafialnym pw. św. Antoniego, dnia 21 marca 2015 roku – wzruszył
wszystkich!

Krystian Dziuba

Wiosna... Świat budzi się do życia...
Mieliśmy nadzieję, że i Ty wrócisz

do życia wspólnie z rozkwitającymi
kwiatami, z pierwszymi pąkami
na drzewach, z budzącymi się po zi-
mie pszczołami.

Wiemy jak bardzo Ci na tym za-
leżało. Wiedziałeś, ile osób czeka
na Twój powrót... Miałeś cenny dar
trwania w przyjaźni, parcia w przy-
szłość z uśmiechem, życzliwością,
bez niepotrzebnych konfliktów.

Swoje całe życie poświęciłeś Bogu,
rodzinie, pieśni i... pszczołom. Duże
znaczenie dla Ciebie miała nasza
mała lokalna ojczyzna. Pracowałeś
dla niej, dbałeś o jej rozwój, przez
osiem lat pełniłeś funkcję radnego.
Służyłeś dobrą radą syryńskiej radzie
parafialnej.

Po przedwczesnej, tragicznej śmierci
Twojego ojca i brata stałeś się głową
rodziny. Ciągle budowałeś. Budowałeś
budynki, budowałeś życzliwość, bu-
dowałeś ciepło i zgodę.

Dlatego tak wiele osób przyszło
Cię dzisiaj pożegnać.

Na zawsze w naszej pamięci po-
zostanie Twoje umiłowanie Boga
i kultury. Tylko on może wiedzieć,
ile czasu poświęciłeś swojemu uko-
chanemu chórowi „Echo”. Dość po-
wiedzieć, że przez prawie 50 lat byłeś
jego prezesem. Działałeś też w Okręgu
Wodzisławskim Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr, gdzie byłeś człon-
kiem zarządu. Nie da się zliczyć
prób, koncertów i wyjazdów.

Mówiłeś w jednym z wywiadów,
że powojenne „Echo” mogło szybko
wznowić swoją działalność, bo jeden
z chórzystów schował nuty w ulu.
Ty nie musiałeś tego robić. Pszczoły
były jednak Twoją kolejną miłością.
Pytałeś kilkanaście dni temu w szpi-
talu, czy już wyleciały z ula. Bardzo
się cieszyłeś, że przezimowały i za-
czynają już pierwsze obloty. Byłeś
do nich podobny. Pracowałeś przez
całe życie równie wytrwale i owocnie.
Twoja pogoda ducha, żarty, wlewały
się niczym świeży miód w serca Two-
ich najbliższych, sąsiadów i przyjaciół.
Promieniałeś, kiedy dowiadywałeś
się o sukcesach swoich wnuków. Byłeś
zawsze gotowy do pomocy, teraz nie-
stety już Ciebie zabraknie.

Wierzymy, iż dołączysz do zastę-
pów chórzystów w niebie, a Pan po-
mny Twoich ziemskich zasług przyj-
mie Cię w poczet chórów anielskich.

Pomimo tego, że zabraknie Cię już
między nami, to trwać będzie w nas
Twoja życzliwość, Twoja pogoda ser-
ca. Będziemy ciągle stąpać wydepta-
nymi przez Ciebie przez długie lata
ścieżkami dobra i prawdy.

Bóg jeden wie, jak trudno nam się
z Tobą pożegnać, wiedząc ile ostatnio
wycierpiałeś.

Tak, jak wielokrotnie budowałeś
pokój i zgodę, pozostań w pokoju.
Chórzyści żegnają się słowami „Cześć
pieśni”. My żegnamy się w Tobą sło-
wami „Cześć Twojej pamięci”.

Marek Szebesta – syn
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Katowice. Nie wiadomo dokładnie
ilu kapelmistrzów i muzyków po-
pularnych na Śląsku orkiestr dętych
(część z nich zrzeszona jest w Śląskim
Związku Chórów i Orkiestr) miało
ochotę wysłuchania wzorcowych
i kształcących wykonań zaprezen-
towanych w dniach 12 i 13 marca
br. przez Akademicką Orkiestrę Dętą
Akademii Muzycznej w Sali Kon-
certowej Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej. Z pewnością było to
wydarzenie godne uwagi ze względu
na spodziewany i rzeczywiście bardzo
wysoki poziom wykonawczy zespołu
a także program, na który złożyły
się Uwertura do opery „Rusłan i Lud-
miła” Michała Glinki oraz szereg
utworów znanych z filmów, czy mu-
sicali. Dyrygował Mateusz Walach
– absolwent Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Ka-

