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W ma ju 1912 ro ku, gdy
za kła da no w Pio tro wi -
cach chór, wów czas mie -
sza ny, da no mu na zwę
„Ju trzen ka”. Po 23 la -
tach, w 1935 ro ku mie -
sza na „Ju trzen ka” sta -
ła się mę skim ze spo łem
śpie wa czym. Przy oka -
zji zmie nio no na zwę; po -

ja wił się „Hej nał”. 
Trzy na ste go ma ja 2017 ro ku hej na -

li ści z Pio tro wic świę to wa li 105- le cie
śpie wa nia – Bo gu na chwa łę, bliź nim
na po cie chę.

„Ju trzen ka” – „Hej nał”…
Zda je się, że ta dru ga na zwa ma coś

wspól ne go z po bud ką. Al bo wi gi lią.
Na pew no ze stró żo wa niem. Na zy wa -
no w daw nych wie kach stró ża, czy
też straż ni ka „po bud ką”

– Czu waj, czu waj! A nie le ży – wo łał
ta ki straż nik -po bud ka ob cho dzą cy
o świ cie swój re jon. Po dob ne za wo -
ła nia, przy śpiew ki lub trąb ko we sy -
gna ły zwa ne hej na ła mi wzy wa ły
do czuj no ści i… do po ran ne go wsta -
wa nia. Przede wszyst kim ostrze ga ły
miesz czan przed gro żą cy mi nie bez -
pie czeń stwa mi, na przy kład ogniem,
al bo wro gim na jaz dem.

Ju trzen ka – Hej nał… Dwa po krew -
ne wy ra zy. Dru gi zna czy to sa mo co…
pierw szy. 
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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 2
(420) 2017 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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Już po „Tro jo ku”,
roz da ne są też 
„Mo niusz ki”…

Czas na wa ka cje! -
ze „Śpie wa kiem”
do… po dusz ki
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HEJNAŁ
Spy ta łem raz An gli ka, czy wie co sło wo Hej nał zna czy.
– Hey now? I don’t know. 
Zna czy: nie wiem.
– Po ło wa ludz ko ści te go nie wie – po wia da Al bio nu syn
I idzie w dal, przed sie bie. 
Przed sie bie w si ną dal.

Wło cho wi rzecz tłu ma czę Dan te go mo wą oraz Mic kie wi cza
– È un co ro po lac co. Un co ro ma schi le di Si le sia –
Pol ski chór to, mę ski, ze Ślą ska… Ca pi sci be ne?
Ten chór to mój Oj ciec! – mó wię – to przy szy wa ny Wuj
Ka łuż ny Ma rian i… ja – 
Szes na sto let ni. Na sto la tek.

Na zbie ra ło się śpie wa ków w chó rze se tek pra wie czte ry:
Wśród nich Zen del Ka zio, Uszo ków dwóch…
Bier nac ki, Li mań ski Fran cik i Bo lek Trza ska lik…
Wszyst kich trud no zli czyć:
sto pięć lat mi nę ło wszak –
i ich tak wie lu… Tak wie lu!

Hej na łem pły nie pieśń, nie sie się hej na łu zew: 
…pę ka lód! …pę ka lód! …kład kę trze ba na pra wić… 
Na gle spły wa mę ska fra za: Co mi tam tro ski! Co mi tam
…pod kó wecz ki… ja kem je chał do dzie wecz ki…?
Tu mięk ną mę skie gło sy, bo żal, ach żal, 
bo mi ja ją mło de la ta… Mi ja ją.

A hej na li ści? 
Śpie wa ją

Mo je mu, Oj co we mu
chó ro wi mę skie mu „Hej nał” 
śpie wa kom w gór ni czych mun du rach z Pio tro wic
na pa miąt kę ob cho du stupię cio le cia
z ży cze nia mi ko lej nych stu lat śpie wa nia –

An drzej Wój cik

KATOWICE, 13 ma ja 2017 ro ku

SŁOWO REDAKTORA
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P rzed Pań stwem Chór Mę ski
pod dy rek cją Char lie go Cha -
pli na” – tak po win na brzmieć

cza sem za po wiedź kon fe ran sje ra, gdy -
by wcze śniej zer k nął na dy ry gen ta.
Jest! Nad cho dzi! Wy ła nia się uśmiech -
nię ty zza ku lis, wi ta ny okla ska mi roz -
da je ukło ny, by w koń cu w prze wi -
dy wa nym ge ście sta nąć ty łem do wi -
dow ni. I cóż wi dzę? Ma ry nar ka z ty -
łu po mię ta (efekt ze tknię cia z opar-
ciem fo te la sa mo cho do we go), za pię-
ta cia sno z przo du, zwięk sza ilość
fałd i zmarsz czeń z ty łu. Pró bu je
unieść rę ce, ale w gó rę prze su wa się
też zbyt cia sna ma ry nar ka, więc od -
pi na gu zik i już na swo istym lu zie
czy ni swą dy ry genc ką po win ność.
Utwór w szyb kim tem pie, trze ba „pod -
grzać” chó rzy stów ge stem, a te co raz
gwał tow niej sze i szyb sze. Z przo du
część ko szu li wy su nę ła się już ze
spodni od sła nia jąc z lek ka owło sio-
ny brzu szek, z ty łu roz cię cie ma ry -
nar ki ujaw nia brzeg nie bie skich maj -
te czek pod trzy my wa nych czar no -bia -
łą gum ką.

Oj, my ślę so bie – mo że być cie ka-
wie, wszak przed na mi jesz cze czte ry
utwo ry w tem pie „pre sto”... Opusz -
czam dys kret nie wzrok, jak przy stoi
da mie, sku piam się na dy ry genc kich
bu tach, któ re po gnie wa ły się na pa-
stę „Ki wi”. Zły wy bór! I nie o fa son
mi cho dzi, a o zie mię wy mie sza ną
z gli ną, za schnię tą na lek ko zdep ta-
nych ob ca sach. My ślę so bie – tup nij
pan ze dwa ra zy, mo że cho ler stwo
od pad nie?

Mam dość. Ko rzy sta jąc z kró ciut-
kiej prze rwy mię dzy utwo ra mi, prze -
su wam się bez sze lest nie o pa rę krze -
se łek w pra wo, by od da lić się nie co
od te go kosz ma ru i po pa trzeć na zna -
jo me twa rze chó rzy stów.

I znów zły wy bór! Prze bie gam ocza -
mi po śpie wa ją cych przy stoj nia kach

w ele ganc kich gar ni tu rach, za czy nam
się uspo ka jać, aż tu na gle za sko cze-
nie. To chy ba Flip (to ten chu dy)
i uśmiech nię ty, tę gi Flap? A to nie -
spo dzian ka! Flip, do bie ga ją cy 80., nie
mo że roz stać się ze ślub nym gar ni tu -
rem z lat sześć dzie sią tych, już daw no
zro bił z ma ry nar ki „dwu rzę dów kę”,
jest jed nak zbyt krót ka i od sła nia
skó ro po dob ny be żo wy pa sek, do któ -
re go przy piął zie lo ne szel ki. Za po-
mniał jed nak o ich re gu la cji, więc te
w re wan żu pod cią gnę ły mu wy so ko
spodnie, od sła nia jąc krót kie, zie lo ne
skar pet ki (pod ko lor sze lek) i bia łe,

jak cho le ra cien kie łyd ki. I tak „ze -
stro jo ny” sta nął w pierw szym rzę -
dzie.

Że by wy trwać do koń ca kon cer tu,
mie szam swo je po czu cie hu mo ru z po -
błaż li wo ścią, by tak wzmoc nio na psy -
chicz nie prze nieść wzrok na Fla pa.
Ten już na wet nie pró bo wał za piąć
ma ry nar ki. Że nił się pew nie wcze-
śniej od Fli pa, a ela na mniej roz cią -
gli wa prze cież... Za to z wiel ką gra cją
prze rzu ca nu ty, śli niąc przy tym pal-
ce. Na wyk, choć nie do pusz czal ny, nie -
este tycz ny – na gmin ny.

Ale za raz, za raz! Cóż to ma pod szy -
ją? Na musz kę to nie wy glą da, bar-
dziej przy po mi na nie to pe rza, któ ry
nie mo że się zde cy do wać, czy bu dzić
się już ze snu, czy też jesz cze so bie
tak bło go po wi sieć. Ta ka musz ka
„w roz ter ce”.

No, ostat nia pio sen ka.
I do brze, bo mo je ci śnie nie nie bez -

piecz nie wzro sło. I co sły szę? „A jo
cie bie dzioł cho niy chca, czor ne no gi
mosz!”

Ach, jak że by łam nie do myśl na! Flip
po sta no wił po ka zać, że „łon mo bio -
łe”! Stąd te ko kie te ryj ne, bia łe łyd ki!
Po kon cer cie „gło wi sia mnie roz bo -
la ła, oczkam so bie wy pła ka ła (ze
śmie chu) na ca ły ty dzień”.

Od te go kon cer tu, kie dy śpie wa
chór mę ski, uni kam sia da nia bli sko
sce ny, bo le ki uspo ka ja ją ce nie są re -
fun do wa ne przez NFZ...

Pa nie Re dak to rze ko cha ny! 
Nie jest to „bab ski od wet” za kry -

tycz ny ar ty kuł do ty czą cy stro jów pań.
To rze czy wi stość prze ka za na z lek -
kim hu mo rem, ale rze czy wi stość.

BYŁAM NA TAKIM KONCERCIE!
Nie ste ty, wie lu z nas bra ku je sce nicz -
ne go oby cia i kul tu ry sce nicz nej. A te
na praw dę ist nie ją. Po le do dzia ła nia
dla Ko mi sji Ar ty stycz nej.

Pa ni Iwon ko! Do dzie ła!

Bar ba ra Licz ber ska
(da ma w luź nej 

pe le ry nie)

Z odro bi ną za że no wa nia wgłę bi łam się w tekst na sze go ko cha ne go
Re dak to ra Na czel ne go za ty tu ło wa ny „Strój w mu zy ce” („Śpie wak Ślą-
ski”, 2016, nr 1). Przy zna jąc mu czę ścio wo ra cję, po zwo lę so bie za-
dać py ta nie, czy ja kość stro jów na szych chó rzy stów po mi nął z bra ku
miej sca w „Śpie wa ku”, czy też ze stra chu? Ja za ry zy ku ję. Nie bo ję się
ich, wszyst kich lu bię tym bar dziej, im bar dziej mnie roz we se la ją. 

Za cznę od „gó ry”.

Przed Pań stwem Chór Mę ski pod dy rek cją...

OKIEM I UCHEM KRYTYKA
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Za koń czył się do rocz ny se zon ze brań spra woz daw -
czych w ze spo łach i okrę gach. Je go uko ro no wa-
niem był zwo ła ny na nie dzie lę, 23 kwiet nia, Wal-

ny Zjazd De le ga tów Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or-
kiestr. Zgod nie ze zwy cza jem ob ra dy po prze dził krót ki
kon cert, tym ra zem w wy ko na niu Or kie stry Dę tej KWK
„So śni ca”. Jej ka pel mi strzem jest Lech Po dol ski, któ ry
nie daw no uzy skał pra wo po prze dza nia swe go na zwi ska
ty tu łem pro fe sor skim.

Otwar cia zjaz du do ko nał pre zes Za rzą du Głów ne go
ŚZChiO, Ro man Wa rze cha. Po przy wi ta niu de le ga tów,
człon ków ho no ro wych związ ku i go ści zjaz du (Ja dwi ga
Ka rol czyk, re pre zen tant ka Pol skie go Związ ku Kul tu ral -
no -Oświa to we go w Re pu bli ce Cze skiej) po wie dział m.in.:

– Jak za wsze za pra sza my przed sta wi cie li sa mo rzą dów
miast, wo je wódz twa… No, wi docz nie in ne spra wy są
waż niej sze, by kto kol wiek mógł się tu po ka zać… 

Po krót kiej na der wy mow nej chwi li ża ło snej ci szy pre-
zes kon ty nu ował wy po wiedź. Zwró cił się do ze bra nych
w uro czy stym to nie, ma esto so, jak w mar szu gra nym kil-
ka mi nut wcze śniej przez or kie strę z So śni cy… Praw dę
mó wiąc, nie pa mię tam, czy or kie stra gra ła mar sza, ale
wzmian ka o nim sty li stycz nie i wy ra zo wo wią że się z tre-
ścią pre ze so wej kon ty nu acji:

– Pro szę Pań stwa – po wie dział pre zes przed prze cin -
kiem, po nim zaś na jed nym od de chu roz wi nął na stę pu -
ją cą roz ło ży stą fra zę: – Chciał bym roz po cząć mi łym ak -
cen tem dzi siej sze ob ra dy. Nasz ko le ga ob cho dzi dziś uro -
dzi ny. Jest to (po mi ja my sze reg uży tych tu okre śleń)… re -
dak tor pro wa dzą cy „Śpie wa ka Ślą skie go”, dh An drzej
Wój cik (okla ski, śpiew Sto lat, kwia ty).

Da lej już po waż nie: – Czas przy szedł, by po wie dzieć
o tych, któ rzy ode szli. Po zwól cie, że wy mie nię te oso by…

Zgod nie ze zjaz do wym oby cza jem przed roz po czę ciem
czyn no ści pro ce du ral nych pre zes Wa rze cha we zwał de le -
ga tów i go ści do uczcze nia chwi lą ci szy i mo dli twy „na-
szych przy ja ciół – śpie wa ków mu zy ków, dzia ła czy”, któ-
rzy ode szli od nas od wo ła ni w 2016 ro ku do nie biań skie -
go chó ru. Wg od czy ta nej przez pre ze sa i od no to wa nej
w zjaz do wym pro to ko le li sty, by ły to na stę pu ją ce oso by:
Jo lan ta Kurc bard z chó ru „Lau de mus Ma riam” w Gli wi -
cach; Zbi gniew Po lo czek z chó ru „Mo dus Vi ven di” w Ka -
to wi cach -Pio tro wi cach, Ber nard Smyl la z chó ru „Echo”
w Ła zi skach Gór nych, Ja ni na Ku bic ka z chó ru „Ju trzen-
ka” w Or non to wi cach, An to ni na Sob czyk z chó ru „Har -
mo nia” w Mi ko ło wie, Kle mens Basz czok z chó ru im. Ju -
liu sza Ro ge ra w Ru dach, Sta ni sław Bed norz z chó ru im.
A. Mic kie wi cza w Nie do bczy cach, Jan Strzel czyk i Da -
nie la Ga bor z chó ru „Bel Can to” w Chu do wie, Hen ryk
So lich z chó ru „Glo ria” w Żo rach, An to ni Ko siec z chó-
ru „Re gi na Apo sto lo rum” w Ryb ni ku, Bo le sław Szkół ka
z chó ru „An ge lus” w Tar now skich Gó rach, Jó zef Hu niak
z chó ru „Can zo na” w Tar now skich Gó rach, Ro mu ald
So sna z chó ru „So na ta” w Ka le tach, Pa weł Ko wol z chó-

ru „Ja dwi ga” w Ra dli nie, Ro bert Po pek z Or kie stry KWK
„Mar cel” w Ra dli nie, Jó zef So kół, Lon gin Halsz ka i Al-
fred Sze be sta z chó ru „Echo” w Sy ry ni, Le on Plew niok
z chó ru „Har mo nia” w Bie ru niu. 

Jesz cze przed wła ści wy mi ob ra da mi zjazd przy jął dwie
uchwa ły. Pierw sza ty czy ła nada nia god no ści człon ków
ho no ro wych Za rzą du Głów ne go ŚZChiO, dru ga wią za ła
się z nada niem ty tu łów He rol da Śpie wac twa Ślą skie go.
Pro jek ty obu uchwał wraz z uza sad nie niem w imie niu
wnio sko daw ców (po szcze gól ne ze spo ły i Za rząd Głów-
ny) przed ło żył pre zes Wa rze cha:

– Po zwól cie, że na wnio sek Za rzą du Głów ne go, po pro-
szę o nada nie god no ści ho no ro wej człon ków ZG ŚZChiO
mał żeń stwu – pa ni Ewie Bo cek -Orzy szek i Hen ry ko wi
Orzysz ko wi. Są to oso by nie zwy kle od da ne na sze mu ru -
cho wi. Pa ni Ewa jest dy ry gent ką chó rów na Ślą sku Cie -
szyń skim, pan Hen ryk wie lo let nim współ pra cow ni kiem
„Śpie wa ka Ślą skie go”. Obo je miesz ka ją w Cho rzo wie i są
na na szym te re nie do sko na le zna ni. Czy są ja kieś uwa gi?

Uwag nie by ło. A po za tym wszy scy de le ga ci by li „za”. 
W po dob nym try bie przy ję to dru gą uchwa łę, co od no -

to wu je my nie bez sa tys fak cji, wi ta jąc na ła mach „Śpie -
wa ka” no wych He rol dów Śpie wac twa Ślą skie go. Ob wiesz -
cza my za tem wszem i wo bec, że za ta kich uzna ni zo sta li
w tym ro ku:

l na wnio sek Chó ru Mie sza ne go „Sło wi czek” z Ka to -
wic -Ko stuch ny – Elż bie ta Ku da la, An drzej Ku da la
i Sta ni sław Be cza ła

l na wnio sek Chó ru św. Bar ba ra z Pie kar Ślą skich –
Fran ci szek Kusz

l na wnio sek Chó ru „Sło wi czek” z Rept Ślą skich:
Hen ryk Go łom bek, Elż bie ta Li sek, Ire na Ko wo lik,
Do ro ta Fle szar, Ma ria Pi wo war ska i Iza be la Ly -
sik -Ró żań ska

l na wnio sek Chó ru Pa ra fial ne go św. Ce cy lii z Ru dy
Śl.-Ko chło wic – Jo achim Bo rys

l na wnio sek Chó ru Mie sza ne go „Lut nia” w Cho rzo-
wie – Hen ryk Szo pa, Ste fan Ko kot, Kry sty na Ko -
kot i Re na ta Nie choj

l na wnio sek Chó ru Ko ściel ne go „Glo ria” w Żo rach –
Bo gu sław Wy ro bek i Ma ria Mo ty ka

l na wnio sek Chó ru Mę skie go „Hej nał” w Ka to wi -
cach -Pio tro wi cach – Adam Ja ran tow ski, Hen ryk
Na wrot, Zyg munt Rut kow ski, Zyg munt Sło mia-
ny, Je rzy Szy ja, Jan Żem ła

l na wnio sek TŚ „Mo dus Vi ven di” w Ka to wi cach -Pio -
tro wi cach – Ur szu la Ma tu szew ska, We ro ni ka Ha -
nu sa i Jan Bal cer

l na wnio sek Chó ru „Ma gni fi cat” w Świę to chło wi-
cach – Ma ria Sło wik -Tu dzierz

l na wnio sek ZG ŚZChiO – Da nu ta Sa mol z Chó ru
„Ma gni fi cat” w Świę to chło wi cach.