towicach w klasie dyrygentury sym-
foniczno-operowej dra hab. Szymona
Bywalca oraz w klasie kompozycji
i aranżacji prof. Andrzeja Zubka
w Instytucie Jaz-
zu, laureat wielu
konkursów mu-
zycznych, muzyk
w środowisku
doskonale zna-
ny, m.in. ze
względu na osią-
gnięcia i do-
świadczenia zdo-
byte we współ-
pracy z takimi
zespołami, jak:
Orkiestra Sym-
foniczna Filhar-
monii Śląskiej,
Śląska Orkiestra
Kameralna, Fil-

harmonia Rybnicka, Radomska Or-
kiestra Kameralna, Orkiestra Muzyki
Nowej, Opera Śląska i Teatr Rozrywki
w Chorzowie.

Katowice. Po wyremontowaniu dziewiętnastowiecznego
budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach firma Karl
Schuke z Berlina w 2014 roku zainstalowała w sali kon-
certowej nowe organy. Jest to instrument o trakturze me-

chanicznej, trzydziestu sześciu głosach (2500 piszczałek)
rozdysponowanych między trzy manuały (klawiatury dla
rąk) i pedał (klawiatura nożna), zaopatrzony w urządzenie
elektroniczne służące do włączania i wyłączania poszcze-
gólnych rejestrów (głosów) za pomocą jednego z przycisków
umieszczonych pod dolną klawiaturą. Piszczałki drugiego
manuału umieszczono w szafie ekspresyjnej, co m.in. po-
zwala na uzyskanie efektu echa. Instrument sygnowany
jest jako opus 560, co oznacza, że tyle organów zbudowała
jak dotąd berlińska firma. Kontuar (stół gry) organów Fil-
harmonii Śląskiej wbudowany został w środek szafy in-
strumentu, którego dyspozycja głosowa, zaprojektowana
przez prof. Juliana Gembalskiego, umożliwia stylowe wy-
konywanie muzyki z różnych epok. 

22 marca można było posłuchać tego instrumentu pod-
czas koncertu „Wielkopostne refleksje w muzyce organowej
i chóralnej”. Grał Józef Serafin – profesor Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, który zaprezentował kilka kompozycji, m.in. J. S.
Bacha – Preludium i fugę Es-dur i Chorał h-moll C. Francka.
Z utworami pasyjnymi pod dyr. Jarosława Wolanina wy-
stąpił również Chór Filharmonii. (H.O.)

Akademicką Orkiestrą Dętą dyrygował Mateusz Walach. 
Foto: E. Stuła

Chorzów. W dniu 29 marca w ko-
ściele p.w. NSPJ w Chorzowie-Bato-
rym, odbył się Koncert Pieśni Pasyj-
nych, zorganizowany przez Okręg
Chorzowsko-Świętochłowicki
ŚZChiO przy współudziale parafii.

W koncercie udział wzięły nastę-
pujące chóry: „Schola” parafialna
pod przewodnictwem organisty –
Dawida Dudy, Chorzowski chór św.

Floriana pod dyrekcją Cecylii Knopp,
Chór mieszany Towarzystwa Śpie-
waczego „Modus Vivendi” z Katowic
pod dyrekcją Oskara Zgoły, Chór
mieszany „Lutnia” z Chorzowskiego
Centrum Kultury pod dyrekcją Łu-
kasza Szmigiela i Chór mieszany
„Seraf” przy parafii NSPJ w Cho-
rzowie Batorym pod dyrekcją Mag-
daleny Stawickiej.

Na program występów złożyły się
m.in. takie utwory, jak: Płaczcie
Anieli, Jezus Chrystus za mnie zmarł,
W krzyżu cierpienie, Króla wznoszą
się znamiona, Dzięki Ci Panie. 

Na zakończenie odśpiewano
wspólnie Dobranoc Głowo Święta
w opracowaniu Marcina Pospieszal-
skiego

(G.S.)
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Gliwice. W sobotę, 18 kwietnia,
w Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko” w ramach odbywających się
w tym mieście 35 Gliwickich Spotkań
Chóralnych można było posłuchać
dwu rewelacyjnych zespołów nale-
żących do najlepszych w południowej
Polsce. Do tej kategorii należą z pew-
nością „Resonans con tutti” z Zabrza
oraz Chór Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej z Bielska-Białej. Dyry-
genci – Waldemar Gałązka oraz Jan
Borowski – zaproponowali słucha-
czom wiele ciekawych utworów, m.in.
wywodzących się z tradycji gospel
i folkloru różnych narodów. Następ-
nego dnia, w niedzielę 19 kwietnia
w gliwickim kościele p.w. Wszystkich
Świętych pod kierunkiem Joanny
Glenc zaprezentował się Rybnicki
Chór Kameralny „Autograph”.
W koncercie wziął również udział
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
prowadzony przez dyrektora arty-
stycznego festiwalu, Tomasza Gie-
dwiłłę. Wykonane zostały m.in. takie
utwory, jak Ukrainian Alleluia, Ma-
gnum Misterium, Ubi Caritas, Modli-
twa do Bogarodzicy. W programie
znalazły się także kompozycje Jacka
Glenca. Poszczególne utwory prze-
platane były słowami Papieża Polaka
czytanymi przez aktora i reżysera
Mariusza Kozubka.

–––––––––

Katowice. „Matka Boża w pieśniach
i obrazach” – taki był temat ciekawego
i niezwykle inspirujące spotkania,
które odbyło się w czwartek, 7 maja,
w auli Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego. Gospodarzami
dziesiątego Wieczoru Teologicznego
byli mgr Marta Giglok – mieszkająca
w Bytomiu absolwentka kulturoznaw-
stwa i teologii na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach, miłośniczka mu-
zyki dawnej i wszystkiego, co związane
ze Śląskiem, doktorantka Katedry Teo-
logii Dogmatycznej i Duchowości –
oraz ks. prof. Antoni Reginek – przy-
jaciel śląskich śpiewaków i muzyków,
kapelan Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr zarazem członek jego Za-
rządu Głównego. Wygłaszanym przez
prelegentów komentarzom towarzy-
szył pokaz multimedialny (ikony ma-
ryjne), a także żywe wykonanie oma-
wianych przez księdza profesora utwo-
rów, które prezentowane były przez
„Scholę” parafii p.w. Bożego Ciała
w Bytomiu-Miechowicach.

Katowice. Już po raz szósty Parafia
Ewangelicko-Augsburska w Kato-
wicach włączyła się w ogólnoeuro-
pejski projekt „Noc muzeów”. 16
maja 2015 roku aż do północy
w kościele Zmartwychwstania Pań-
skiego przy ul. Warszawskiej 18
w Katowicach trwały prelekcje i pre-
zentacje muzyczne, których tema-
tykę zapowiadały m.in. takie tytuły,
jak „Najstarszy murowany obiekt
sakralny w Mieście Katowice”, kon-
cert muzyki organowej „U Zmar-
twychwstania Pańskiego” (utwory
J. S. Bacha, Arnolda Brunckhorsta,
V. Lübecka, Johna Campbella Mac-
laga i C. Francka grała Klaudia Ca-
milla Twardzik). Można też było
zapoznać się z budową organów.
O tym z czego zbudowane i jak
wydobywają się z nich dźwięki opo-

wiadali solistka wieczoru i dr Jerzy
Siechowski. 

Pszów. Sześć zespołów śpiewaczych z okręgów wodzisławskiego i rybnickiego
uczestniczyło w sobotę, 23 maja, w Festiwalu Pieśni Maryjnej „Pszów 2015”.
W tym roku przedsięwzięcie to powiązane zostało z obchodem 95-lecia
Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, 10-tą rocznicą śmierci św. Jana Pawła
II oraz Dniem Matki. Wystąpiły prawie wszystkie zespoły Okręgu Wodzi-
sławskiego: Chór Męski „Echo”-Biertułtowy Radlin – dyr. Tymoteusz Kubica,
Chór Mieszany „Jadwiga” Wodzisław Śl. Radlin – dyr. Donata Miłowska,
Chór Mieszany „Lira” Rydułtowy Orłowiec – dyr. Urszula Matuszek, Chór
Mieszany „Spójnia” Marklowice – dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska, Chór
Mieszany „Słowik nad Olzą” Olza – dyr. Irena Witek-Bugla, oraz Chór
Mieszany „Regina Apostolorum” Rybnik – dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska
z Okręgu Rybnickiego ŚZChiO. Każdy zespół zaprezentował cztery pieśni
maryjne. Na zakończenie połączone chóry, wspólnie z wiernymi zaśpiewali
Barkę – ulubioną pieśń św. Jana Pawła II. 