Wal ny Zjazd De le ga tów Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr

Ko lej ny rok za na mi

Z ŻYCIA ZWIĄZKU
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6 Po wy bo rze władz Zjaz du, któ re-
go prze wod ni czą cym zo stał dr
Krzysz tof Chli pal ski z Gli wic, se -
kre ta rzem A. Wój cik z Ka to wic, dal -
sza je go część po to czy ła się zgod ne
z przy ję tym po rząd kiem dzien nym,
obej mu ją cym m.in. wy stą pie nia go -
ści, spra woz da nia pre ze sa i skarb ni -
ka Za rzą du Głów ne go, prze wod ni -
czą ce go Głów nej Ko mi sji Re wi zyj-
nej, dys ku sję, po dej mo wa nie
uchwał…

Są dzę, iż war to w tej re la cji przy -
to czyć kil ka frag men tów ko men ta-
rza pre ze sa do do star czo ne go de le -
ga tom i ogól nie do stęp ne go Spra -
woz da nia Za rzą du Głów ne go. Je śli
mia ło by się użyć dla scha rak te ry zo -
wa nia wy ra zo we go na stro ju wy po -
wie dzi pre ze sa ja kie goś okre śle nia
mu zycz ne go, to mo że prze sad nym
by ło by po słu że nie się sło wem lu gu-
bre (po nu ro, po sęp nie, ża łob nie),
jed nak… Ak cen tów ra do snych (al -
le gro) w niej ra czej nie by ło. Nie na -
pa wa ją opty mi zmem ta kie, da ją ce do my śle nia, stwier -
dze nia:

– Wie le ze spo łów wy stą pi ło ze Związ ku. To nie do bre
zja wi sko ob ni ża nasz au to ry tet. Mia łem na dzie ję, że
w na szej sie dzi bie bę dzie my mie li do bre wa run ki roz wo-
ju. Nie ste ty pod nie sio no nam czynsz, któ ry te raz wy no si
2600 zł. Zło ży li śmy wnio ski o do fi nan so wa nie pew nych
za dań – na „Śpie wa ka” nie otrzy ma li śmy ani zło tów ki.
Co mnie jesz cze bo li? Or ga ni zo wa ne są Ad o ra cje, któ re
in au gu ru ją rok dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Co raz czę-
ściej za miast chó rów do Pa new nik przy jeż dża ją ich de le -
ga cje. Po dob nie ża ło śnie jest na piel grzym kach Chó rów
i Or kiestr Gór ne go Ślą ska do Pie kar…

Trud no ści? Prze szko dy? 
Do brze wy tre no wa ni, choć la ta już nie te co kie dyś,

choć wzrok słab nie, słuch nie do pi su je i no gi od ma wia ją
po słu szeń stwa, ja koś so bie ów tor prze szkód po ko nu je-
my. Ktoś nie wie rzy? To niech po czy ta, co w Spra woz da -

niu Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej na -
pi sa no:

„Jak co ro ku, okres spra woz daw-
czy ob fi to wał [...] w re ali za cję waż -
nych wy da rzeń ar ty stycz nych, re ali -
zo wa nych zgod nie z pla nem dzia -
łal no ści Związ ku […] oraz na wią -
zu ją cych do pie lę gno wa nia i utrzy -
my wa nia wie lo let niej tra dy cji w krze -
wie niu śpie wu chó ral ne go na Ślą-
sku […] Za rząd Głów ny nie szczę-
dził wy sił ków, aby sta le za zna czać
swo ją obec ność na Ślą sku. Li sta suk -
ce sów za war ta w Spra woz da niu Me -
ry to rycz nym ZG ŚZChiO jest bo ga-
ta i świad czy o nie ustan nej ak tyw -
no ści Za rzą du Głów ne go i zrze szo -
nych w nim ze spo łów, w tym rów -
nież w po dej mo wa niu i po szu ki wa -
niu no wych wy zwań. Na le ży tu pod -
kre ślić wiel ką ro lę i wkład pra cy
w Okrę gach. Ewi den cja księ go wa
przy cho dów i wy dat ków za rok 2016
pro wa dzo na by ła pra wi dło wo i przej -
rzy ście. Kon tro la do wo dów księ go -

wych pod wzglę dem for mal no -praw nym, ra chun ko wym
i me ry to rycz nym po twier dzi ła zgod ność ze sta nem fak -
tycz nym i przed sta wio ny mi do ku men ta mi […] Po nie sio-
ne wy dat ki i kosz ty by ły ce lo we, uza sad nio ne oraz zgod-
ne z za sa dą go spo dar no ści i oszczęd no ści […] Gdy by
skład ki wpła ca no w peł nej wy so ko ści, nie by ło by wy ni-
ku fi nan so we go ujem ne go, co po zwo li ło by na uzy ska nie
lep szych efek tów pra cy Za rzą du Głów ne go”. 

Gdy by skład ki. Sta ra, wciąż po wta rza ją ca się śpiew ka.
Ty le że… Nie wy pa da koń czyć zda nia, bo chy ba każ dy
wie, o co cho dzi. 

Naj waż niej sze, że Za rząd Głów ny otrzy mał „po kwi to -
wa nie” – ta kim wy ra zem daw niej zwa no dzi siej sze ab so -
lu to rium, któ re go udzie le nie po prze dzi ła krót ka dys ku sja
nad spra woz da nia mi (głos za bie ra li ks. prof. An to ni Re -
gi nek, Be ne dykt Obe rda – okręg mi ko łow ski i Ry szard
Ma zu rek – okręg ryb nic ki, pa rę słów od sie bie do dał pre-
zes Wa rze cha). Przy ję ty zo stał na stęp nie plan pra cy i plan

Ob ra dy po prze dził krót ki kon cert w wy ko na niu Or kie stry Dę tej KWK
„So śni ca”. Fo to: Fe liks So ko ła

62 gło sy „za”, ze ro prze ciw, ze ro wstrzy mu ją cych się. W zjeź dzie uczest -
ni czy ło 41,3% upraw nio nych man da ta riu szy. Fo to: Fe liks So ko ła

– Pro szę Pań stwa – po wie dział pre zes – nasz ko le-
ga ob cho dzi dziś uro dzi ny… Fo to: Fe liks So ko ła
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fi nan so wy Za rzą du Głów ne go na naj bliż szy okres i w punk -
cie dzie wią tym po rząd ku dzien ne go („Wy bra ne za gad nie-
nia ar ty stycz ne do ty czą ce chó rów i or kiestr”) wy słu cha-
no krót kiej wy po wie dzi prof. Iwo ny Mel son: „ Od wie lu
lat pro wa dzę chór Po lo nia -Har mo nia w Pie ka rach, więc
chy ba je stem tu zna na. Pod ję łam się pro wa dze nia spraw
ar ty stycz nych Związ ku za dłu go trwa łą na mo wą pre ze sa.
Uda ło mi się już do ko nać wy bo ru i za pro po no wać pie śni
do wspól ne go wy ko na nia pod czas na szych im prez […]
War to żyć dla pięk na śpie wu. Je stem do Pań stwa dys po -
zy cji, moż na śmia ło się ze mną kon tak to wać” (okla ski).

Jesz cze przed uzu peł nie niem skła du Głów nej Ko mi sji
Re wi zyj nej (ak cep ta cja kan dy da tu ry Zo fii Be rek z ka to -
wic kie go chó ru „Ogni wo”) i przy ję ciem uchwał zjaz do-
wych od by ła się dys ku sja. Głos za bie ra li Bar ba ra Licz ber-
ska, dr Ma ja Drza zga -Lech (pra cow nik na uko wy w In -
sty tu cie So cjo lo gii na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych Uni -
wer sy te tu Ślą skie go; za in te re so wa na dzia łal no ścią ŚZChiO,
za de kla ro wa ła prze pro wa dze nie ba dań śro do wi ska chó -
ral ne go w aspek cie so cjo lo gicz nym obej mu ją cym m. in.
za gad nie nie toż sa mo ści ślą skiej), pre zes Wa rze cha i K.
Chli pal ski. Wy po wie dział się tak że se kre tarz ZG, któ ry
po wie dział m.in.:

– Gdy by łem uczniem szko ły mu zycz nej, mój na uczy-
ciel for te pia nu py tał nie kie dy, ja ka jest róż ni ca mię dzy
ama to rem a pro fe sjo na li stą. Ar ty stą nie za wsze się jest.
Ar ty stą się by wa – pod po wia dał. Za wo dow cy jed nak
mu szą być rze mieśl ni ka mi, mu szą po sia dać warsz tat, któ-
ry nie jest obo wiąz ko wym wy po sa że niem ama to ra. Na pro -
fe sjo na li stach współ pra cu ją cych z ru chem ama tor skim
spo czy wa obo wią zek dzie le nia się umie jęt no ścia mi warsz -
ta to wy mi z ty mi, któ rzy – mi mo bra ku warsz ta tu – ar ty -
sta mi by wa ją. Jest pew nym zmar twie niem to, że spo ty -
ka jąc się z so bą, pra wie ni gdy nie roz ma wia my o mu zy ce.
Za ni kła dys ku sja o spra wach ar ty stycz nych, pew ną fik cją
sta ła się funk cja dy rek to ra ar ty stycz ne go. Trze ba ją ure al-
nić, przy sto so wać do ist nie ją cych wa run ków, przy wró cić
ro lę słu żeb ną wo bec ze spo łów. Z ra do ścią i na dzie ją wi-
tam w na szym gro nie pa nią pro fe sor Iwo nę Mel son, któ-
ra jesz cze przed ofi cjal nym ob ję ciem no wej i dla nas
waż nej funk cji wy ko na ła ol brzy mią pra cę po le ga ją cą
na ska ta lo go wa niu i upo rząd ko wa niu na szych za so bów
nu to wych. Bar dzo za to dzię ku je my. (okla ski). My ślę, że

war to so bie w tym miej scu za dać py ta nie o to, co po nas
zo sta nie. Nie daw no mie li śmy tu wy sta wę sztan da rów,
chó ral nych kro nik i in nych do ku men tów. Po ja wił się po-
mysł di gi ta li za cji owych ma te ria łów. Mi mo opo rów i prze -
szkód for mal nych spra wa zo sta ła do pro wa dzo na do po -
myśl ne go fi na łu. Du ża część tych za so bów zo sta ła zdi gi -
ta li zo wa na i udo stęp nio na przez In ter net w ra mach dzia-
łań Ślą skiej Bi blio te ki Cy fro wej. Jest jesz cze kwe stia „Śpie -
wa ka Ślą skie go”. O trud no ściach wy daw ni czych, ogra ni -
cze niach fi nan so wych z ja ki mi bo ry ka my się przy two -
rze niu pi sma i po my słach ma ją cych ob ni żyć kosz ty je go
wy da wa nia wspo mi nał pre zes. By ło by strasz nym błę-
dem, gdy by z ja kichś po wo dów do szło do li kwi da cji pi-
sma. Nie ba wem, w 2020 ro ku, ob cho dzić bę dzie my 110-
le cie Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr. Już dzi siaj
po win ni śmy roz po cząć przy go to wa nia do te go wy da rze-
nia. Je śli te go nie zro bi my, to ob chód po pro stu się nie
od bę dzie, al bo bę dzie mi zer ny. Rów no cze śnie bę dzie to
rok 100-le cia „Śpie wa ka Ślą skie go”. Pro szę Pań stwa to
jest naj star sze i je dy ne obec nie w Pol sce cza so pi smo mu -
zycz ne wy da wa ne przez ruch ama tor ski. Ten ty tuł nie
mo że po pro stu znik nąć! Nie daw no zgło si ła się do na sze -
go biu ra mło da oso ba, pro szą ca o re ko men da cję po trzeb-
ną przy ubie ga niu się o sty pen dium Mar szał ka na pro -
jek to wa ną książ kę. Pa ni jest so cjo lo giem – ba dacz ką za -
in te re so wa ną spo łecz nym aspek tem na sze go ru chu. Czy
wie my kim je ste śmy, ja cy je ste śmy, dla cze go dzia ła my
i dla ko go śpie wa my? Ta kich py tań jest wie le, a od po wie -
dzi nie zna my. Li czę na owoc ną współ pra cę z pa nią dok-
tor. Od po praw nej dia gno zy sta nu w ja kim się znaj du je-
my za le ży bo wiem przy szłość nie tyl ko Związ ku, ale ca -
łe go ru chu chó ral ne go i mu zycz ne go.

I to już wszyst ko. Pra wie wszyst ko.
Sześć dzie się cio ma dwo ma gło sa mi „za” (ty lu by ło de -

le ga tów, nie co po nad 41 pro cent upraw nio nych man da -
ta riu szy!), przy bra ku gło sów prze ciw nych i wstrzy mu ją-
cych się przy ję to wszyst kie uchwa ły. Na koń cu wy pro wa -
dzo no sztan dar. I za śpie wa no pieśń, jak zwy kle, trzy ma-
jąc się za rę ce: Przy jaźń o bra cia niech wią że nas… W jej
ko le miesz ka we se la duch… Kie dy nam ży cie za tru wa los…
ona pierś krze pi, wzbu dza sił ruch… Ona ła go dzi naj sroż-
szy cios.

An drzej Wój cik

I za śpie wa no pieśń, jak zwy kle, trzy ma jąc się za rę ce: Przy jaźń o bra cia niech wią że nas… Fo to: Fe liks So ko ła
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WYDARZENIA
IV Ślą ski Fe sti wal Chó rów Szkół Mu zycz nych 

im. Jó ze fa Świ dra
5 kwiet nia 2017 ro ku, z ini cja ty -

wy Ka te dry Dy ry gen tu ry Chó ral nej
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy -
ma now skie go pod kie run kiem prof.
Alek san dry Pa szek -Tre fon, od był się
IV Ślą ski Fe sti wal Chó rów Szkół Mu -
zycz nych im. Jó ze fa Świ dra. Na fe sti -
wa lu za pre zen to wa ły się chó ry z ca -
łe go wo je wódz twa: dzie cię ce, żeń-
skie i mie sza ne – łącz nie 22 ze spo ły
z nie mal że wszyst kich szkół mu zycz -
nych na Ślą sku. Pierw szy etap prze -
słu chań od by wał się rów no cze śnie
w trzech miej scach: Sa li Kon cer to-
wej i Au li im. Bo le sła wa Sza bel skie-
go Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Szy ma now skie go w Ka to wi cach oraz
w sie dzi bie Na ro do wej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia. Ze -
spo ły oce nia ne by ły przez trzy ju -
ror skie ko mi sje, w skład któ rych we -
szli naj wy bit niej si chór mi strzo wie
z ca łe go kra ju, re pre zen tu ją cy wszyst -
kie aka de mic kie ośrod ki w Pol sce.
Po za moż li wo ścią słu cha nia pre zen -
ta cji po szcze gól nych chó rów, śpie -
wa cy mie li tak że moż li wość zwie -
dze nia wy staw Mu zeum Ślą skie go,
jak też wzię cia udzia łu w warsz ta-
tach mu zycz nych zor ga ni zo wa nych
w sa lach Aka de mii Mu zycz nej. 

Po dniu peł nym wra żeń zwią za-
nych z prze słu cha nia mi, wszy scy wy -
ko naw cy spo tka li się wspól nie w sie -

dzi bie Na ro do wej Or kie stry Sym fo -
nicz nej Pol skie go Ra dia, gdzie od by-
ło się osta tecz ne star cie – ry wa li za cja
o Grand Prix. W po ran nych prze słu -
cha niach każ da ko mi sja ju ror ska wy -
bra ła naj lep szy w da nej ka te go rii chór.
By ły to: Chór Dzie cię cy Ogól no kształ -
cą cej Szko ły Mu zycz nej I stop nia im.
Fry de ry ka Cho pi na w By to miu pod dy -
rek cją Agniesz ki Pia sec kiej -Or low,
Chór Żeń ski Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej im. Sta ni sła wa Mo niusz ki
w Za brzu pod dy rek cją Bar ba ry Ga -
jek -Kra ski oraz Chór Szkol ny Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej I st. im.
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go w Tar -
now skich Gó rach pod dy rek cją Ka -
ro li ny Go ło fit. Po pre zen ta cji każ de-
go z chó rów przed sta wi cie le po zo sta -
łych ze spo łów, pod okiem opie ku-
nów, za gło so wa li na swo je go fa wo -
ry ta. Tym sa mym wy ło nio no lau re-
ata Na gro dy Pu blicz no ści, któ rym zo -
stał Chór Dzie cię cy Ogól no kształ cą-
cej Szko ły Mu zycz nej I stop nia im.
Fry de ry ka Cho pi na w By to miu. Ten
sam chór – tym ra zem gło sa mi ju ro-
rów – zdo był Grand Prix, czy li Na -
gro dę Can tus ufun do wa ną przez Ro -
dzi nę zmar łe go w 2014 ro ku pro fe so-
ra Jó ze fa Świ dra. W te go rocz nej edy-
cji gło sy ju ry i pu blicz no ści oka za ły
się więc ta kie sa me, a naj więk szym
zwy cięz cą nie wąt pli wie zo stał ze spół
z By to mia. Przy sło wio wą wi sien ką

na tor cie stał się wy stęp za pro szo ne -
go ze spo łu, któ ry uświet nił czas ocze -
ki wa nia na wer dykt ju ry. Był to Chór
Dziew czę cy Pol skiej Szko ły Chó ral-
nej Je rze go Kur czew skie go z Po zna nia
pod dy rek cją Do ro ty Woj now skiej.
Kon cert oka zał się wiel kim prze ży-
ciem za rów no dla pu blicz no ści, jak
i dla ar ty stek – o czym po pre zen ta cji
wspo mnia ła dy ry gent ka. Chór ten to
nie wąt pli wie wzór i przy kład, któ rym
war to się in spi ro wać. Dziew czę ta za -
pre zen to wa ły się w sa kral nym, jak
i roz ryw ko wym re per tu arze, a pu blicz -
ność za chwy ci ły nie zwy kle mu zy kal-
ne in ter pre ta cje utwo rów, jak też do -
pa so wa ne do nich cho re ogra fie i pięk -
ne, ele ganc kie stro je chó rzy stek. By ło
to do peł nie nie i jed no cze śnie wspa -
nia łe mu zycz ne za koń cze nie te go jak-
że waż ne go dla pol skiej chó ra li sty ki
dnia. Po wy stę pie go ścia spe cjal ne go
– pod czas roz da nia na gród – sa la NO-
SPR tęt ni ła okrzy ka mi ra do ści mło-
dych uczest ni ków. A na za koń cze nie
peł ne go emo cji i wzru szeń wy da rze-
nia, w wy ko na niu wszyst kich chó -
rzy stów, wy brzmiał hymn fe sti wa lu
– utwór „Pio sen ka” Jó ze fa Świ dra.