Prezes Okręgu Wodzisławskiego, Krystian Dziuba, podziękował chórzystom,
dyrygentom i prezesom za udział w festiwalu, zaś Urzędom Miast Pszowa
i Radlina za pomoc finansową związaną z organizacją wydarzenia. Szczególnie
serdecznie zwrócił się do przechodzącego na emeryturę proboszcza bazyliki
Narodzenia NMP w Pszowie, ks. prałata Józefa Fronczka, który przez
dwadzieścia lat był współorganizatorem Festiwali Pieśni Maryjnej. Pierwszy
z nich odbył się 18 maja 1996 roku. (K.D.)

Chór Męski „Echo” - Biertułtowy Radlin w bazylice Pszowie. Dyrygent: Tymoteusz Kubica
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Karwina-Frysztat (Republika Cze-
ska). Pod koniec maja 2015 roku
odbył się w Karwinie – Frysztacie
XVI Festiwal Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego, na którym za-
śpiewały połączone polskie chóry za-
olziańskie. 

Nowością tegorocznej imprezy była
prezentacja festiwalowego hymnu,
który z okazji Festiwalu PZKO 2015
skomponował Filip Macura z grupy
muzycznej Neomiracles. Hymn
do wiersza Twoja ojczyzna zaolziań-
skiego poety Henryka Jasiczka wyko-
nany został przez Noemi Bocek i Prze-
mka Orszulika z towarzyszeniem
wszystkich chórów uczestniczących
w festiwalu. Śpiew obojga młodych
solistów miał mocny ładunek ekspre-
syjny i sugestywny.

Mimo, że cechy rytmiczne i melodia
utworu odpowiadają bardziej współ-
czesnemu młodemu pokoleniu, niż
starszym słuchaczom, przyznać trzeba,
iż zabrzmiał on majestatycznie a za-
razem wzruszająco (…niebo pokryte
gwiazdami, jak zboża chabrami, ma-
kami). Festiwalowa widownia przyjęła
utwór owacyjnie. (J.W.)

–––––––––

Radlin-Biertułtowy. Od czasu, gdy
w 1999 roku w kościele parafialnym
p.w. WNMP Biertułtowy w Radlinie
po raz pierwszy odbywał się Festiwal
Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”, mi-
nęło 17 lat. Pomysłodawcami festiwalu
byli członkowie Chóru Męskiego
„Echo”- Biertułtowy – nieżyjący już
Adam Tomczyk i Krystian Dziuba
oraz ówczesny proboszcz biertułtow-
skiej parafii, ks. prałat Alfred Wloka.
W dotychczasowych festiwalach
uczestniczyły nieprzerwanie chóry:
Męski Echo-Biertułtowy i Mieszany
im. J. Słowackiego z Radlina, kilka-
krotnie chór męski Polonia-Radlin
i w poszczególnych latach m.in. chóry
„Lira” Rydułtowy, „Mickiewicz” Ryb-
nik-Niedobczyce (2001), „Bel Canto”
Gaszowice (2002), „Harfa” Imielin
(2003), „Echo” Zebrzydowice (2004),
„Moniuszko” Czyżowice (2005), „Har-
monia” Jejkowice (2010).

W środę, 27 maja, w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP Biertułtowy
w Radlinie Festiwal Pieśni Maryjnej
„Regina Coeli” odbywał się po raz
siedemnasty. Uczestniczyły w nim trzy
zespoły: Chór Męski „Echo”- Bier-
tułtowy i Chór Mieszany im. J. Sło-
wackiego z Radlina oraz Chór Mie-

szany „Regina Apostolorum” z Ryb-
nika.

Wydarzeniem tym zakończył się
majowy cykl koncertów organizowa-
nych przez Okręg Wodzisławski
ŚZChiO przy pomocy Urzędów Miast
Wodzisławia Śl., Pszowa i Radlina
oraz poszczególnych parafii ku czci
Matki Bożej. (K.D.)

–––––––––

Katowice. Na zaproszenie Zarządu
Oddziału Katowickiego Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego oraz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Katowi-
cach gościem spotkania odczytowego,
które odbyło się we wtorek 19 maja
w Sali parafialnej przy ul. Warszawskiej
18 w Katowicach, był Roman Warzecha
– prezes Zarządu Głównego Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr. Tematem
wygłoszonej prelekcji była tradycja
i rzeczywistość śląskiego ruchu mu-
zycznego interpretowana w perspek-
tywie stu pięciolecia ŚZChiO. Do ślą-
skiego związku śpiewaczo-muzycznego
należy wiele ewangelickich chórów

parafialnych z Górnego Śląska, toteż
prezentowana problematyka spotkała
się z żywym oddźwiękiem i życzliwym
przyjęciem sporej gromady słuchaczy.
W spotkaniu uczestniczył także sekre-
tarz Związku, Andrzej Wójcik, którego
pokaz multimedialny i dodatkowe ob-
jaśnienia przyczyniły się do wzboga-
cenia prezentowanych treści.

–––––––––

Katowice. W piątek 29 maja w sie-
dzibie Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr odbyło się ostatnie
przed Walnym Zjazdem Sprawozdaw-
czym Delegatów posiedzenie Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Rewi-
zyjnej. Wysłuchano sprawozdań
z działalności ogniw terenowych, omó-
wiono kwestie tyczące organizacji
Zjazdu mającego się odbyć 14 czerwca,
ustalono też założenia planu pracy
i jego podstaw finansowych. Tego sa-
mego dnia Główna Komisja Rewizyjna
przeprowadziła kontrolę księgi ra-
chunkowej, bilansu i działalności Za-
rządu Głównego ŚZChiO. 

Bielsko-Biała–Ustroń. Ewa Bocek-Orzyszek od lat organizuje i prowadzi
różne koncerty. W kościele ewangelickim w Wiśle wygłosiła słowo
o muzyce i zrealizowała 15 cykli koncertów muzyki organowej i kameralnej.
W kilku chorzowskich szkołach wygłaszała prelekcje muzyczne, prowadziła
także koncert z okazji 105-lecia chóru mieszanego „Lutnia”… Od 33 lat
bezinteresownie dyryguje Kameralnym Zespołem Wokalnym w Ustroniu. 

Na zaproszenie pastora zboru w Ustroniu (ks. radca Piotr Wowry) oraz
prezeski Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (Danuta Pilch) podczas
spotkania Towarzystwa w dniu 19 maja wygłosiła referat o dziejach
muzyki w środowisku ewangelickim. W ogólnym zarysie przedstawieni
zostali wykonawcy i kompozytorzy różnych epok, od wczesnego śre-
dniowiecza, po współczesność. Niedawno też, prof. zw. dr hab. Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. Manfred Uglorz zapro-
ponował Ewie Bocek, by 3 czerw-
ca, w ramach Konferencji zor-
ganizowanej przez Towarzystwo
Szkolne im. Mikołaja Reja wraz
z Wyższą Szkołą Administracji
wygłosiła w auli Wyższej Szkoły
Administracji w Bielsku-Białej
referat o Albercie Schweitzerze –
muzykologu i odtwórcy muzyki
Jana Sebastiana Bacha. Spotkanie
to wpisało się w 140 rocznicę
urodzin i 50-1ecie śmierci lute-
rańskiego duchownego, filozofa,
lekarza, misjonarza, organisty,
muzykologa i noblisty, zmarłego
4 września 1965 roku. 

(H.O.)

Ewa Bocek-Orzyszek
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Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica.
W tych miejscowościach w dniach
5 -7 czerwca odbywał się kolejny,
XII Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych „Złota Trąbka”. Im-
preza organizowana przez Oddział
Bielski Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr we współpracy z miej-
scowymi ośrodkami kultury ma
charakter konkursu oferującego tak-
że zajęcia warsztatowe. W tego-
rocznym festiwalu obok zespołów
polskich popisywały się orkiestry
z Węgier i Niemiec. Grand Prix
„Beskidzkiego Muzykanta” wraz
z nagrodą pieniężną tym razem
zdobyła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Miasta Zwolenia (Polska). Ju-
rorzy w swoim werdykcie zwrócili
uwagę na „wysoki poziom i wido-
wiskowość pokazów musztry pa-
radnej” i „duży wkład – kapelmi-
strzów, instruktorów, muzyków or-
kiestr w przygotowanie programów
estradowych”. 