Fe sti wal ma wie lo let nią tra dy cję.
W for mie prze glą du od by wa się już
od ro ku 1992, na to miast po raz czwar -
ty pa tro nu je mu zmar ły w 2014 ro ku
ślą ski kom po zy tor prof. Jó zef Świ der.
Był on przez dłu gie la ta zwią za ny

Chór Dzie cię cy Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu zycz nej I stop nia im. Fry de ry ka Cho pi na w By to miu pod dy rek cją Agniesz ki Pia sec kiej -Or low (prze -
słu cha nia w Sa li Kon cer to wej AM w Ka to wi cach)
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Czę sto w te le wi zji
mo że my usły szeć
te sło wa. Pły ną

one wie lo krot nie
przy oka zji ogła sza nych
zbió rek cha ry ta tyw nych
przez róż ne fun da cje po -
ma ga ją ce w le cze niu
cho rych dzie ci. Jed ną
z wie lu cho ru ją cych mło -
dych osób ob ję tą po mo -
cą fun da cji „Iskier ka”
jest za le d wie pię cio let-
nia Le na Na wroc ka
z Cho rzo wa. W stycz-
niu te go ro ku zdia gno -
zo wa no u niej gu zy
ośrod ko we go ukła du
ner wo we go. Le ka rze zo -
pe ro wa li mło dą cho rzo -
wian kę i usu nę li gu zy
z ko mo ry l V i pra wej
pół ku li móżdż ku. Le -
na pod da na zo sta ła che -
mio te ra pii. Mi mo ope -
ra cji ra tu ją cej ży cie nie
unik nię to po wi kłań.
Wy stą pi ło po ra że nie ner -
wu twa rzo we go i za bu -
rze nia rów no wa gi ru chu.
Ko niecz ne jest dal sze le -
cze nie i re ha bi li ta cja Le -
ny. Wią żą się z tym
ogrom ne wy dat ki. Tro -
ską ro dzi ców jest zdo -
by cie fun du szy na kosz -
tow ny pro ces le cze nia.
Przy czwór ce dzie ci jest
to nie raz bar dzo trud ne.

W Nie dzie lę Pal mo-
wą 9 kwiet nia Chór
Mie sza ny „Lut nia” dzia -
ła ją cy na co dzień
w Cho rzow skim Cen -
trum Kul tu ry zor ga ni zo -

wał cha ry ta tyw ny kon -
cert pie śni chó ral nych
w ko ście le św. Jó ze fa
w Cho rzo wie. Ini cja tor -
ką i po my sło daw czy nią
te go szla chet ne go przed -
się wzię cia by ła Ur szu la
Białk, pa ra fian ka u św.
Jó ze fa i chó rzyst ka „Lut -
ni”. Mi mo iż do świąt
Wiel kiej No cy po zo sta -
wał ty dzień i trwał Wiel -
ki Post, dy ry gent chó ru
Łu kasz Szmi giel przy go -
to wał uroz ma ico ny pro -
gram. In for ma cja o kon -
cer cie zo sta ła moc no na -
gło śnio na, za rów no
w ogło sze niach pa ra fii
św. Jó ze fa, po przez ak-
cję pla ka to wą i za po -
śred nic twem In ter ne tu. 

To po zwo li ło przy być
na kon cert licz nej rze-
szy pa ra fian i go ści wraż -
li wych na cier pie nie
dziec ka. Słu cha czy i wy -
ko naw ców po wi tał pro -
boszcz pa ra fii św. Jó ze fa
w Cho rzo wie ks. An to-
ni Kle mens, dzię ku jąc
jed nym i dru gim za do -
strze że nie po trzeby ra -
to wa nia mło de go ży cia,
za chęć udzie le nia ro -
dzi nie Na wroc kim nie -
zbęd ne go wspar cia (by
nie czu li się sa mi w trak -
cie cho ro by cór ki, by
czu li więź z pa ra fial ną
wspól no tą), wresz cie
za każ dy gest do brej wo -
li – gest mi ło sier dzia tak
waż ny cho ciaż by w kon -

tek ście nad cho dzą cych
Świąt Wiel ka noc nych. 

Chó rzy ści za pre zen to -
wa li po nad go dzin ny
kon cert pie śni sa kral -
nych i lu do wych. Za śpie -
wa li utwo ry z bo ga te go
re per tu aru „Lut ni” ta -
kich kom po zy to rów jak:
Gor czyc ki, Nuf fel, Gó -
rec ki, Świ der, Sze li gow -
ski, Do ni zet ti, Ry ling,
Po lo czek. Każ dy utwór
cha ry ta tyw ne go kon cer -
tu słu cha cze na gra dza li
wiel ki mi bra wa mi. Jak
po wie dzie li chó rzy ści
„w po czu ciu wa gi wy -
da rze nia z chę cią włą -
czy li się w bez in te re sow -
ną po moc Len ce”. Kie-
dy tyl ko zo sta ły wy bra-
ne da ta i miej sce kon -
cer tu, dą ży li śmy do te -
go, aby jak naj wię cej lu -
dzi do wie dzia ło się
o kon cer cie i ze chcia ło
go wy słu chać – mó wi li.
Sło wa uzna nia dla ca łe -
go ze spo łu wy po wie dzia -
ła mat ka cho rej dziew -
czyn ki Iwo na Na wroc -
ka, któ ra po dzię ko wa ła
chó rzy stom za po świę -
co ny jej cór ce czas i ser -
ce. Kon cert cha ry ta tyw -
ny dla Len ki speł nił swe
za da nie. Dzię ki lu dziom
do brej wo li uda ło się ze -
brać 4 ty sią ce zło tych.
Środ ki te z pew no ścią
po mo gą ro dzi com w re -
ha bi li ta cji cór ki.

Ja nusz Ka raś

z Aka de mią Mu zycz ną w Ka to wi cach,
peł niąc w niej roz ma ite funk cje. Bo -
ga ta w utwo ry chó ral ne twór czość te -
go kom po zy to ra sta ła się dla uczest -
ni ków fe sti wa lu mo ty wem prze wod -
nim, gdyż za naj lep sze wy ko na nie
utwo ru je go au tor stwa moż na by ło
uzy skać na gro dę spe cjal ną. W tym
ro ku zdo był ją Chór Żeń ski Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej im. Sta ni sła-
wa Mo niusz ki w Za brzu. Fe sti wal nie
bez przy czy ny no si imię Jó ze fa Świ-
dra, gdyż jak wspo mnia ła w jed nym
ze swo ich prze mó wień cór ka kom -
po zy to ra Mag da le na Świ der -Śnio szek:
„Twór czo ści dzie cię cej po zo stał wier-
ny pra wie do koń ca ży cia (…)”. A czyż
mo że być trud niej sze kom po zy tor skie
wy zwa nie, niż pi sa nie dla naj młod -
szych, czy li dla dzie ci wła śnie?

War to wspo mnieć tak że o na gro-
dzie Can tus, sta no wią cej Grand Prix
każ de go fe sti wa lu, któ re mu pa tro nu je
Jó zef Świ der. Na zwa tej na gro dy –
w ję zy ku ła ciń skim „pieśń, me lo dia”-
ma swo ją ge ne zę w twór czo ści pro fe -
so ra, dla któ re go wła śnie ludz ki głos
i je go mu zycz na pre zen ta cja – so lo-
wa, a zwłasz cza chó ral na – by ły kom -
po zy tor ską do mi nan tą, nie ja ko al fą
i ome gą – po cząt kiem i koń cem. Na -
pi sa ny przez nie go w 1980 ro ku dyp-
tyk Can tus glo rio sus (śpiew chwa leb-
ny) i Can tus tri stis (śpiew ża łob ny)
za my ka ją się w pew ną spój ną ca łość,
a przez to two rzą wspo mnia ną al fę
i ome gę. Dla twór czo ści Jó ze fa Świ dra
– au to ra wspa nia łych utwo rów chó -
ral nych, cie szą cych się w Pol sce
i na świe cie ogrom ną po pu lar no ścią
– Can tus przy brał więc zna cze nie sym -
bo licz ne. I z te go wła śnie sym bo lu
wy wo dzi się za pew ne po mysł Fun da-
cji je go imie nia na uczcze nie pa mię ci
kom po zy to ra w ta ki wła śnie spo sób. 

Pod su mo wać fe sti wal moż na sło -
wa mi: pa sja i ra dość. Cu dow nym
prze ży ciem by ło słu chać wy ko nań
i pa trzeć na roz śpie wa ne twa rze tak
wie lu mło dych osób, któ re z peł nym
za an ga żo wa niem speł nia ją się ja ko
chó rzy ści, two rząc ze spo ły da ją ce nie -
by wa łą sa tys fak cję pły ną cą ze wspól -
ne go mu zy ko wa nia. Bo jak mó wił
św. Jan Bo sko: Mu zy ki dzie ci słu cha
się ser cem, a nie usza mi.

Kin ga Jen dry sik

Kin ga Jen dry sik – stu dent ka III ro ku
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy -
ma now skie go w Ka to wi cach na kie -
run ku Edu ka cja ar ty stycz na w za kre -
sie sztu ki mu zycz nej

Do bro po wra ca

Cho rzow ski chór „Lut nia” za śpie wał dla Len ki
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Już jest po nie szpo rach, to mo -
gę po wie dzieć „do bry wie czór
Pań stwu” – ta ki mi sło wa mi za -

czę ła się ta ma jów ka. Wy po wie dział
je Ja nusz Ka raś, pre zes chó ru „Lut-
nia” w Cho rzo wie. Cho rzow scy śpie -
wa cy ze swo im pre ze sem by li or ga ni -
za to ra mi i go spo da rza mi ma jów ki.
Gdy pa dło owo „do bry wie czór”
na dwo rze by ło jesz cze cał kiem ja-
sno. W pierw szych dniach ma ja zwy-
kle tak by wa. To też peł nią cy ho no ry
do mu druh Ja nusz po chwi li uznał
za sto sow ne zło że nie na stę pu ją ce go
wy ja śnie nia: 

– …Ci, któ rzy mnie zna ją, to wie -
dzą, że ja za wsze mu sze coś do dać
od sie bie, ja kiś żart…

Szmer na sa li ozna czał zda je się
apro ba tę dla żar tu i za do wo le nie z roz -
po czę cia ma jów ki z go ścin nym udzia -
łem za przy jaź nio ne go Ślą skie go Chó-
ru Gór ni cze go „Po lo nia -Har mo nia”
z Pie kar Ślą skich. Miej sca na wi dow -
ni Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry (ul.
Lom py 13, wstęp wol ny) za ję li słu -
cha cze, nie któ rzy – zwłasz cza człon -
ko wie ho no ro wi i wspie ra ją cy oraz
go ście – osob no wi ta ni słow nie i okla -
ska mi. 

– To re wi zy ta na szych przy ja ciół
z Pie kar, chó rzy stów z pa nią dy ry-

gent Iwo ną Mel son (okla ski) … po nie -
za po mnia nym kon cer cie – spo tka niu
bar bór ko wym „Lut ni” w Do mu Kul -
tu ry „An da lu zja” w Pie ka rach Ślą-
skich w grud niu ubie głe go ro ku. Ofi -
cjal ne kon tak ty obu chó rów – ob ja -
śniał go spo darz/pre zes cie ka wych te -
go słu cha czy – roz po czę ły się je sie nią
2015 ro ku w sta rym Cho rzo wie. Wte -
dy to „Po lo nia -Har mo nia” od po wie -
dzia ła na za pro sze nie „Lut ni” i wzię-
ła udział w pierw szej, cho rzow skiej
„Je sie ni Chó ral nej” (okla ski i dy gre-
sja): – Co praw da po go da za oknem
znacz nie od bie ga od tej, ja ką chcie li -
by śmy wi dzieć… Być mo że chó ral-
nym śpie wem zwa bi my wio snę
do Cho rzo wa i po pro si my aby zo sta-
ła przy naj mniej do la ta…

Ma jów ko we śpie wa nie roz po czął
chór „Lut nia” od pie śni ma ryj nych: 

– …Ty siąc kroć bądź po zdro wio na Ja -
na Po locz ka, Ave Ma ris Stel la, Mo dli-
twa do Bo ga ro dzi cy Jó ze fa Świ dra…
Jak że mo gło by być ina czej, sko ro ma -
my ma ryj ny mie siąc” – za uwa żył pre -
zes Ja nusz koń cząc za po wia da nie
pierw szych utwo rów. 

Po ich wy ko na niu „Lut nia” przy -
stą pi ła do pre zen to wa nia ka wał ków
nie co swo bod niej szych w to nie, po -
cząw szy od opra co wa nej przez Fran -

cisz ka Ry lin ga lu do wej pie śni z Ma -
zow sza Rżnij cie nam od ucha do ucha.
Ko lej ne utwo ry – Ja de jo se ja de
w opra co wa niu Mar ci na Sze li gow -
skie go i koń czą ce wy stęp cho rzo wian
Oj na si ja dą – wy ko na ne mi le pod kie -
run kiem Łu ka sza Szmi gie la tak że po -
cho dzi ły z tra dy cji lu do wej i ożyw-
czo wpły nę ły na na strój tych, co sie -
dząc na wi dow ni ra czej nie śpie wa li. 

Dru gą część chó ral nej ma jów ki wy -
peł ni ły śpie wy wy stę pu ją ce go „w au -
ten tycz nych stro jach ślą skich” chó ru
„Po lo nia -Har mo nia” („au ten tycz ne
są w nim też te gryf ne frel ki” – pod -
kre ślił ze znaw stwem druh Ja nusz).
W tej czę ści ujaw nił się m.in. ta lent
kon fe ran sjer ski Fe lik sa So ko ły. Zna -
ko mi ty chó rzy sta pie kar skie go ze spo-
łu i wi ce pre zes Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr roz po czął jak się
na le ży od „Wi tam Pań stwa bar dzo
ser decz nie, dzień do bry” i re to rycz -
ne go py ta nia „Cóż my ma my do po -
wie dze nia”. 

Oka za ło się, że niema ło.
– Je ste śmy jed nym z naj star szych

chó rów dzia ła ją cych na Ślą sku – za-
czął gład ko druh Fe lek i śmie le kon -
ty nu ował swą opo wieść: – Nasz ze-
spół pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność
kon cer to wą, jed nak prócz kon cer to -

wa nia zaj mu je my
się tak że dzia łal -
no ścią or ga ni za -
cyj ną. Pra wie
dwa dzie ścia lat
te mu za ini cjo wa -
li śmy cy klicz ną
im pre zę mu zycz -
ną pod ha słem
„ B a r  b ó r  k o  w e
Spo tka nia Chó -
ral ne”, na któ re
za pra sza my ze -
spo ły z róż nych
miast. W ubie -

Chó ral na ma jów ka „lut ni stów z Cho rzo wa 
i pie kar skiej „Po lo nii -Har mo nii”

Prócz wspo mnień pa -
miąt ką po te go rocz -
nej ma jów ce bę dzie
ta pięk na fo to gra fia,
do któ rej po zo wa ły
oba chó ry – cho rzow -
ska „Lut nia” i pie kar -
ska „Po lo nia -Har mo -
nia
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głym ro ku na szym go ściem był chór
„Lut nia” z Cho rzo wa, któ ry z wiel-
kim po wo dze niem kon cer to wał dla
pie kar skiej pu blicz no ści. Bra wo! (rzę -
si ste okla ski). Mi mo, iż w tym ro ku
stuk nie nam sto pięć lat, z mło dzień-
czą we rwą za pre zen tu je my na po czą -
tek ży wio ło wy utwór o ra do ści ży cia
i za chwy cie nad cu da mi przy ro dy.
A po tem pro wa dzić nas bę dzie blask
la ta ren ki z po wszech nie zna nej pio -
sen ki o Ślą sku. Chó rem, jak zwy kle
od 28 lat dy ry gu je Iwo na Mel son.

Okla ski. Śpiew chó ru. „Gryf ne frel -
ki” i „szy kow ni chłop cy” wy ko nu ją
za po wie dzia ne utwo ry, sły chać
wdzięcz ne tra, la la i in ne pięk ne sło -
wa. I bło go ro bi się na du szy, ma jo-
wo. Już ser ce bi je moc niej… A to nie
ko niec atrak cji. Nie ko niec wier nej
pio snecz ki ślą skiej… Nie tyl ko ślą-
skiej. Bo przy szedł czas na „Bia łą cze -
rem chę, „Go lon dri nę” („ja skół kę”),
wło ską „La Mon ta na rę” – mu zycz ne
pa miąt ki z za gra nicz nych wo ja ży pie -
kar skie go chó ru…

– Świet na emi sja, nie ska zi tel na in -
to na cja, do sko na ła dyk cja, i ja kie pia -
nis si ma, jak pięk nie brzmią ca har -
mo nia – szep tem, do usz nie wy mie -
nia my swo je „och achy” – sie dzą ca
obok Ewa Bo cek -Orzy szek do mnie,
ja do Ewy. I z po dzi wem pa trzy my,
jak chór re agu je na ge sty swo jej dy -
ry gent ki. Za chwy ca ją ce!

Okla ski.
I za po wiedź: – „Gu an ta na me ra”,

czar no oka dziew czy na z Gu an ta na -
mo. Miesz ka da le ko, na Ku bie – mó -
wi Fe lek. – Ale wszy scy ją do brze
zna ją, za raz się oka że, że Pań stwo
tak że – roz pra sza ewen tu al ne wąt pli -
wo ści. Za raz po tem mó wi: – I wresz-
cie po ja wi się „Ma riet ta”, ka ta loń ska
dziew czy na, któ ra umie wy pla tać ko -
szy ki i wkła da do nich goź dzi ki dla
za ko cha nych…

Słu cham z Ewą i z in ny mi „Ma riet -
ty” i już je stem w Ka ta lo nii, we wrze -
śnio wym Llo ret de Mar, gdzie wie lo -
krot nie spo ty ka łem się z dziew czy ną,
o któ rej wy stę pu ją ce tam chó ry śpie -
wa ły, tak że te ze Ślą ska. Po chwi li
wra cam w do mo we stro ny, ku któ-
rym uczest ni ków ma jów ki przy wo -
łu ją ro dzi me pie śni, wśród nich ta
o pie kar skich Brzo zo wi cach i na stęp-
na, o za cho dzą cym sło necz ku, i dwie
ostat nie za śpie wa ne na wspól nie przez
oba chó ry. 

Uda ła się ta chó ral na ma jów ka jak
ma ło co!

An drzej Wój cik

Zwień cze niem te go rocz ne go, ma -
jo we go ma ra to nu śpie wa cze go chó -
rów okrę gu wo dzi sław skie go był
XIX Fe sti wal Pie śni Ma ryj nej „Re -
gi na Co eli”. Im pre za zor ga ni zo wa -
na już po raz dzie więt na sty, od by-
ła się 28 ma ja
w bier tuł tow -
skiej pa ra fii
Wnie bo wzię -
cia NMP
w Ra dli nie.
Przed się wzię -
cie wkom po -
no wa no w ob -
chód te go rocz -
ne go Me tro -
po l i  ta l  ne go
Świę ta Ro dzi -
ny. W fe sti wa -
lu uczest ni czy -
ły dwa ra dliń skie ze spo ły: chór mę -
ski „Echo”-Bier tuł to wy – dyr. Ty -
mo te usz Ku bi ca oraz chór mie sza-
ny „im. Ju liu sza Sło wac kie go” –
dyr. Da wid Pa ta long. Do wzbo ga -
ce nia pro gra mu wy da rze nia przy -
czy nił się tak że wy stę pu ją cy go -
ścin nie Chór Mę ski pa ra fii Naj -
święt sze go SPJ z Ra ci bo rza, któ rym
pod nie obec ność Ja na Gold ma na te -
go dnia dy ry go wał An drzej Obu -
chow ski. Udział w ra dliń skim fe -
sti wa lu go ści z Ra ci bo rza był wy -
ra zem za wią za nej przed kil ko ma
la ty ser decz nej przy jaź ni obu mę -
skich chó rów – „Echa” z Bier tuł-
tów i z ra ci bor skiej pa ra fii NSPJ. 

Zgod nie z za ło że niem śpie wa ją-
ce ze spo ły wy ko ny wa ły po czte ry
pie śni, któ rych te ma ty kę okre śla ła
na zwa im pre zy. We wspól nym śpie -
wie za pre zen to wa ły się słu cha czom
tak że oba po łą czo ne chó ry mę skie.
Pod kie run kiem Ty mo te usza Ku bi-
cy śpie wa cy z Ra dli na i Ra ci bo rza
zgod ny mi gło sa mi za śpie wa li Sanc-
ta Ma ria i Bo gu ro dzi cę. Brzmie nie
czter dzie stu mę skich gło sów wy -
war ło wiel kie wra że nie na wraż li -
wych słu cha czach! 

Kon cert za koń czy ła słyn na Bar -
ka śpie wa na z wiel kim prze ję ciem
przez trzy chó ry i ca łą chy ba pu -
blicz ność, świa do mą zna cze nia, tej
pie śni w ży ciu świę te go Ja na Paw -
ła, pol skie go Pa pie ża. 

Od no to wać wy pa da, że do za ist -
nie nia im pre zy przy czy ni li się Urząd
Mia sta Ra dli na, Chór „Echo” oraz
pro boszcz pa ra fii WNMP Bier tuł -
to wy w Ra dli nie. Jak za wsze wśród
słu cha czy da ło się za uwa żyć obec -

ność zna ko mi -
tych go ści.
Śpie wa ją ce ze -
spo ły okla ski -
wa li by li mię -
dzy in ny mi
bur mistrz Ra -
dli na Bar ba ra
Ma gie ra, pro -
boszcz pa ra fii
ksiądz Zbi -
gniew Fol cik
oraz ksiądz
pra łat Al fred
Wlo ka. 

Po wy brzmie niu ostat nich utwo -
rów ks. pro boszcz Z. Fol cik w to -
wa rzy stwie pre ze sa okrę gu wo dzi -
sław skie go ŚZChiO K. Dziu by prze -
ka zał chó rom uczest ni czą cym
w kon cer cie spe cjal nie przy go to -
wa ne pa miąt ki i dy plo my. By ła też
ka wa i swoj ski ko łocz, któ ry mi po -
czę sto wa no za przy jaź nio nych
z „Echem” ra ci bor skich chó rzy -
stów.

Przy po mnij my, że pierw szy Fe -
sti wal Pie śni Ma ryj nej „Re gi na Co -
eli” od był się w 1999 ro ku. Po my -
sło daw ca mi cy klicz ne go przed się -
wzię cia by li człon ko wie Chó ru Mę -
skie go „Echo” - Bier tuł to wy – nie -
ży ją cy już Adam Tom czyk, Kry-
stian Dziu ba oraz ów cze sny pro -
boszcz bier tuł tow skiej pa ra fii, ks.
pra łat Al fred Wlo ka. Sta ły mi uczest -
ni ka mi ra dliń skiej im pre zy są Chór
Mę ski „Echo” - Bier tuł to wy i Chór
Mie sza ny im. J. Sło wac kie go z Ra -
dli na. W mi nio nych la tach, nie kie-
dy kil ku krot ny udział w fe sti wa lu
„Re gi na Co eli” od no to wa ły w swo -
ich kro ni kach Chór Mę ski „Po lo-
nia” z Ra dli na oraz m.in. chó ry
„Li ra” Ry duł to wy, „Mic kie wicz”
Ryb nik -Nie do bczy ce, „Bel Can to”
Ga szo wi ce, „Har fa” Imie lin, „Echo”
Ze brzy do wi ce, „Mo niusz ko” Czy -
żo wi ce, „Har mo nia” Jej ko wi ce, „Re -
gi na Apo sto lo rum” Ryb nik. 

Kry stian Dziu ba

Fe sti wal Pie śni Ma ryj nej 
„Re gi na Co eli”

Po dob ną pla kiet kę otrzy ma ły wszyst kie ze spo ły
uczest ni czą ce w kon cer cie fe sti wa lu „Re gi na Co eli”
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Z ini cja ty wą im pre zy wy szła
ewan ge lic ko -au gs bur ska pa -
ra fia ka te dral na Zmar twych -

wsta nia Pań skie go w Ka to wi cach, wpi -
su jąc się w wiel ki ju bi le usz 500-le cia
Re for ma cji po przez po ka za nie wie lo -
wie ko we go do rob ku ewan ge lic kich
kom po zy to rów, łącz nie z ich po pu -
la ry za cją, któ rych to wkład w pol ską
kul tu rę mu zycz ną jest oczy wi sty. Dla -
te go za pro sze nia do udzia łu w prze -
glą dzie tra fi ły do ko ścio łów róż nych
wy znań, oraz świec kich in sty tu cji kul -
tu ry. Nie wąt pli wy wpływ na pre stiż
im pre zy mia ły oso by, któ re przy ję ły
ho no ro wy, pa tro nat, a jed no cze śnie
by ły fun da to ra mi na gród: – ks. bp.
Je rzy Sa miec zwierzch nik Ko ścio ła
ewan ge lic ko -au gs bur skie go w RP, abp.
Wi told Skworc – me tro po li ta ka to -
wic ki, ks. bp. Ma rian Nie miec –
zwierzch nik Die ce zji Ka to wic kiej Ko -
ścio ła Ewan ge lic ko - Au gs bur skie go
i Mar cin Kru pa – pre zy dent m. Ka to -
wi ce.

Zgło si ło się je de na ście ze spo łów
chó ral nych. Prze gląd o cha rak te rze
kon kur so wym od był się 10 czerw ca
br. w Ka te drze Ewan ge lic kiej w Ka to -
wi cach. Do ju ry po wo ła no wy bit-
nych fa chow ców. Zo sta li ni mi: dr
Alek san dra Ma ciej czyk – prze wod ni -

czą ca, prof. dr hab. Wie sław Cien cia-
ła, dr hab. An na Szo stak i mgr Jo an -
na Bli wert -Ho der ny.

Przy by łe z róż nych stron Pol ski
chó ry mia ły do dys po zy cji po bli ską
szko łę gdzie zo sta ły od po wied nio
ugosz czo ne. Nad spraw ną or ga ni za-
cją im pre zy czu wał sztab wo lon ta -
riu szy. Prze słu cha nia, (ko lej ność wy -
stę pów by ła lo so wa na), roz po czę ły
się o 10.30 (I tu ra) i po prze rwie
obia do wej (II tu ra). Przed roz po czę -
ciem prze słu chań, śpie wa czą spo łecz -
ność po wi tał go spo darz prze glą du,
ks. bp. Ma rian Nie miec. Prze gląd pro -
wa dzi ła i przed sta wia ła po szcze gól ne
chó ry Mał go rza ta Szni cer. W cza sie
prze rwy obia do wej or ga ni za to rzy za -
pro si li za in te re so wa ne chó ry na au -
to ka ro wą prze jażdż kę po cie ka wych
miej scach gór no ślą skiej sto li cy.

O godz. 17.00 na stą pi ło ogło sze-
nie wy ni ków, wrę cze nie na gród i kon -
cert lau re atów. Od był się rów nież po -
za kon kur so wy wy stęp ka te dral ne go
chó ru „Lar go Can ta bi le”, a ks. bp.
Ma rian Nie miec przy po mniał ideę
prze glą du.

Po ziom wy ko naw czy ze spo łów,
któ re za pre zen to wa ły pięt na sto mi nu -
to wy pro gram, był zróż ni co wa ny.
W prze glą dzie uczest ni czy ło jed nak

kil ka do sko na łych chó rów, i te zdo -
by ły lau ry. Du żym po wo dze niem cie -
szy ły się utwo ry J. S. Ba cha, kom po -
zy cje Mi ko ła ja Go mół ki i Wa cła wa
z Sza mo tuł, a ze współ cze snych twór -
ców dzie ła Ja na Gaw la sa, Ta de usza
Si ko ry, Ka ro la Hła wicz ki i Mi ro sła wa
Bli wer ta.

De cy zją ju ry na gro dę głów ną
(Grand Prix) otrzy mał ewan ge lic ki
ze spół „The Snop kers En sem ble” z Lu -
bli na (ze spół wy stę pu ją cy bez dy ry -
gen ta re we la cyj nie wy ko nał Mo dli-
twę Mi ro sła wa Bli wer ta). Pierw sze
miej sce za jął na Prze glą dzie chór ka -
me ral ny „Mo do Ma io rum” z ko ścio -
ła ewan ge lic ko -re for mo wa ne go w War -
sza wie. Dru gą na gro dę wy śpie wał
„Ewan ge lic ki Chór Con cor dia” ze
Zgie rza. Trze cie miej sce przy pa dło
w udzia le ewan ge lic kie mu chó ro wi
„Can to Deo” z Ryb ni ka. Na gro dę spe -
cjal ną Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go ode brał Chór Eku me nicz ny
z Kar pa cza. Do dat ko wo uho no ro wa -
no dy ry gent kę, Zu zan nę Kuź niak
z ewan ge lic kie go chó ru pa ra fial ne go
„Sem per Can ta mus”, przy pa ra fii Św.
Trój cy w War sza wie.

Na gro dze ni otrzy ma li spe cjal nie
na Prze gląd za pro jek to wa ne sta tu et-
ki oraz upo min ki. Wszyst kim chó-

rom uczest ni czą cym w prze -
glą dzie wrę czo no pa miąt ko -
we dy plo my.

Pierw szy Ogól no pol ski
Prze gląd Pie śni Ewan ge lic-
kiej Ka to wi ce 2017 zwień-
czył sło wem ks. bp. Ma rian
Nie miec. Wszyst kim uczest -
ni kom, po wspól nej mo dli -
twie, udzie lił bło go sła wień -
stwa Bi skup Ko ścio ła, Je rzy
Sa miec. Że gna no się z wia-
rą, że świet nie zor ga ni zo wa -
na sa kral na im pre za bę dzie
kon ty nu owa na, na bie rze jesz -
cze więk sze go roz pę du i wej -
dzie na sta łe do ka len da rza
im prez mu zycz nych ran gi
ogól no pol skiej w Ka to wi -
cach, mie ście mu zy ki.

Tekst i fo to: 
Jan Ma ria Dy ga

I Ogól no pol ski Prze gląd Pie śni Ewan ge lic kiej, 
Ka to wi ce 2017

Na zdję ciu Ewan ge lic ki Chór „Sem -
per Can ta mus” z War sza wy 
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My się desz czu nie bo imy
Po ty go dniu peł nym słoń ca i upa łów przy szła desz czo-

wa i chłod na so bo ta, dzie sią ty dzień czerw ca 2017 ro ku.
To na szczę ście nie wy stra szy ło uczest ni ków XXV Gór -
no ślą skich Pre zen ta cji Chó rów i Or kiestr im. Raj mun da
Han ke go. Zgło szo ne ze spo ły sta wi ły się w Gór no ślą skim
Par ku Et no gra ficz nym – po pu lar nym cho rzow skim Skan -
senie – w kom ple cie. Zna leź li się też i śmiał ko wie wśród
słu cha czy, któ rzy mi mo nie sprzy ja ją cej au ry przy szli po -
słu chać ślą skich śpie wa ków i mu zy ków. 

W XXV edy cji Pre zen ta cji wzię li udział (w ko lej no ści
wy stę po wa nia):
– Or kie stra Dę ta Tram wa jów Ślą skich pod dyr. Krzysz to-

fa Ro ga
– Chór „Se raf -Bar ba ra” z Cho rzo wa pod dyr. An drze ja

Ko strze wy
– Chór „Lut nia” z Cho rzo wa pod dyr. Łu ka sza Szmi gie la
– Chór „Zo rza” z Wyr pod dyr. Li lian ny Czaj kow skiej
– Chór „Se ka set” z Sii lin ja rvi (Fin lan dia) pod dyr. Ul li

Sa vo la inen
– Ze spół Wo kal no -Ta necz ny „Ślą za czek” z Pa ła cu Mło -

dzie ży w Ka to wi cach pod kier. Bo że ny Czyż
– Chór Ka me ral ny „Fer ma ta” z Ka to wic -Pio tro wic pod dyr.

Mag da le ny Pi lar czyk
– Chór „Echo” z Ła zisk Gór nych pod dyr. Do na ty Dłu bis
– Chór „Gwiaz da” z Cho rzo wa Sta re go pod dyr. Da nu ty

Do mań skiej -Gar czar czyk
– Ze spół Dzie cię cy „Pia śni ki” ze SP nr 1 w Świę to chło -

wi cach pod kier. Ire ny Kanc lerz i Ka mi li Wój cik
– Chór „Ma gni fi cat” ze Świę to chło wic -Chro pa czo wa

pod dyr. Ma rii Sło wik -Tu dzierz
– Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta OSP „Stra żak” w Woj ko -

wi cach Ko ściel nych pod dyr. Jó ze fa Mar czyń skie go.

Te go rocz ne pre zen ta cje otwo rzył wy stęp Or kie stry Dę-
tej Tram wa jów Ślą skich. Po nim na sce nie pre zen to wa ły
się ko lej ne chó ry. Du że oży wie nie wśród słu cha czy wzbu-
dził gość spe cjal ny z Fin lan dii – chór „Se ka set”. Fi no wie
za śpie wa li tra dy cyj ne pie śni fiń skie, a na za koń cze nie
swo je go wy stę pu wy ko na li zna ną pol ską pio sen kę „Kasz -
ta ny”, ty le że prze tłu ma czo ną na ję zyk fiń ski. Ich śpiew
był na praw dę wy jąt ko wy, bo roz go nił desz czo we chmu ry
i już do koń ca dnia świe ci ło nam słoń ce. 

Pre zen ta cje za koń czył wy stęp Mło dzie żo wej Or kie stry
Dę tej OSP „Stra żak” z Woj ko wic Ko ściel nych.

Zaangażowanie uczestniczących w imprezie śląskich
śpiewaków utwierdza w nas przekonanie, że Pre zen ta cje
są po trzeb ne i na le ży je or ga ni zo wać w la tach na stęp-
nych. Na sze do rocz ne spo tka nia w cho rzow skim Skan se-
nie do wo dzą też, że chó ra li sty ka na Gór nym Ślą sku jest
wciąż ży wa.

Dzię ku je my ze spo łom i słu cha czom za te go rocz ny
udział w przed się wzię ciu fir mo wa nym przez Za rząd Głów -
ny i Okręg Cho rzow ski Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr. 

Do zo ba cze nia w przy szłym ro ku!
Agniesz ka Bla chow ska

XXV Gór no ślą skie Pre zen ta cje Chó rów i Or kiestr
im. Raj mun da Han ke go 

Te go rocz ne pre zen ta cje otwo rzył wy stęp Or kie stry Dę tej Tram wa jów
Ślą skich

Cho rzow ska „Lut nia” ze swo im dy ry gen tem sto sow nie do oko licz no ści
ubra ła się w pięk ne, lu do we stro je

Desz czo wa i chłod na aura nie od stra szy ła wy ko naw ców. Śmiał ko wie
zna leź li się też wśród słu cha czy. Ne es tra dzie Chór „Se raf -Bar ba ra”
z Cho rzo wa. Dy ry gu je A. Ko strze wa
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Ba ner za wie szo ny nad es tra dą in for mo wał spa ce ro wi czów o ty tu le im -
pre zy, na któ rą wy brał się Chór „Zo rza” z Wyr

Du że oży wie nie wśród słu cha czy wzbu dził Chór „Se ka set” z Fin lan dii.
Je go śpiew roz go nił chmu ry…

„Echo” z Ła zisk pod czas śpie wu opro mie nia ło już pra wie let nie słoń ceOzdo bą XXV Gór no ślą skich Pre zen ta cji był udział Szkol ne go Ze spo łu
Pie śni i Tań ca „Pia śni ki” ze Świę to chło wic

Na ko niec za gra ła Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta OSP „Stra żak” z Woj ko wic Ko ściel nych. Do zo ba cze nia za rok!
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Na si go ście z Fin lan dii
Chór „Se ka set” z Fin lan dii prze by wał kil ka dni

na Ślą sku i – jak na chór przy sta ło – oprócz zwie dza-
nia wy stą pił z kon cer ta mi... Śpie wa li tak że W Gór no -
ślą skim Par ku Et no gra ficz nym. W so bo tę 10 czerw ca
uświet ni li XXV Gór no ślą skie Pre zen ta cje Chó rów i Or -
kiestr or ga ni zo wa ne przez Za rząd Głów ny ŚZChiO
w Ka to wi cach.

Dy ry gent chó ru „Zo rza” Li lian na Czaj kow ska w po ro -
zu mie niu z Pre ze sem ZG ŚZChiO Ro ma nem Wa rze chą
za pro po no wa ła dy ry gen to wi chó ru „Se ka set” Ul li Sa vo -
la inen udział w tym wy da rze niu mu zycz nym. Tak więc
chór z Fin lan dii w so bot nie po po łu dnie wy stą pił z kon -
cer tem w cho rzow skim Skan se nie zy sku jąc aplauz słu -
cha czy. Do jed nej z fiń skich pie śni lu do wych dy ry gent ka
przy gry wa ła na kan te le – fiń skim lu do wym in stru men cie
stru no wym, w innym utworze śpiewającemu solo chó-
rzyście towarzyszyły gitary i harmonijki ustne. Mi mo
desz czu słu cha cze sto jąc pod pa ra so la mi słu cha li z za cie -
ka wie niem pie śni fiń skich. Otrzy ma ny po wy stę pie pa -
miąt ko wy dy plom i pu char na dłu go bę dzie Fi nom przy -
po mi nał kon cert w cho rzow skim Skan se nie. A nam po -
zo sta ną zdję cia. 

Na le ży wspo mnieć, że w kon cer cie w Skan se nie wy stą-
pił rów nież chór „Zo rza” a po wy stę pach i po sił ku oba
chó ry – „Se ka set” i „Zo rza” po je cha ły do Go sty ni, by
wy stą pić z kon cer tem w ko ście le Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go. Kon cert chó ru z Fin lan dii zo stał przy ję ty bar-
dzo en tu zja stycz nie, owa cje na sto ją co spro wo ko wa ły
dy ry gen ta chó ru do wy ko na nia pie śni na bis. Ale to jesz-
cze nie był ko niec wy stę pów – chór „Zo rza” miał dla go-
ści nie spo dzian kę – przy go to wał pie śni ślą skie oraz zna-
ny hit mu zy ki po pu lar nej The Lion sle eps to ni ght. Wy stęp
na sze go chó ru bar dzo spodo bał się go ściom i wier nym
w ko ście le. I nad szedł czas na hi sto rycz ny mo ment – chó-
ry „Se ka set” i „Zo rza” sta nę ły ra zem, by wspól nie, po raz
pierw szy i je dy ny wy ko nać pol skie i fiń skie pie śni:

– Mo dli twę o po kój oba chó ry wy ko na ły w języku pol-
skim a dy ry go wa ła po łą czo ny mi chó ra mi Li lian na Czaj -
kow ska 

– fiń ską pieśń – Kal liol le kuk ku lal le pod dy rek cją Ul li
Sa vo la inen oba chó ry za śpie wa ły po fiń sku 

Wszy scy świet nie ba wi li się a chó ry udo wod ni ły, że
mu zy ka chó ral na nie mu si być po waż na ani nud na. A na-
wet je śli chór śpie wa w in nym ję zy ku niż pol ski (czy li
w tym przy pad ku po fiń sku czy an giel sku) słu chacz nie
zna jąc tre ści mo że roz ko szo wać się pięk nem mu zy ki
i współ brz mień. Na za koń cze nie kon cer tu by ły po dzię -
ko wa nia chó rom zło żo ne przez ks. dzie ka na Ra fa ła Paź -

dzier nio ka oraz wy mia na pa mią tek mię dzy chó ra mi.
Ostat nią pieśń chó ry wy ko na ły wspól nie – był to Tro jok
śpie wa ny oczy wi ście po pol sku a wraz z chó ra mi śpie wa-
li wszy scy ze bra ni w ko ście le wier ni.

Z nie ofi cjal nych źró deł wiem, że dy ry gen to wi Ul li Sa -
vo la inen oraz człon kom chó ru „Se ka set” tak bar dzo po -
do ba ła się or ga ni za cja kon cer tów w Pol sce oraz nasz
kraj, kul tu ra i za byt ki, że wy ra zi li chęć po now ne go przy -
jaz du do Pol ski. 

Tekst: Li lia na Czaj kow ska
Fo to: Mi chał Czaj kow ski

Chór mie sza ny „Se ka set” zo stał
za ło żo ny przed 40 la ty w Si lin ja rvi
w Fin lan dii ja ko chór uni wer sy tec ki
tam tej szej uczel ni. Obec nie dzia ła
ja ko chór ama tor ski zrze sza ją cy 50
en tu zja stów śpie wu chó ral ne go a dy -
ry gen tem jest Ul la Sa vo la inen. Ze-
spół po sia da ją cy po nad 40-let nie
do świad cze nie i róż no rod ny re per -

tu ar wy stę pu je w ko ścio łach i sa lach
kon cer to wych, śpie wa w ple ne rze
a tak że po pro stu na uli cach, cie sząc
swym śpie wem prze chod niów i da-
jąc upust wła snej ra do ści ze wspól-
nej twór czo ści ar ty stycz nej. W re -
per tu arze chó ru znaj du ją się pio sen-
ki lu do we, re li gij ne i tra dy cyj ne pie-
śni chó ral ne, ope ret ko we i mu si ca -

lo we, pio sen ki po pu lar ne i mu zy ka
współ cze snych kom po zy to rów. „Se -
ka set” jest bar dzo ak tyw nym chó-
rem; wy stę pu je za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą. Na swym kon cie ma
kon cer ty w Es to nii, Niem czech, Szwe -
cji i na Wę grzech. W tym ro ku do li-
sty kra jów, gdzie miał przy jem ność
kon cer to wać do łą czył Pol skę.

W Cho rzo wie dy ry gent ka fiń skie go chó ru przy gry wa ła na in stru men cie
zwa nym kan te le
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TROJOK ŚLĄSKI

Srebr ny ju bi le usz – któż się te go spo dzie wał! 
Nad szedł nie spo dzie wa nie. Znie nac ka wy ło nił się

zza ja kie goś za krę tu dro gi, któ rą w so bie wia do mym
kie run ku po dą ża czas. Moż li we, że z kłę bo wi ska wy -
da rzeń wy do był się nie zau wa że nie, jak pierw szy śnieg,
któ ry co ro ku za ska ku je swo im opa dem służ by dro go -
we… Nie, aż tak źle, to chy ba nie by ło! 

W go rącz ce co dzien nych zda rzeń nie je ste śmy skłon ni
do li cze nia i pa mię ta nia, co, kie dy, ile ra zy się wy da rzy ło.
Tym cza sem dwu dzie sty pią ty „Tro jok Ślą ski” stał się fak tem. 

Rok po ro ku, spo ty ka ją się z so bą śpie wa cy z obu stron
gra nicz nej rze ki Ol zy, by po śpie wać na chó ral nym Świę cie
Ślą skiej Pie śni Lu do wej – na „Tro jo ku Ślą skim” w „mie ście
mu zy ki” nad Ra wą, in nym ra zem w Biel sku -Bia łej, lub
w któ rymś z przy gra nicz nych ślą skich miast w Re pu bli ce
Cze skiej. Od pierw sze go „Tro jo ka”, któ ry od był się 6 czerw-
ca 1993 ro ku w Ka to wi cach je go hi sto rię współ two rzą: Ślą-
ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr (daw nej Od dział Ślą ski
PZChiO), Od dział Biel ski Pol skie go Związ ku Chó rów i Or-
kiestr, Sek cja Śpie wa czo -Mu zycz na ZG PZKO w Cze skim
Cie szy nie, Od dział Ostraw ski Unii Chó rów Cze skich.

„Tro jok Ślą ski” jest im pre zą otwar tą dla wszyst kich ze spo-
łów chó ral nych, bez wzglę du na przy na leż ność or ga ni za cyj -
ną i na ro do wą. Je dy nym wa run kiem uczest nic twa w na szym
Świę cie Pie śni jest wy móg za śpie wa nia 1–3 pie śni kom po -
zy to rów ślą skich, pie śni lu do wych (ma my na dzie ję, że bę-
dzie to za chę tą do co rocz nych spo tkań!).

raj mund han ke
PrezesOddziałuŚląskiegoPZChiOw Katowicach

(ŚwiętoŚląskiejPieśniChóralnej
„TrojokŚląski”1993,Informator,s.2)

Srebr ny ju bi le usz „Tro jo ka” przy brzyd kiej po go dzie ob -
cho dzo ny był na Za do lu. 

Od ra na sią pi ło, by ło zim no, wietrz nie. Zwa li ste, sza re
chmu ry od stra sza ły lu dzi sła be go du cha, więc na „Tro jo ka”
nie przy szli. Niech ża łu ją! Za har to wa ni i z ta ki mi wa run ka-
mi oswo je ni mu zy cy i śpie wa cy z udzia łu w świę cie nie zre -
zy gno wa li. W im pre zie uczest ni czy ło dzie sięć chó rów (ok.
400 śpie wa ków) z Pol ski i Re pu bli ki Cze skiej, przy gry wa ły
dwie or kie stry.

Mi mo chło du i wil go ci by ło pięk nie. Swoj sko.

*   *   *
Nie ma „Tro jo ka” bez wspól ne go śpie wu chó rów. 
Tuż przed czter na stą po pro wa dzo ny przez Iwo nę Mel son

śpiew hym nu Gau de Ma ter ob wie ścił roz po czę cie te go rocz -
ne go tro jo ko we go świę to wa nia. Za raz po tem od pra wio na zo -
sta ła msza świę ta w in ten cji ży ją cych i zmar łych śpie wa ków,
mu zy ków, dy ry gen tów, dzia ła czy. W asy ście pro bosz cza pa -
ra fii z Na kła Ślą skie go li tur gii prze wod ni czył ka pe lan Ślą -
skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr, ks. prof. An to ni Re gi nek.
Ce le brę uświet niał śpiew chó rów „Lut nia” z Cho rzo wa i „Po -
lo nia -Har mo nia” z Pie kar Ślą skich. Na za koń cze nie tej czę-
ści „Tro jo ka” oba po łą czo ne chó ry pod kier. I. Mel son wy -
ko na ły Mo dli twę o po kój Nor ber ta Bla chy.

Trzy la ta po pierw szym, trans gra nicz nym ślą skim śpie wa-
niu usta no wio na zo sta ła Mię dzy na ro do wa Na gro da im. Sta -
ni sła wa Mo niusz ki. W jej re gu la mi nie za pi sa no, iż przy zna -
wa na bę dzie chó rom, or kie strom, dzia ła czom, chór mi strzom,
ka pel mi strzom, twór com mu zy ki oraz or ga ni za cjom, in sty tu-
cjom spo łecz no -kul tu ral nym i ar ty stycz nym „za wy bit ne osią -
gnię cia w upo wszech nia niu spo łecz ne go ru chu mu zycz ne go
na Gór nym Ślą sku”. Za zna czo no też, że „Na gro da wrę cza -
na bę dzie co rocz nie pod czas Świę ta Ślą skiej Pie śni Chó ral nej
„Tro jok Ślą ski”, in te gru ją ce go pol ski, cze ski i sło wac ki ruch
śpie wa czy”. Od dzia ły wa nie in te gra cyj ne „Tro jo ka”, je śli cho-
dzi o na szych bra ci ze Sło wa cji, po zo sta ło nie speł nio ną ideą,
mar twym za pi sem re gu la mi no wym pier wot ne go za my słu.

Lau re atów te go rocz nej Mię dzy na ro do wej Na gro dy Pre zy -
den ta Mia sta Ka to wi ce im. S. Mo niusz ki by ło dzie wię cio ro.
Ty le też wrę czo no sta tu etek . W tym ro ku do gro na Ka wa le -
rów Na gro dy wska za nych przez Ka pi tu łę, któ rej od po cząt ku
prze wo dzi ks. prof. A. Re gi nek, do łą czy li: Eu ge niusz Dem -
biń ski z Pie kar Ślą skich, Věra Klímová z Ostra wy (Re pu bli ka
Cze ska), Wie sła wa Ko bie la z Biel ska Bia lej, Ma ria i Er nest
Kraw czy ko wie z Cho rzo wa, Ha li na Pri bu la ze Sto na wy (Re -
pu bli ka Cze ska), Wa le rian Py ka z Przy szo wic, Zi glin da Lam -
pert -Ra szyń ska z Ryb ni ka, Mar ce li Resz ka z Ra ci bo rza, Chór
Mie sza ny „Ju trzen ka“ z Na kła Ślą skie go.

Za nim sta tu et ki tra fi ły w rę ce wy brań ców oto cze nie am fi -
te atru na Za do lu wy peł ni ły do no śne dźwię ki or kie stry z Ła-
zisk. Po dwóch „dę tych” utwo rach es tra dę za ję li naj młod si
uczest ni cy te go rocz ne go „Tro jo ka”.

Szkol ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Pia śni ki” jest wi zy tów ką
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Mi ło śni ków Zie mi Ślą skiej

Srebr ny ju bi le usz „Tro jo ka”

Uczest ni cy XXV Świę ta 
Ślą skiej Pie śni Chó ral nej „Tro jok” 2017

Chó ry

1. Chór Mie sza ny „Lut nia” Cho rzów, dyr. Łu kasz Szmi giel
2. Śląski Chór Górniczy „Po lo nia -har mo nia” Pie ka ry Ślą-

skie, dyr. Iwo na Mel son
3. Szkol ny Ze spól Pie śni i Tań ca „Pia śni ki” Świę to chło wi-

ce, kier. Ire na Kanc lerz i Ka mi la Wój cik
4. Chór Mie sza ny „Ju trzen ka” Na kło Ślą skie, dyr. Ewa Zug
5. Chór Mie sza ny „Echo” Ła zi ska Gór ne, dyr. Do na ta Dłu bis
6. Chór Tow. Śpie wa cze go „Mo dus Vi ven di” Ka to wi ce, dyr.

Oskar Zgo la
7. Chór Mie sza ny „Janáček” Fry dlant nad Ostra wi cą, rCz,

dyr. Ma rie Cho van cová
8. Chór Mie sza ny „Su cha” Su cha Gór na, dyr. To masz Piw -

sko
9. Chor Mie sza ny „Li ra” Ka rvi na Dar ków, dyr. Be ata Pil -

śniak -hoj ka
10. Chór Mie sza ny „Dźwięk” Ka rvi na raj, dyr. To masz Piw ko

Or KIE STry

1. Or kie stra Dę ta „Tau ron”-Wy twa rza nie Od dzia łu Elek trow-
ni „Ła zi ska” Ła zi ska Gór ne, dyr. Bo gu sław Plich ta

2. Or kie stra Dę ta „By tom” By tom -Mie cho wi ce, dyr. Jó zef
Słod czyk
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w Świę to chło wi cach. Jak na „mi ło śni ków” przy sta ło ka -
me ral na re pre zen ta cja mło do cia ne go ze spo łu ta necz ne go
i chó ral ne go (opie kun ka mi pięć dzie się cio oso bo we go ze spo-
łu są Ire na Kanc lerz i Ka mi la Wój cik) wy stą pi ła w pięk nych
stro jach re gio nal nych. Go rą co przy ję ta gro mad ka świę to -
chło wic kich dzie cia ków za chwy ci ła uro kli wą bez pre ten sjo -
nal no ścią śpie wa czo -ta necz ne go po pi su w Su icie Ślą skiej,
na któ rą zło ży ły się nie mal za po mnia ne dziś tań ce – gro-
zik, owcza rek, rech tor, ko ko tek, tro jok, go łą bek, ko zie raj -
ki… 

Chcia ło by się jesz cze dal szych tań ców i śpie wów ze spo łu
„Pia śni ki”… Te go jed nak sce na riusz im pre zy nie prze wi dy-
wał, to też na le ża ło moż li wie spraw nie przy stą pić do za pla -
no wa ne go na tę chwi lę „wrę cza nia” i „de ko ro wa nia”… 

Frag ment sce na riu sza

ok.14.55 – na es tra dę wcho dzi Chór „Ju trzen ka” Na kło
Ślą skie dyr. Ewa Zug 

– po zo sta łe chó ry zaj mu ją miej sca na wi dow ni am fi te atru
– gło sa mi

ok.15.00 – Jó zef Szwed ha sło ŚZChiO – Or kie stra Dę ta
TAUrON Wy twa rza nie Oddz. Elektr. „Ła zi ska” – otwar cie
Świę ta Ślą skiej Pie śni Chó ral nej „Tro jok Ślą ski” – pre zes ZG
ŚZChiO ro man Wa rze cha

Za po wiedź – An drzej Wój cik:
12 ma ja 1912 r. roz po czął dzia łal ność ze spół śpie wa czy

w Pio tro wi cach Ślą skich – dziś po łu dnio wej dziel ni cy Ka to-
wic. Chór mie sza ny „Ju trzen ka” po wstał z ini cja ty wy bra ci
gór ni czej za trud nio nej w kop. Wu jek. W grud niu 1935 ro ku
ze spo ło wi prze kształ co ne mu w Chór Mę ski nada no na zwę
„hej nał”... Dzię ki wy stę pom w kra ju i za gra ni cą – m.in.
w Au strii Cze chach, Niem czech – pio tro wic ki chór stał się
ze spo łem zna nym i ce nio nym. Mia rą je go osią gnięć są po -
sia da ne wy róż nie nia. Nie co po nad mie siąc te mu ob cho dzi li-
śmy 105-le cie ze spo łu, któ re go de le ga cję z pocz tem sztan -
da ro wym pro szę o za ję cie miej sca na es tra dzie.

Z oka zji rocz ni cy sztan dar chó ru „hej nał” ude ko ro wa ny
zo sta nie Brą zo wym Me da lem „Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar-
tis”, nada nym przez Wi ce pre mie ra, mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go, prof. Pio tra Gliń skie go. Ser decz nie wi-
tam obec ne go wśród nas Po sła na Sejm rP, Pa na Je rze go
Po lacz ka, któ re go pro szę o de ko ra cję Sztan da ru…

Do wy gło sze nia „hej na ło wej” lau da cji nie do szło, bo-
wiem bar dzo otwie ra niem „Tro jo ka” prze ję ty pre zes Wa rze-
cha za po mniał o usta le niach sce na riu sza. W tej sy tu acji „de -
ko ro wa nie” i wrę cza nie” – nic nie tra cąc z uro czy ste go cha -
rak te ru – mia ło prze bieg nie co…spon ta nicz ny. Po za ję ciu
przez de le ga cję chó ru „Hej nał” miej sca na es tra dzie obok
wła sne go pocz tu sztan da ro we go (wszy scy w ga lo wych, gór -
ni czych mun du rach) pre zes Wa rze cha po pro sił po sła Po lacz-
ka o za bra nie gło su i de ko ra cję sztan da ru. Wzru sze ni i dum-
ni dru ho wie „Hej na li ści” po ce re mo nii do stoj nie po ma sze -
ro wa li na wi dow nię. Pre zen to wa li się nad zwy czaj god nie
z ude ko ro wa nym już sztan da rem… 

Zgod nie z pla nem po „de ko ra cji” na stą pi ło „wrę cza nie”.
Tym, w imie niu Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce dra Mar ci -

na Kru py za jął się Wi ce pre zy dent Ma riusz Ski ba. W asy ście
pre ze sów brat nich związ ków śpie wa czych wrę czał sta tu et ki
Ka wa le rom Na gro dy przed sta wia nym przez prze wod ni czą -
ce go Ka pi tu ły. Lau re aci – wy raź nie wzru sze ni, przyj mo wa li
sta tu et ki z po czu ciem zo bo wią za nia „do dal szej pra cy”
w imię „mi ło ści do Bo ga i lu dzi” bo wiem – jak roz wi nął tę
myśl Mar ce li Resz ka z Ra ci bo rza – „śpiew jest mo wą ser ca –
ku po cie sze i ra do ści serc”.

Śpiew? Cze mu nie. I „roz grze wa ją cy” utwór gra ny przez
or kie strę „Tau ro nu” jak naj bar dziej wska za ny z po wo du at -
mos fe rycz ne go, do kucz li we go chło du, też by się przy dał…

Chór „Ju trzen ka” z Na kła Ślą skie go od dłuż szej chwi li
sto ją cy na es tra dzie, wresz cie ma oka zję do śpie wu. Wy stę -
pu je ja ko lau re at Mię dzy na ro do wej Na gro dy Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce. Cie szy się otrzy ma ną sta tu et ką, dzię ku je
śpie wem żar li wym, ser decz nym, swoj skim… Nie wy po wie -
dzia ne ży cze nie ja kie goś „roz grze wa ją ce go” utwo ru speł nia
też or kie stra „od ucha” gra ją ca pod nie za wod nym kie run-
kiem Bo gu sła wa Plich ty. Na strój sta je się praw dzi wie tro jo -
ko wy…

Frag ment sce na riu sza

Chór „Ju trzen ka” Na kło ślą skie, dyr. Ewa Zug – je den
utwór

Chór „Ju trzen ka” scho dzi na wi dow nię am fi te atru.
Or kie stra – je den utwór

Nie ma „Tro jo ka” bez śpie wu. Bez śpie wu po łą czo nych
chó rów nie ma „Tro jo ka”. Otwar te pa ra so le chro nią śpie -
wacz ki i śpie wa ków przed sią pią cą mżaw ką. W po rząd ku
zgod nym z chó ral nym ukła dem gło sów zaj mu ją miej sca
na wi dow ni so pra ny, al ty, te no ry i ba sy… Ka sia w sie ni raz
sta ła, Tro jok, Za je den kra sny, Przy jaźń o bra cia – przy po mi-
nam ko lej ność wy bra nych, z pew no ścią świet nie przy go to -
wa nych i umia nych utwo rów. Śpiew chó rów łą czy się z gło -
sa mi pta ków. Ukry te gdzieś w ko ro nach drzew prze drzeź nia-
ją chó ral ną kon ku ren cję. Śpie wem lu dzi i pta ków kie ru je I.
Mel son. Na ra sta prze ko na nie, że w tej śpie wa ją cej wspól no-
cie wszy scy są wza jem nie dla sie bie da rem, ja ki gdzie in dziej
trud no zna leźć.

Oko ło go dzi ny 16.00 roz po czął się „tro jo ko wy” kon cert
pie śni i mu zy ki. Do wie czo ra – no, po wiedz my do zmierz chu
– trwa ły chó ral ne śpie wy a na wet spon ta nicz ne tań ce przed es -
tra dą w takt mu zy ki gra nej przed koń cem im pre zy przez Or -
kie strę Dę tą „By tom” z Mie cho wic, za po wia da nej z żar to bli -
wy mi alu zja mi sy tu acyj ny mi przez pa na ka pel mi strza Jó ze fa
Słod czy ka.

– Uda ny ten „Tro jok” – krót ko i jed no znacz nie oce ni ła
im pre zę jed na ze śpie wa czek – Po do bo mi się tu tej.

– A co naj bar dziej” – py tam?
– Naj bar dziej, że chó ry śpie wa ją na sze ślą skie pie śni.
Fakt, by ły ze trzy Dzie wecz ki ze Ślą ska, i o tym, że Deszcz

idzie śpie wa no, i o tych na szych Be ski dach… A nie ta pta szy-
na, Ja kem ma sze ro wał, Dziub ka dej, Oj na si ja dą, Nie ma to
jak gór ni ko wi – przy po mi na ją się po cząt ko we sło wa pie śni-
czek wy ko ny wa nych przez wy stę pu ją ce chó ry. Wiel kie wra -
że nie wy warł na słu cha czach po mi strzow sku za śpie wa ny
przez chór „Su cha” z Su chej Gór nej pod kie run kiem To ma-
sza Piw ki utwór Eu ge niu sza Fier li Za grej mi mu zy ko (so lo
Ha li na Pri bu la, lau re at ka Mię dzy na ro do wej Na gro dy, jed-
nak „bez Mo niusz ki” w rę ku, for te pia no we to wa rzy sze nie
„pa ni Ja dzia”). Po śród opra co wań pie śni lu do wych tra fi ły
się też utwo ry Mo niusz ki (Kum i ku ma, Po stój pięk na go łą -
becz ko, Przy le cie li so ko ło wie) – Chór „Dźwięk” z Kar wi ny -
-Ra ju oraz Or lan da di Las so i Gia co ma Ca ris si mie go – Chór
„Janáček” z Fry dlan tu nad Ostra wi cą.

Dość za chwy tów! Ko niec żar tów!
Čest pisní a hudbĕ! 
Cześć pie śni i mu zy ce!
Do zo ba cze nia za rok. Na XXVI Świę cie Ślą skiej Pie śni

Chó ral nej. Gdzie? Pew nie w Cze skim Cie szy nie. 
An drzej Wój cik
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„Trojok Śląski” w fo to re por ta żu Fe lik sa So ko ły

Msza świę ta w in ten cji ży ją cych i zmar łych śpie wa ków, mu zy ków, dy ry -
gen tów, dzia ła czy. Li tur gii prze wod ni czy ks. prof. An to ni Re gi nek

Sta tu et ki Mię dzy na ro do wej Na gro dy im. S. Mo niusz ki wrę cza ne bę dą
„za wy bit ne osią gnię cia w upo wszech nia niu spo łecz ne go ru chu mu -
zycz ne go na Gór nym Ślą sku”

Za nim sta tu et ki tra fi ły w rę ce wy brań ców oto cze nie am fi te atru na Za do -
lu wy peł ni ły do no śne dźwię ki or kie stry z Ła zisk

Szkol ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Pia śni ki” jest wi zy tów ką Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 im. Mi ło śni ków Zie mi Ślą skiej w Świę to chło wi cach

Po seł na Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej Je rzy Po la czek de ko ru je sztan-
dar Chó ru Mę skie go „Hej nał” me da lem „Glo ria Ar tis

Eu ge niusz Dem biń ski przyj mu je wrę cza ną przez M. Ski bę w imie niu
Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce sta tu et kę Mię dzy na ro do wej Na gro dy im.
Mo niusz ki
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Eu ge niusz Dem biń ski 
z Pie kar Ślą skich (ŚZChiO)

Pierw sze go li sto pa da 1956 ro ku
osiem na sto let ni wów czas mło dzie-
niec E. Dem biń ski zo stał ofi cjal nie

włą czo ny w sze re gi dzia ła ją ce go
w Brzo zo wi cach (obec nie dziel ni ca
Pie kar Śl.) od 1912 ro ku chó ru „Po -
lo nia”. Gdy w nie dłu gi czas po tem
dzia ła ją ca w są sied nim Ka mie niu
„Har mo nia” prze ży wa ła or ga ni za cyj -
ny kry zys, oby dwa chó ry po łą czy ły
się, dzię ki cze mu w 2016 ro ku ich
spad ko bier cy – śpie wa cy Ślą skie go
Chó ru Gór ni cze go „Po lo nia Har mo -
nia” – świę to wa li Ju bi le usz 60 lat nie -
prze rwa nej dzia łal no ści śpie wa czej
swo je go wie lo let nie go pre ze sa E. Dem -
biń skie go. To zu peł nie wy jąt ko we, że
w spo sób wier ny i pe łen za an ga żo -
wa nia czło wiek ten ty le lat swe go ży-
cia zwią zał z ru chem śpie wa czym,
współ two rząc lo sy jed ne go, a więc
uko cha ne go Chó ru. Po nad to zna mien -
ne jest, że peł niąc w nim od 1962 ro -
ku funk cję pre ze sa, bez po śred nio
wpły wał – i na dal to czy ni – na je go
roz wój, jak też suk ce sy. Waż ny w ży-
ciu Pa na Eu ge niu sza mo ment do ty-
czył sy tu acji wy bo ru go na pre ze sa

ze spo łu: gdy z wie ścią o swo jej no -
mi na cji wró cił do do mu, je go Oj ciec
po wie dział jed no tyl ko zda nie:

– To do brze! Jed nak dzia łaj tak, że -
by ten chór ist niał! – I tak się to sta-
ło. 

E. Dem biń ski był po nad to za ło ży -
cie lem i pre ze sem Gór no ślą skiej Fun -
da cji Po mo cy Chó rom i Or kie strom
w Ka to wi cach. Przez wie le lat peł nił
funk cję Prze wod ni czą ce go Związ ku
Za wo do we go Gór ni ków w By tom -
sko -Rudz kim Gwa rec twie Wę glo wym
i Przed się bior stwie Eks plo ata cji Wę-
gla w Ka to wi cach; przez kil ka ka den-
cji był rad nym w sa mo rzą dzie gmin -
nym w Brzo zo wi cach -Ka mie niu i Pie -
ka rach Ślą skich. Je go za słu gą jest po -
zy ska nie dla śpie wa ków stro jów re -
gio nal nych i gór ni czych, któ re słu żą
ze spo ło wi do dziś. 

Wg: I. Mel son, Ju bi le usz 60 lat dzia łal -
no ści śpie wa czej Eu ge niu sza Dem biń skie-
go, „Śpie wak Ślą ski”, 2016, nr 4.

Lau re aci XXII Mię dzy na ro do wej Na gro dy
im. Sta ni sła wa Mo niusz ki – Ka to wi ce 2017

Na rę ce pre ze sa Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr, Ro ma na Wa rze chy, wpły nął skie ro wa ny
do lau re atów te go rocz nej Mię dzy na ro do wej Na gro dy Pre zy -
den ta Mia sta Ka to wi ce im. S. Mo niusz ki list Mar ci na Kru py.
Pre zy dent M. Ka to wi ce na pi sał:

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
„Praw dzi wy ar ty sta (...) wi dzi, że sztu ka nie ma gra nic, czu-

je, jak bar dzo da le ki jest od swe go ce lu, i pod czas gdy in ni po -
dzi wia ją go, on sam bo le je nad tym, że nie do tarł jesz cze do te -
go pun ku, któ ry uka zu je mu się w od da li, jak świa tło słoń ca“.
Tak nie gdyś twier dził Lu dwig van Beetho ven.

Dzi siaj, nie ja ko na prze kór tej re flek sji wiel kie go kom po zy -
to ra, pra gnę nie tyl ko za chę cić do wy ra ża nia słów uzna nia wo-
bec tych, któ rych wy róż nia my mię dzy na ro do wą na gro dą, ale
też do te go, aby sa mi lau re aci by li dum ni ze swo ich osią gnięć.
Wiel ka to bo wiem ra dość dla lo kal nych spo łecz no ści, gdy jej
przed sta wi cie le, od da jąc się swo jej pa sji, ubo ga ca ją in nych
owo ca mi swo je go ta len tu.

Cie sząc się więc z ko lej nej edy cji te go wy da rze nia, pra gnę
zło żyć na rę ce wy róż nio nych ser decz ne gra tu la cje. Niech ta na -
gro da nie sie Wam sa tys fak cję z do tych cza so wych do ko nań,
a tak że niech bę dzie in spi ra cją do po dej mo wa nia dal szych wy -
zwań. Wszyst kie go naj lep sze go!

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce
Mar cin Kru pa

PRZEDSTAWIAMY
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Věra Klímová – Unie českých
pěveckých sborů Ostra va 

(Re pu bli ka Cze ska)

Věra Klímová na po cząt ku swo jej
ka rie ry pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka
w szko le pod sta wo wej. Od szes na -
ste go ro ku ży cia zwią za na jest z chó -
ra li sty ką. By ła za ło ży ciel ką i dy ry -
gent ką kil ku chó rów dzie cię cych,
dziew czę cych i żeń skich. Do świad -
cze nia zy ska ła przede wszyst kim ja -
ko za stęp ca dy ry gen ta w chó rze
ostraw skich na uczy cie lek a tak że w ze -
spo le cze sko cie szyń skich na uczy cie-
li. Mi łość do mu zy ki i po sia da ny ta-
lent do pro wa dzi ły V. Klímo vą do pod -
ję cia stu diów za ocz nych (dy ry go wa -
nie i śpiew so lo wy) w kon ser wa to -
rium w Ostra wie, na stęp nie w Aka -
de mii Mu zycz nej w Brnie (pro wa dze -
nie chó rów i or kiestr). Po uzy ska niu
dy plo mu pra co wa ła ja ko wy kła dow-
ca w Fa kul te cie Pe da go gicz nym
w Ostra wie, pro wa dzi ła też za ję cia
z za kre su chó ra li sty ki w ostraw skim
kon ser wa to rium. Ja ko chór mi strzy ni
współ pra co wa ła z chó rem Aka de-
mický Mo ra van w Brnie, chó rem mę -
skim Sme ta na w Frýdku -Místku, chó -
rem mie sza nym Janáček z Frýdlan tu.
Pro wa dzi ła po nad to se mi na ria dla
na uczy cie li wy cho wa nia mu zycz ne go,
or ga ni zo wa ła kon cer ty dla szkół pod -
sta wo wych i śred nich, re cen zo wa ła
no we pod ręcz ni ki wy cho wa nia mu -
zycz ne go. Czę sto za sia da ła w ju ry
kon kur sów chó ral nych za rów no kra -
jo wych, jak i z udzia łem ze spo łów
za gra nicz nych. Za dzia łal ność pe da -
go gicz ną i aty stycz ną V. Klímová wy -
róż nio na zo sta ła licz ny mi dy plo ma-
mi, na gro da mi (m.in. „Zlaté pla ke ty
Leoša Janáčka“, Na gro da im. prof. Ja -
na Šoupa la, Na gro da im. Bedřicha
Sme ta ny) i od zna ka mi ho no ro wy mi
Unii Chó rów Cze skich.

Wie sła wa Ko bie la 
z Biel ska-Bia łej 

(Od dział Biel ski PZChiO)

Po god ne go uspo so bie nia, twór cza,
ob da rzo na ta len tem or ga ni za cyj nym,
kom pe tent na, me ry to rycz na, od po -
wie dzial na, obo wiąz ko wa... Ta kie
przy mio ty okre śla ją oso bo we ce chy
W. Ko bie li, zna nej w swo im śro do wi -
sku z roz licz nych uzdol nień, za in te -
re so wań oraz do ko nań za wo do wych
i spo łecz nych. Ja ko ma gi ster pe da go -
gi ki przed szkol nej i wcze snosz kol nej
po świę ci ła się dzie ciom spe cjal nej tro -
ski i uczniom nie peł no spraw nym in -
te lek tu al nie; jest oli go fre no pe da go -
giem dba ją cym o ich roz wój i przy -
sto so wa nie do ży cia w spo łe czeń -
stwie… 

W 1978 ro ku W. Ko bie la wstą pi ła
do chó ru mie sza ne go „Echo” w Biel-
sku Bia łej. Przez dwa na ście lat peł ni-
ła w za rzą dzie te go ze spo łu funk cję
skarb ni ka, w cią gu ko lej nych lat dzie -
się ciu by ła je go wi ce pre ze sem.
Od 2007 ro ku jest człon kiem Za rzą-
du Od dzia łu Biel sko -Bial skie go
PZChiO i peł ni w nim funk cję se kre -
ta rza. Jej szcze gól ną za słu gą jest za -
an ga żo wa nie i po świę ce nie, z ja kim
– w ro li kie row ni ka biu ra or ga ni za -
cyj ne go – udzie la się m.in. w przy go -
to wy wa niu ko lej nych edy cji cie szą-
cych się za słu żo ną re no mą Mię dzy -
na ro do wych Fe sti wa li Chó rów „Gau-
de Can tem” i Mię dzy na ro do wych Fe -
sti wa li Or kiestr Dę tych „Zło ta Trąb -
ka”. Uczest ni cy tych wy da rzeń do -
strze ga ją i wy so ko ce nią jej spraw-
ność i sku tecz ność w kie ro wa niu pra-
cą pi lo tów -opie ku nów, tro skli we i peł -
ne tak tu czu wa nie nad prze bie giem
kon kur so wych prze słu chań, jak rów -
nież wa lo ry pla stycz ne pro jek to wa-
nych przez Pa nią Wie sła wę fe sti wa -
lo wych de ko ra cji. 

W uzna niu do tych cza so wych za-
sług W. Ko bie la uho no ro wa na zo sta -
ła m.in. Srebr nym Krzy żem za słu gi
oraz Zło tą Od zna ką Ho no ro wą z Lau -
rem PZChiO.

Ma ria i Er nest Kraw czy ko wie
z Sie mia no wic Ślą skich

(ŚZChiO)

Ca łe śpie wa cze ży cie Ma rii i Er ne-
sta Kraw czy ków pod po rząd ko wa ne
by ło idei ru chu chó ral ne go. Obo je są
naj star szą pa rą mał żeń ską, zwią za ną
ze zna nym cho rzow skim chó rem
„Lut nia”, do któ re go wstą pi li 1967
ro ku. Przed tem śpie wa li w chó rze
mie sza nym hu ty „Jed ność” w Sie -
mia no wi cach Ślą skich. W 1952 ro ku
zna la zła w nim swo je miej sce śpie -
wa ją ca al tem pa ni Ma ria. Do te go
ze spo łu rok póź niej wstą pił ob da -
rzo ny pięk nym, dźwięcz nym ba sem
pan Er nest. Al to wy głos Ma rii za -
uro czył ba sa? A mo że ra czej bas „po -
de rwał” al cist kę? 

Naj waż niej sze, że do trwa li do dzi-
siaj – wier ni so bie i swo im za mi ło -
wa niom. Da li do bry przy kład swo jej
cór ce Te re sie oraz wnu kom – Kry sty-
nie i Paw ło wi, któ rzy tak że śpie wa li
w „Lut ni”, a na stęp nie zwią za li się
z in ny mi ze spo ła mi. Go dzi się pod -
kre ślić, iż do stoj ni dziś mał żon ko wie
łą czy li swo ją śpie wa czą pa sję z pra cą
spo łecz ną. Nie stro ni li ni gdy od peł -
nie nia funk cji w za rzą dzie swo je go
chó ru. W la tach 1984–2009 M. Kraw -
czyk by ła je go skarb nicz ką, na stęp-
nie zaś od po wia da ła w ze spo le za spra -
wy go spo dar cze. E. Kraw czyk w okre-
sie 1984–1998 spra wo wał w za rzą-
dzie „Lut ni” funk cję wi ce pre ze sa,
od stycz nia 2013 jest człon kiem ho -
no ro wym i wspie ra ją cym chó ru, za -
wsze po moc nym w roz ma itych je go
dzia ła niach i po trze bach. 
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Ha li na Pri bu la 
z Cze skie go Cie szy na

(Sek cja Śpie wa czo -Mu zycz na
ZG PZKO)

Hali na Pri bu la – ab sol went ka Wy -
dzia łu Pe da go gicz ne go uni wer sy te tu
w Ostra wie, jest na uczy ciel ką ję zy ka
cze skie go oraz wy cho wa nia mu zycz -
ne go w Pol skim Gim na zjum im. Ju -
liu sza Sło wac kie go w Cze skim Cie -
szy nie. W la tach 1986–1990 po łą czy-
ła pra cę pe da go gicz ną ze zdo by wa-
niem wie dzy i umie jęt no ści w za kre-
sie chór mi strzo stwa; roz wi ja ła na stęp -
nie swo je za mi ło wa nia i zdol no ści
w ra mach Stu dium Dy ry gen tów Po -
lo nij nych w Ko sza li nie. Waż nym wy -
da rze niem by ło przy ję cie 1980 ro ku
człon ko stwa w Pol skim Związ ku Kul -
tu ral no -Oświa to wym w Re pu bli ce Cze -
skiej. W tym też cza sie H. Pri bu la
wstą pi ła do chó ru „Ha sło” w Bo gu -
mi nie -Skrze czo niu. Od 1986 ro ku
do chwi li obec nej w ze spo le, któ ry
w ubie głym ro ku ob cho dził swo je 90-
le cie, peł ni funk cję dru gie go dy ry gen-
ta. Pra wie trzy dzie ści lat te mu za czę ła
ak tyw nie udzie lać się w pra cy za rzą-
du Sto wa rzy sze nia Śpie wa czo -Mu zycz -
ne go dzia ła ją ce go w ra mach Za rzą du
Głów ne go PZKO w Cze skim Cie szy-
nie. Swo je ta len ty, go to wość słu że nia
in nym i czas od da ła tak że do dys po -
zy cji Zrze sze nia Śpie wa czo -Mu zycz -
ne go, utwo rzo ne go w wy ni ku prze -
kształ ce nia i usa mo dziel nie nia się by -
łe go Sto wa rzy sze nia. Kil ka lat te mu
pod ję ła się rów nież peł nie nia funk cji
księ go wej w za rzą dzie Od dzia łu
Ostraw skie go Unii Chó rów Cze skich. 

Choć oczkiem w gło wie Pa ni Ha li-
ny po zo sta je wspo mnia ny już chór
„Ha sło”, za wsze znaj du je czas
na współ pra cę z in ny mi ze spo ła mi
za ol ziań ski mi. Z nie spo ży tą ener gią
udzie la im wspar cia za rów no wo kal -

ne go, jak i me to dycz ne go:
– od 1986 ro ku na sta łe zwią za-

na jest z Pol skim Chó rem Mie sza nym
„Col le gium Can ti co rum”, w któ rym
peł ni funk cję dru gie go dy ry gen ta, 

– w la tach 1992 – 1998 by ła wo ka -
list ką kwar te tu, a na stęp nie okte tu
pod na zwą „Ami ci Can tio nis An ti -
qu ae”,

– od 2000 ro ku jest ko re pe ty to rem
i dru gim dy ry gen tem chó ru „Sto na-
wa” w Sto na wie, 

– od 2013 ro ku jest akom pa nia tor -
ką w cze sko cie szyń skich chó rach szkol -
nych „Tral la lin ki” i „Tral la li necz ki”.

Wa le rian Py ka z Przy szo wic
(ŚZChiO)

W grud niu 1912 ro ku miesz kań cy
Przy szo wic za ło ży li To wa rzy stwo Śpie -
wa cze „Sło wik”. Za py ta ktoś po co?
Otóż, brzmi jed na z moż li wych od -
po wie dzi – chcie li śpie wać. Chcie li
śpie wać wspól nie o tym, co prze ży -
wa li. O tym mó wi ły pie śni pol skie,
pa trio tycz ne, umac nia ją ce du cha na -
ro do we go, po tem ra do sne z od zy ska -
nia wol no ści. Pięk nie na pi sał W. Py -
ka: „…pie śni „Sło wi ka” w przy pad -
kach eks tre mal nych, w mo men tach
suk ce su eks plo do wa ły eu fo rią, w chwi -
lach po ra żek osnu te by ły łzą”. 

Nie ma żad nej prze sa dy w stwier -
dze niu, że W. Py ka na le ży do gro -
na naj bar dziej od da nych dzia ła czy
ślą skie go ru chu śpie wa cze go. Zwią zał
się z nim 1 czerw ca 1953 ro ku. To
da ta je go wstą pie nia do chó ru „Sło -
wik”. Miał wte dy za le d wie osiem na -
ście lat. Mło de oso by, któ re dziś twier -
dzą, że z po wo du na uki, czy pra cy
za wo do wej nie ma ją cza su, by śpie-
wać w chó rze, po win ny za wzór po -
stę po wa nia przy jąć świe żo wów czas
upie czo ne go ab sol wen ta Tech ni kum

Fi nan so we go w Gli wi cach. Wcho dzą-
cy w do ro słe ży cie Wa lek wie dział,
jak wią zać i go dzić z so bą ka rie rę za -
wo do wą, ży cie ro dzin ne i dzia łal ność
spo łecz ną. Roz wój za wo do wy do pro -
wa dził go do sta no wi ska głów ne go
księ go we go w Za brzań skim Gwa rec -
twie Wę glo wym, ty tu łu Dy rek to ra
Gór ni cze go III stop nia, funk cji wi ce -
pre ze sa Za brzań skie go Od dzia łu Te -
re no we go Sto wa rzy sze nia Głów nych
Księ go wych w Pol sce oraz – w la tach
1998–2001 – rad ne go gmi ny Gie rał -
to wi ce. Po wstą pie niu do przy szo wic -
kie go chó ru za an ga żo wał się w pra ce
je go za rzą du; w la tach 1954–1968
peł nił funk cję skarb ni ka, pre ze sa, se -
kre ta rza i prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Re wi zyj nej. Dzia łał tak że w za rzą-
dach Okrę gów PZChiO – Przy szo wic -
kie go i Ryb nic kie go, w la tach 1989 –
2007 m.in. ja ko prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Re wi zyj nej w Od dzia le Ślą skim
PZChiO. Był tak że ak tyw nym współ -
pra cow ni kiem cza so pi sma „Śpie wak
Ślą ski”. Na dal jest emo cjo nal nie zwią -
za ny ze śro do wi skiem śpie wa czym;
in te re su je się i uczest ni czy w przed -
się wzię ciach or ga ni zo wa nych przez
Za rząd Głów ny Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr.

Zi glin da Lam pert -Ra szyń ska
z Ryb ni ka (ŚZChiO)

Dzia łal ność i wy tę żo na pra ca Z.
Lam pert -Ra szyń skiej na rzecz kul tu-
ry śpie wa czej w mie ście i re gio nie
przy czy nia się bez po śred nio do osią -
ga nia przez pro wa dzo ne przez nią ze -
spo ły wie lu suk ce sów i zdo by wa nia
na gród na are nie ogól no pol skiej i mię -
dzy na ro do wej. Każ dy kie ro wa ny przez
Z. Lam pert -Ra szyń ską chór jej oso bi -
stym sta ra niem wpro wa dza ny był
do gro na człon ków Ślą skie go Związ-
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ku Chó rów i Or kiestr w Ka to wi cach
(m.in. Chór Mę ski „Dzwon”, Chór
Mie sza ny „Spój nia”, Chó ry „So nus”
i „So nu sek” Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej I i II stop nia w Ryb ni ku, Chór
Mie sza ny „Re gi na Apo sto lo rum”). Ja -
ko dy ry gent i pre zes chó ru – ak tyw-
nie współ pra cu je z or ga ni za cja mi mu -
zycz ny mi dzia ła ją cy mi w śro do wi sku
lo kal nym i re gio nie. W ro ku 2004
wspól nie z ów cze snym Od dzia łem
Ślą skim PZChiO w Ka to wi cach or ga -
ni zo wa ła w ra mach Fe sti wa lu „Si le sia
Can tat” Kon cert Chó ru Aka de mic kie -
go Po li tech ni ki Szcze ciń skiej im. prof.
Ja na Szy roc kie go. Jest człon kiem i dy -
ry gen tem po moc ni czym Mię dzy na ro -
do wej Aka de mii Chó ral nej „In Ter ra
Pax” w Mię dzyz dro jach, lau re at ką na -
gród spe cjal nych dla Naj lep sze go Dy -
ry gen ta, m.in. pod czas XV Ogól no -
pol skie go Fe sti wa lu Pol skiej Pie śni
Chó ral nej w Ka to wi cach (2008 r.)
oraz pod czas V Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu „Ryb nic ka Je sień Chó ral-
na” pod pa tro na tem H. M. Gó rec kie-
go (Ryb nik 2009). Za wy bit ne osią -
gnię cia i po nad prze cięt ną dzia łal ność
zo sta ła wy róż nio na m.in. Srebr ną Od -
zna ką Ho no ro wą Od dzia łu Ślą skie go
PZChiO, Zło tą Od zna ką Ślą skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr, Na gro dą
Pre zy den ta Mia sta Ryb ni ka w Dzie -
dzi nie Kul tu ry a tak że Od zna ką Ho -
no ro wą «Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol -
skiej» przy zna ną przez Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Mar ce li Resz ka z Ra ci bo rza
(ŚZChiO)

Mar ce li Resz ka jest oso bą zna ną
i ce nio ną na Zie mi Ra ci bor skiej. To
pe da gog z po wo ła nia, ale przede
wszyst kim pa sjo nat mu zy ki. W swo-
jej pra cy na uczy cie la, kom po zy to ra

sta ra się być przy ja cie lem mło dych
lu dzi. Zdo by wa ich za ufa nie i swo im
spo so bem – wy ka zu jąc się ży cio wą
mą dro ścią, mi ło ścią do mu zy ki oraz
sza cun kiem dla dru gie go czło wie ka,
do brym przy kła dem i za chę tą po cią-
ga ich ku pięk nu pie śni ku łą czą cej
się z po ezją sztu ce dźwię ków. Ro -
man tycz na wraż li wość i no wo cze sna
kre atyw ność oso bo wo ści mu zy ka spra -
wia, że utwo ry prze zeń kom po no wa -
ne chęt nie są wy ko ny wa ne przez je -
go uczniów oraz chór Bel Can to. 

Uro dzo ny 2 czerw ca 1962 ro ku
w Ra ci bo rzu, M. Resz ka ukoń czył stu -
dia wyż sze na Wy dzia le Pe da go gicz no
– Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu Ślą skie-
go w Cie szy nie. Jest też ab sol wen tem
stu diów po dy plo mo wych w za kre sie
Re so cja li za cji i So cjo te ra pii. W 1995
ro ku za ło żył i do tąd pro wa dzi – dzia -
ła ją cy w ra mach Sto wa rzy sze nia „Po -

moc na Dłoń” – Mło dzie żo wy Chór
„Bel Can to”. M. Resz ka jest po my -
sło daw cą i or ga ni za to rem kon cer tów
do bro czyn nych „Dzie ci – dzie ciom”,
kon kur su wo je wódz kie go „Mistrz fle -
tu”, czyn nym na uczy cie lem mu zy ki,
po sia da ją cym pierw szy sto pień spe -
cja li za cji za wo do wej oraz ty tuł na -
uczy cie la dy plo mo wa ne go. 

W skie ro wa nym do ZG ŚZChiO
ma ilu M. Resz ka na pi sał: „Chciał-
bym po dzię ko wać za tak wiel kie wy -
róż nie nie, ja kim jest Na gro da im. Sta -
ni sła wa Mo niusz ki. Czu ję się zo bo -
wią za ny do dal szej pra cy – i cho ciaż
zdro wie cza sem szwan ku je, da lej bę -
dę wy cho wy wał mło de po ko le nie po -
przez mu zy kę w mi ło ści do Bo ga i lu -
dzi, w myśl mot ta mo je go chó ru:
Śpiew jest mo wą ser ca – ku po cie sze
i ra do ści serc ludz kich oraz na chwa -
łę Bo ga Naj wyż sze go”.

Chór Mie sza ny „Ju trzen ka” z Na kła Ślą skie go (ŚZChiO)

Chór mie sza ny „Ju trzen ka“ z Na-
kła Ślą skie go na le ży do Kon fra ter ni
naj star szych ślą skich chó rów ama tor -
skich; w 2017 ro ku ze spół ob cho dził
ju bi le usz swe go 105-le cia. Pod wzglę -
dem li czeb no ści jest jed nym z naj -
więk szych czyn nych obec nie ze spo-
łów śpie wa czych na Gór nym Ślą sku;
zrze sza czter dzie stu pię ciu człon ków
zwy czaj nych, czte rech wspie ra ją cych
i pię ciu ho no ro wych. W okrę gu tar -
no gór skim ŚZChiO wy róż nia się ak -
tyw no ścią i ru chli wo ścią. Każ de go ro -
ku da je kil ka dzie siąt kon cer tów.
Od 1984 ro ku ze spół dzia ła
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Świer klań cu z sie dzi bą w Na kle
Ślą skim. Utrzy mu je licz ne kon tak ty
z chó ra mi za gra nicz ny mi w ta kich
kra jach, jak: Au stria, Cze chy, Niem-
cy, Ho lan dia, Li twa i Fran cja. Do gro -
na za przy jaź nio nych z „Ju trzen ką”

chó rów za gra nicz nych w ubie głym
ro ku do łą czył chór „Cho pin“ z Wę-
gier, któ ry uświet nił ob cho dy 105-le -
cia na kiel skie go ze spo łu. „Ju trzen ka“
od dzie wię ciu lat jest współ or ga ni za -
to rem i go spo da rzem cy klicz nych
Świer kla niec kich Spo tkań Chó ral nych,
w któ rych po za chó ra mi ślą ski mi
uczest ni czy ły tak że ze spo ły z kra jów
unij nych – Fran cji, Nie miec, Li twy
i Re pu bli ki Cze skiej. Chór „Ju trzen-
ka“ szczy ci się bo ga tym re per tu arem,
na któ ry skła da ją się dzie ła zna nych
kom po zy to rów za gra nicz nych (Mo -
zart, Beetho wen, Cac ci ni, Bruck ner)
i pol skich (Chlon dow ski, Ko szew ski,
Świ der). Po za mu zy ką po waż ną i ko -
ściel ną chór śpie wa tak że zna ne i lu -
bia ne me lo die lu do we.

Na pod sta wie na de sła nych re ko -
men da cji oraz in for ma cji wła snych
opr. An drzej Wój cik
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By li śmy w Mosz nej. Chór „Dzwon” był tu w nie dzie lę,
czter na ste go ma ja. 

Śpie wa cy z Orze sza mo gli na wła sne oczy zo ba czyć
i oso bi ście spraw dzić, czy zna ny z daw nych pocz tó wek
oraz ty się cy współ cze snych zdjęć za mek w Mosz nej rze -
czy wi ście li czy dzie więć dzie siąt dzie więć wież i czy na -
praw dę moż na tu zna leźć schro nie nie, w któ rejś z trzy stu
sześć dzie się ciu pię ciu kom nat. Cie ka wi wszyst kie go orze-
scy „dzwon ni cy” cho dzi li, po dzi wia li, li czy li, li czy li, śpie -
wa li… Czy i cze go się do li czy li, nie wia do mo. Ale jak kto
cie ka wy, niech zaj rzy do In ter ne tu, al bo na miej scu się
prze ko na, o ilość wież i kom nat py ta jąc na przy kład ko-
goś z zam ko we go per so ne lu.

Mosz na, to wieś po ło żo na w po łu dnio wej czę ści Opolsz -
czy zny, w gmi nie Strze lecz ki. Przed przy jaz dem wie le sły -
sze li śmy o nie zwy kłej ba ro ko wej re zy den cji ro du Tie le -
-Winc kle rów. Przede wszyst kim jed nak „zwa bi ły” nas
do od wie dze nia te go miej sca opo wia da nia o nie zwy kłej
uro dzie po kaź nych ro do den dro nów i aza lii kwit ną cych
o tej po rze ro ku w roz le głym par ku.

Roz po czę li śmy wy pra wę od uczest nic twa w Eu cha ry-
stii. Po wcze śniej szym te le fo nicz nym kon tak cie z tam tej -
szym pro bosz czem, za pro po no wa li śmy wzbo ga ce nie mszy
chó ral nym śpie wem i – po li tur gii – krót ki wy stęp zło żo-
ny z pie śni ma ryj nych.

Pro po zy cja zo sta ła przy ję ta życz li wie.
Na miej sce przy by li śmy przed wpół do dzie sią tej, po nie -

speł na dwóch go dzi nach jaz dy.
Za pro jek to wa ny z za cho wa niem tra dy cyj ne go cha rak -

te ru sa kral ne go pięk ny i no wo cze sny ko ściół za chwy ca
wspa nia łą aku sty ką. Prze ko na li śmy się o tym już pod-
czas roz śpie wa nia i prób ne go wy ko na nia przy go to wa-
nych utwo rów…

Kie dy do brze sły szy się po szcze gól ne gło sy – a nie

„głu cho” tyl ko sa me go sie bie, gdy wy czu wa się har mo nię
ca łe go śpie wa ją ce go ze spo łu, wte dy wia do mo, że w miej-
scu wy stę pu pa nu ją do sko na łe wa run ki. Ta kie, w ja kich
chęt nie i z przy jem no ścią się śpie wa. Tak też oce ni ła to
na sza dy ry gent ka, Na ta lia Łu ka sze wicz -Cha ra bin. A ucho
ma wy czu lo ne!

Przed roz po czę ciem li tur gii ksiądz pro boszcz po in for -
mo wał wier nych o uczest nic twie w niej orze skie go chó-
ru, za po wie dział też, że po mszy od bę dzie się krót ki kon-
cert „Dzwo nu”. Z wiel ką ra do ścią stwier dzi li śmy, że
po udzie lo nym rów nież nam bło go sła wień stwie, ksiądz
pro boszcz ra zem z wier ny mi wy słu chał wy stę pu, na któ -
re go pro gram zło ży ły się m.in. ta kie utwo ry, jak Sanc ta
Ma ria (tzw. W au re oli mi lio na gwiazd), O, Ma ry jo, świa ta
Pa ni, Bądź po zdro wio na, Ma ry jo, ja Twe dzie cię, Śpie waj-
my dziś ra do sną pieśń, Wszyst kie tro ny nie bie skie…

Na gro dzo ny ser decz ny mi bra wa mi wy stęp za koń czył
się po mniej wię cej dwu dzie stu mi nu tach. A po nie waż
do ma ga no się bi sów, z ra do ścią uczy ni li śmy za dość ocze -
ki wa niom słu cha czy. Ich życz li wość wy raź nie nas uskrzy -
dla ła i do da wa ła…gło su. Nie jest wy klu czo ne, że kie dyś
znów za śpie wa my w ko ście le w Mosz nej, któ ry ja ko fi -
lial na świą ty nia pa ra fii Na wie dze nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Łącz ni ku. po świę co ny jest Nie po ka la ne mu Ser-
cu Ma ryi. Za chę tą bę dzie wspo mnie nie nie daw ne go po -
by tu oraz pa miąt ko wa fo to gra fia zro bio na przed wej -
ściem do ko ścio ła w to wa rzy stwie go ścin ne go pro bosz-
cza, któ ry za pra szał nas do po now ne go kon cer to wa nia
w tej że świą ty ni.

O życz li wo ści księ dza naj le piej świad czy je go gest nie -
zwy kle mi ły i uj mu ją cy: gdy scho dzi li śmy z chó ru, każ de-
mu po dał rę kę. Ser decz ne mu po dzię ko wa niu za śpiew to -
wa rzy szy ło wie le cie płych słów.

Ty dzień po prze dza ją cy wy jazd chó ru do Mosz nej był
zim ny i desz czo wy. Przy go to wy wa li śmy
się więc do dro gi w nie naj lep szych bę-
dąc, mo że na wet tro chę po nu rych na -
stro jach. Na szym głów nym ce lem by ło
zwie dze nie pięk ne go par ku z owy mi za -
chwy ca ją cy mi ro do den dro na mi i aza lia-
mi. Szczę śli wie jed nak nie dziel ny po ra-
nek mi le nas za sko czył i ca ły dzień oka-
zał się sło necz ny i cie pły.

W po łu dnio wym, sło necz nym bla sku
nie zwy kle pięk nie pre zen to wał się słyn-
ny za mek zdob ny ogrom ną ilo ścią wież,
z po wo du któ rych obiekt ten przy po mi -
na ba śnio wy di sney’owski pa łac z fil-
mów dla dzie ci.

Dzie więć dzie siąt dzie więć wież i kom nat ty le, ile dni w ro ku

„Dzwon ni cy” z Orze sza z wi zy tą w Mosz nej 
u hra bie go… z Mie cho wic

PODRÓŻE

Po wy stę pie w ko ście le pa ra fial nym. Pa miąt ko wa
fo to gra fia z ks. pro bosz czem. Foto: W. Żu rek
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O go dzi nie 13-tej roz po czę li śmy z prze wod nicz ką zwie -
dza nie wnę trza bu dow li, bę dą cej do koń ca II woj ny świa -
to wej gniaz dem ro do wym Tie le -Winc kle rów.

War to przy oka zji przy po mnieć, że hi sto rię te go ro du
roz po czął Fran ci szek Ksa we ry Winc kler, któ ry jesz cze
w pierw szej po ło wie XIX wie ku był zwy kłym gór ni kiem
w Mie cho wi cach (dziel ni cy By to mia). Fran ci szek Ksa we-
ry w 1819 ro ku osie dlił się na Ślą sku i w wie ku 16 lat
pod jął pra cę gór ni ka. Wy ka zał się pra co wi to ścią i nie -
prze cięt ny mi zdol no ścia mi. W wy ni ku sprzy ja ją ce go splo-
tu oko licz no ści zo stał za rząd cą a na stęp nie współ wła ści -
cie lem dóbr, któ re do za war te go w 1833 ro ku mał żeń-
stwa wnio sła Ma ria Are sin – wdo wa po wła ści cie lu mie -
cho wic kiej ko pal ni. Ob da rzo ny ty tu łem szla chec kim przy -
czy nił się do po mno że nia ma jąt ku. W rę kach Winc kle-
rów zna la zły się do bra ry cer skie Mie cho wi ce i Ka to wi ce,
mia stecz ko My sło wi ce wraz z wio ska mi daw nej or dy na-
cji my sło wic kiej, część dóbr Pa lo wi ce, Wosz czy ce i Orze-
sze, 13 ko palń wę gla, udzia ły w 49 na stęp nych i wie le in -
nych dóbr. Sta ły się one wia nem Wa le ski, cór ki Fran cisz-
ka z pierw sze go mał żeń stwa, któ ra wy szła za mąż za ubo -
gie go pru skie go szlach ci ca i ofi ce ra Hu ber ta Gu sta wa von
Tie le. Mał żeń stwo by ło do brym in te re sem dla oby dwu
stron. Hu bert Gu staw po mno żył ma ją tek Wa le ski pię cio -
krot nie! Roz bu do wał pa łac w Mie cho wi cach, przy je go
udzia le Ka to wi ce w 1865 ro ku otrzy ma ły pra wa miej skie,
w 1886 ro ku na był do bra w Mosz nej…

Spo śród licz nych kom nat i po miesz czeń daw nej re zy -

den cji Tie le -Winc kle rów zwie dzi li śmy bi blio te kę, w któ-
rej za cho wał się bo ga ty księ go zbiór i ory gi nal ne sza fy
na książ ki. Wie le me bli i przed mio tów zde wa sto wa nych
zo sta ło przez żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej. Ka pli ca zam -
ko wa dziś słu ży ja ko sa la kon cer to wa, a z niej pro wa dzi
wyj ście pro sto na roz le gły ogród. W pa ła co wej ja dal ni,
któ ra obec nie jest czę ścią ho te lu, zje dli śmy obiad. Oczy -
wi ście spa ce ro wa li śmy rów nież par ko wy mi alej ka mi, któ -
ry mi daw ny mi cza sy z ca łą pew no ścią prze cha dza li się
człon ko wie ro dzi ny Tie le -Winc kler. 

Głów ną osią par ku jest ale ja li po wa. Po obu jej stro-
nach za cho wa ły się XIX-wiecz ne ka na ły oraz sta wy. Na-
szą uwa gę sku piał bo ga ty, sta ry drze wo stan. W szcze gól -
no ści za chwy ca ły nas dwu stu let nie li py, trzy stu let nie dę -
by i so sny li czą ce so bie sto trzy dzie ści lat. Mi ja li śmy tak-
że ro sną ce tu krze wy ro do den dro nów, co do któ rych
mu sie li śmy na sło wo uwie rzyć, że są w róż nych od mia-
nach ko lo ry stycz nych, bo wiem zim na au ra te go rocz nej
wio sny nie po zwo li ła im jesz cze roz kwit nąć. Czę ścio wo
jed nak za kwi tły już i pod kre śli ły pięk no te go miej sca
żół te aza lie.

Pro sto z Mosz nej po je cha li śmy… Nie, nie od ra zu
do do mu, lecz na nie od le głą Gó rę św. An ny. In dy wi du al -
nie zwie dzi li śmy ba zy li kę, gro tę i in ne miej sca god ne
uwa gi. Po uda nej eska pa dzie, wcze snym wie czo rem, peł-
ni wra żeń i za do wo le nia do tar li śmy do swo ich do mów.

Ha -Lo
Ty tu ły i opra co wa nie re dak cyj ne – an dwoj

„Zo rza” z Wyr na Fe sti wa lu Pie śni Chó ral nej 
im. Fe lik sa No wo wiej skie go

Wy sła li śmy ze staw sto sow nych do -
ku men tów, a gdy do wie dzie li śmy się
o za kwa li fi ko wa niu na sze go chó ru
do fe sti wa lu, roz po czę li śmy po waż-
ne przy go to wa nia – pró by po świę co-
ne by ły opa no wa niu za rów no pie śni
na prze słu cha nie kon kur so we jak
i tzw. kon cer ty to wa rzy szą ce – re li -
gij ne i świec kie. Im bli żej by ło ter mi-
nu wy jaz du tym bar dziej by li śmy pod -
eks cy to wa ni. Wresz cie w czwar tek 25
ma ja o go dzi nie 4 ra no wsie dli śmy
do au to ka ru i wy ru szy li śmy na pod-
bój War mii. 

Tra sa by ła dłu ga – aby omi nąć re -
mon ty dróg mu sie li śmy prze je chać
po nad 600 ki lo me trów. Do tar li śmy
do Bar cze wa oko ło go dzi ny pięt na-

stej. Skie ro wa no nas na miej sce noc -
le gu do Stad ni ny Ko ni w Kierz bu niu,
gdzie po roz lo ko wa niu i krót kim od -
po czyn ku ubra ni w kon cer to we stro-
je wy je cha li śmy z po wro tem do Bar -
cze wa. Tam na dzie dziń cu Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 ze bra ły się wszyst -
kie chó ry (osiem na ście ze spo łów) bio -
rą ce udział w fe sti wa lu, by pod po -
mni kiem Fe lik sa No wo wiej skie go zło -
żyć kwia ty i od śpie wać wspól nie „Ro -
tę”. Na stęp nie barw ny i roz śpie wa ny
ko ro wód chó rów prze szedł uli ca mi
Bar cze wa pod dom, w któ rym uro-
dził się No wo wiej ski (obec nie Mu-
zeum F. No wo wiej skie go), gdzie Bur -
mistrz Bar cze wa przy wi tał chó ry i dy -
ry gen tów po sta ro pol sku – chle bem

i so lą. W od po wie dzi chó ry wspól nie
od śpie wa ły Hymn War mii – kom po -
zy cję F. No wo wiej skie go. Ko ro wód ru -
szył w dal szą dro gę śpie wa jąc i do ja -
da jąc war miń ski chle bek. I tak ze
śpie wem na ustach do tar li śmy do am -
fi te atru, gdzie mia ła miej sce pre zen -
ta cja chó rów. 

Gdy wy brzmia ły dźwię ki pie śni
ostat nie go chó ru ru szy li śmy do au to -
ka ru, by po mę czą cym i peł nym wra -
żeń dniu zjeść w Kierz bu niu obia do -
ko la cję i udać się na spo czy nek, gdyż
przed na mi by ły bar dzo ak tyw ne ko -
lej ne dni. Na stęp ne go dnia po śnia -
da niu i pró bie je cha li śmy do szko ły
w Kro no wie. Tam da li śmy po łą czo ny
z pre lek cją kon cert pie śni świec kich.
Dzie ci by ły bar dzo ak tyw ne i chęt nie
od po wia da ły na za da wa ne py ta nia
do ty czą ce mu zy ki, za co otrzy my wa-
ły na gro dy – pa miąt ko we ga dże ty
Gmi ny Wy ry. Wszy scy – i dzie ci i na -
uczy cie le bar dzo do brze ba wi li się.
W po dzię ko wa niu otrzy ma li śmy
od przed sta wi ciel ki Ra dy Pe da go gicz -
nej po dusz kę z ży cze nia mi, by do-

Już od dłuż sze go cza su pla no wa li śmy wzię cie udzia łu w kon kur sie bądź
fe sti wa lu ad re so wa nym do chó rów se nio ra. W ubie głym ro ku za in te re so -
wał mnie fe sti wal po świę co ny pa mię ci wy bit ne go pol skie go kom po zy to-
ra, dy ry gen ta, pe da go ga, or ga ni za to ra ży cia mu zycz ne go, szam be la na pa -
pie skie go Fe lik sa No wo wiej skie go. Po za po zna niu się z re gu la mi nem fe sti -
wa lu po sta no wi li śmy zgło sić swo je uczest nic two w XVI Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Pie śni Chó ral nej im. Fe lik sa No wo wiej skie go w Bar cze wie
na War mii, w or ga ni zo wa nym od trzech lat Prze glą dzie Chó rów Se nio ra.
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Chór „Mi le nium” dzia ła ją cy przy My sło wic kim Cen -
trum Kul tu ry w dniach 3 i 4 czerw ca 2017 ro ku prze -
by wał w Wied niu. Po je chał tam na za pro sze nie Pol-
skiej Mi sji Ka to lic kiej. Oprócz zwie dza nia mia sta i po -
dzi wia nia m.in. kom plek su pa ła co we go Scho en brunn,
chór „Mi le nium” uczest ni czył we mszy świę tej, swym
śpie wem uwznio śla jąc ce le bra cję. Po li tur gii śpie wa cy
z Dzieć ko wic przed sta wi li się ze bra nej Po lo nii w krót-
kim kon cer cie pie śni ma ryj nych.

Wy da rze nie to by ło za po wie dzia ne sto sow ny mi pla -
ka ta mi.

Wzru sza ją cym prze ży ciem, za rów no dla chó rzy stów
jak i dla słu cha czy, by ło wy ko na nie pie śni Oj cow ski
Dom, któ rą Chór „Mi le nium” za śpie wał na za koń cze -
nie wy stę pu.

Po po łu dniu ze spół udał się na wzgó rze Kah len berg,
skąd Król Jan III So bie ski kie ro wał słyn ną bi twą
pod Wied niem.

W ko ście le na wzgó rzu, urze cze ni chwi lą i at mos fe rą
tam pa nu ją cą, ku za sko cze niu i za chwy to wi licz nych

tu ry stów, śpie wa cy z Dzieć ko wic spon ta nicz nie wy ko -
na li hymn Gau de Ma ter Po lo nia – jak że sto sow ny w tej
oko licz no ści!

(opr. na pod sta wie na de sła nej in for ma cji)

Po li tur gii przed sta wi li śmy się w krót kim kon cer cie pie śni ma ryj nych

brze nam się na niej spa ło w da le kiej
dro dze po wrot nej na Śląsk. Pro sto ze
szko ły po je cha li śmy do ko ścio ła p.w.
św. Mi ko ła ja w Lam ko wie – tam dla
dzie ci star szych klas szko ły pod sta -
wo wej oraz mło dzie ży gim na zjal nej
a tak że do ro słych miesz kań ców wy -
stą pi li śmy z kon cer tem pie śni re li gij -
nych – pol skich i za gra nicz nych. Kon -
cert zo stał przy ję ty en tu zja stycz nie,
mu sie li śmy wy ko nać pie śni na bis.
Po uda nych wy stę pach po je cha li śmy
zwie dzić za mek w Ni dzi cy. Wie czo-
rem or ga ni za to rzy za pro si li wszyst-
kie chó ry na in te gra cyj ne ogni sko. 

So bo ta, 27 ma ja, by ła dla nas naj -

waż niej szym dniem – po śnia da niu
i pró bie uda li śmy się do Bar cze wa,
gdzie w by łym ko ście le ewan ge lic kim
a obec nie Skarb cu Kul tu ry Eu ro pej-
skiej od by wa ły się prze słu cha nia kon -
kur so we. Chó ry oce nia ło mię dzy na -
ro do we ju ry. Mie li śmy ma łą tre mę,
ale też by li śmy świa do mi, że re per tu-
ar kon kur so wy ma my do brze opa no -
wa ny. Po wy stę pie wi dzie li śmy uśmie -
chy i ak cep ta cję na twa rzach człon-
ków ko mi sji, a zgro ma dzo na pu blicz -
ność na gro dzi ła nas grom ki mi bra -
wa mi. Jesz cze tyl ko pa miąt ko we zdję -
cie przed Skarb cem, obiad, i po prze -
bra niu się po je cha li śmy zwie dzić Sank -

tu arium Ma ryj ne w Świę tej Lip ce.
Tam też da li śmy krót ki wy stęp; tym
ra zem wy ko na li śmy pie śni ma ryj ne. 

Szyb ki po wrót do Bar cze wa. Znów
na le ża ło prze brać się w stro je kon -
cer to we i po szli śmy na ogło sze nie
wy ni ków fe sti wa lu i kon cert lau re-
atów. Na uro czy stej ga li obec na by ła
wnucz ka Fe lik sa No wo wiej skie go –
Bo gna No wo wiej ska -Bie law ska, cór-
ka naj młod sze go sy na Fe lik sa No wo -
wiej skie go. Oj ciec pa ni Bo gny, Jan
No wo wiej ski, zmarł w sierp niu 2016
ro ku. Ca łe swe ży cie po świę cił upa -
mięt nia niu dzia łal no ści kom po zy tor -
skiej oj ca. Gdy od czy ty wa no pro to-
kół ju ry i usły sze li śmy, że chó ro wi
„Zo rza” przy zna no Brą zo wy Dy plom
a dy ry gent pro szo ny jest o po dej ście,
by ode brać sta tu et kę i dy plom, by li-
śmy nie tyl ko za do wo le ni ale i dum-
ni. Go dzi ny ćwi czeń przy nio sły spo -
dzie wa ny efekt – mię dzy na ro do we
ju ry do ce ni ło wkład pra cy se nio rów
i po ziom pre zen ta cji.

Na stęp ne go dnia wra ca li śmy do do -
mu z no wą ener gią do pra cy i wy stę -
pów. Mu sie li śmy się mo bi li zo wać, po -
nie waż dwa ty go dnie póź niej, mia -
no wi cie 10 czerw ca, mie li śmy za pla -
no wa ny kon cert w Par ku Et no gra -
ficz nym w Cho rzo wie w ra mach XXV
Gór no ślą skich Pre zen ta cji Chó rów
i Or kiestr oraz wy stęp z chó rem „Se -
ka set” z Fin lan dii w ko ście le Pod -
wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Go sty -
ni.

Li lian na Czaj kow ska

Gau de Ma ter Po lo nia chó ru „Mi le nium” na Kah len ber gu

Da li śmy kon cert z pre lek cją. Dzie ci chęt nie od po wia da ły na py ta nia do ty czą ce mu zy ki, za co
otrzy my wa ły na gro dy – pa miąt ko we ga dże ty Gmi ny Wy ry Fo to: Mi chał Czaj kow ski
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JUBILEUSZE

50 lat pod wła snym sztan da rem

Uro czy sty ob chód Chó ru „Sło wik” w Przy szo wi cach

W bar dzo uro czy sty i za ra zem god ny spo sób, trze -
cie go czerw ca 2017 ro ku, To wa rzy stwo Śpie -
wa cze „Sło wik” w Przy szo wi cach ob cho dzi ło

pięć dzie się cio le cie po świę ce nia swe go sztan da ru. By ło to
wy da rze nie wy jąt ko we i ży wo prze ży wa ne przez lo kal ną
spo łecz ność. Dzień ju bi le uszo we go ob cho du był dla niej

dniem świą tecz nym.Uro czy stość roz po czę ła się od prze -
mar szu uli ca mi wsi. Na cze le Sztan dar To wa rzy stwa „Sło -
wik”, po zo sta łe pocz ty sztan da ro we, da lej za pro sze ni go-
ście i chó rzy ści… Przy dźwię kach or kie stry ma sze ro wa no
do miej sca, w któ rym od by ła się część ofi cjal na.

W wy da rze niu wzię ły udział pocz ty sztan da ro we Gmi-

Ob cho dy dwu dzie sto le cia chro -
pa czow skie go chó ru roz po -
czę ły się 23 kwiet nia kon cer -

tem „Ma łe dzie ła wiel kich mi strzów”.
Za tem Haydn, Beetho ven, Schu bert,
Cho pin, Men dels sohn, Brahms, An -
to ni Ru bin ste in – to wiel cy mi strzo-
wie. Ich „ma łe dzie ła” – to mię dzy
in ny mi Po lna ró życz ka (Schu bert),
chó ral na wer sja słyn nej Etiu dy E -dur
(Cho pin), nie zwy kle po pu lar ny Walc
Brahm sa i te goż Ko ły san ka. Był też
re ne san so wy ma dry gał za czy na ją cy
się od słów Cum de co re, cum amo -
re…, któ re uznać moż na za de wi zę
chó ru i mot to kon cer tu: Pięk nie, z mi -
ło ścią, wznio śle i żar li wie – w to por -
nym spo lsz cze niu tak chy ba na le ża -
ło by ro zu mieć sło wa po cząt ko we go
wer su te go utwo ru. Przy oka zji wspo -
mnij my, że je go twór ca, Tiel man Su -
sa to – ko pi sta mu zycz ny, in stru men -
ta li sta, kom po zy tor, wy daw ca mu -
zycz ny i dy plo ma ta dzia ła ją cy w An -
twer pii, uro dził się (ok. 1510/1515)
i umarł (1570) w Sztok hol mie. Ale to
też nie cał kiem pew ne, są bo wiem
po wo dy do uza sad nio nych przy pusz -
czeń, że twór ca Cum de co re uro dził
się w Ko lo nii.

Za śpie wa ne po hym nie Gau de Ma-
ter Po lo nia dzieł ko daw ne go mi strza
we dle słusz ne go mnie ma nia po my -
sło daw ców kon cer tu i je go pro gra mu
wpro wa dza ło słu cha czy we wznio sły
na strój, a jed no cze śnie by ło ro dza-
jem hoł du dla pięk nej sztu ki mu zycz -
nej. Po ta kim wstę pie roz po cząć się
mo gła część ofi cjal na ob cho du. Ja ko
pierw szy głos za brał wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta Świę to chło wi ce p.

Ra fał Ła taś. Prze ka zał chó rowi gra tu -
la cje oraz „wy ra zy szcze re go uzna nia
za wie lo let ni trud, pa sję, po świę ce-
nie, za wszyst kie do tych cza so we osią -
gnię cia”. Ży czył też śpie wa kom „sa -
mych ra do ści, wie lu nie zwy kłych wra -
żeń z pro wa dzo nej dzia łal no ści, nie -
słab ną ce go aplau zu pu blicz no ści, no -
wych ar ty stycz nych suk ce sów a tak że
ko lej nych pięk nych ju bi le uszy”.

Za rząd Głów ny Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr re pre zen to wał
na uro czy sto ści pre zes Ro man Wa -
rze cha. W krót kim prze mó wie niu
skie ro wa nym do chó rzy stów za cy to -
wał sło wa z oka zjo nal ne go pi sma naj -
wyż szej in stan cji związ ko wej: 

„… W dniu rocz ni co we go ob cho-
du pro si my (…) o przy ję cie gra tu la cji
i ży czeń po wo dze nia w dzia łal no ści
ar ty stycz nej oraz po myśl no ści w oso -
bi stych spra wach ży cia co dzien ne go.
Niech po śród miesz kań ców Chro pa -
czo wa ja ko „wiel ka uj ma” od czu wa-
ny bę dzie brak przy na leż no ści do tak
za cne go ze spo łu, ja kim jest Chór „Ma -
gni fi cat”! ”

Po tych sło wach pre zes Wa rze cha
ude ko ro wał chór (do kład niej: wo bec
bra ku sztan da ru – wrę czył chó ro wi)
Srebr ną Od zna kę Ho no ro wą Ślą skie-
go Związ ku Chó rów i Or kiestr. Uho -
no ro wa ni (czyt. ude ko ro wa ni) zo sta-
li przez pre ze sa tak że za słu że ni człon -
ko wie chó ru.

-Zło tą Od zna ką Ho no ro wą z Lau -
rem otrzy mał wi ce pre zes chó ru, Ru -
dolf Mróz

– Zło ty mi Od zna ka mi ude ko ro wa -
ni zo sta li Ger da Mnich, Elż bie ta Da -
czen ko, Ewa Ma łek, Sta ni sław Świą -

to niow ski, Bar ba ra Wa cła wek oraz