–––––––––

Tarnowskie Góry. Trwają przy-
gotowania do tegorocznego Festi-
walu Józefa Szweda mającego się
odbyć już po raz ósmy w dniach
5–6 września. Część konkursowa,
podczas której uczestnicy zapre-
zentują się w programie obowiąz-
kowym, przewidziana jest na sobotę
5 września. Impreza upamiętnia
zmarłego w 2006 roku wybitnego
dyrygenta, pedagoga i kompozytora,
tarnogórzanina, Józefa Szweda.
Pierwszej edycji Festiwalu towa-
rzyszyła publikacja Dzieł Wybra-
nych kompozytora, zrealizowana
staraniem Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Tarnogórskiej. W 2013
roku ukazała się monografia Józefa
Szweda opracowana przez córkę
kompozytora – dr Elżbietę Szwed.
Warto przypomnieć, że znakomity
muzyk należał do grona najaktyw-
niejszych działaczy śląskiego ruchu
muzycznego, skupionego w byłym
Oddziale Śląskim PZChiO. Skom-
ponowana przez niego fanfara jest
muzyczną wizytówką Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr.

Na podstawie informacji własnych
oraz korespondencji nadesłanych
przez Genowefę Stachowiak (G.S.),
Krystiana Dziubę (K.D.), Henryka
Orzyszka (H.O.) i Józefa Wierz-
gonia (J.W.) opracowała

Barbara Czaykowska

Maria Pietrzyk Droga
Najpierw brzegiem strumienia
potem zakolami, wije się droga wiejska
pomiędzy polami
Kiedy czerwoną łuną rozlewa się słońce
Rozświetla pasma górskie z obu stron 

Roje cyklistów dąb samotny
miłym chłodem wita
słonecznik skromnie chyli głowę,
polny mak zakwita
Dalej kościoła niebieskie wieże
górują nad planem
Na stoku stado owiec jasną daje plamę

Łany zbóż się kołyszą
Zawsze cieszy oko błękit nieba,
po którym ptaki lecą gdzieś wysoko

Onieśmiela piękno, które nas dotyka
Obok z pachnącym sianem skrzypi wóz 

(8 czerwca 2008)

Maria Pietrzyk Lato
Kochajmy lato, dopóki słońce
świeci wysoko
Dzień wydaje się 
nie mieć końca
I nasze myśli zmierzają 
ku obłokom

Cieszmy się latem,
gdy sady słodko dojrzewają
Pachną ogrody,
Cykady na skrzypeczkach grają
Serca ogniem płoną
o porannym brzasku,
My, przytuleni w rozżarzonym piasku

Chwytajmy więc lato, krótkie i gorące
Tęskniąc, kiedy znów
zawoła nas słońce
i skąpie świat w blasku

(2 sierpnia 2009)

POETYCKI KĄCIK „ŚPIEWAKA”POETYCKI KĄCIK „ŚPIEWAKA”



Fraszka Operowa

Zanim usłyszysz wysokie „C”, 
Którym czaruje śpiewaczka ze sceny,
Musisz zapłacić (to bardzo źle!)
Za bilet wstępu wysokie Ceny.

Włodzimierz Patuszyński, „Trybuna Robotnicza” 1950, nr 42, s. 8.

*     *     *

– Co trzeba zrobić, żeby perkusista przestał grać?
– Dać mu nuty. 

Żona sąsiada niedawno odkryła w sobie pasję śpiewania.
Dlatego wstąpiła do chóru. Śpiewa odtąd z upodobaniem
w łazience, przed pójściem do łóżka, po przebudzeniu się,
w kuchni, podczas oglądania telewizji, w czasie śniada-
nia…Nowa pasja małżonki, a zwłaszcza jej nie kończące
się trele, nie zyskała uznania sąsiada. Amatorka śpiewu,
którą bardzo to zabolało, zwróciła się pewnego dnia
do męża z pytaniem:

– O co chodzi kochanie? Czyżbyś nie lubił mojego śpie-
wu?

– Wiesz kotku, uwielbiam twój śpiew – odparł małżonek.
– Jednak nie chciałbym, by sąsiedzi myśleli, że się nad tobą
znęcam…

*     *     *

Słynna śpiewaczka francuska, Zofia Arnould, odwiedziła kiedyś Woltera. W trakcie
miłej pogawędki filozof zwierzył się mówiąc:

– Mam 84 lata. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu swego życia popełniłem tyle
samo szaleństw.

Artystka nie tracąc rezonu odparła:
– Jest pan bardzo skromny, drogi przyjacielu. Ja mam trzydzieści lat, a popełniłam

ich już kilka tysięcy!

Z ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTEZ ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTE




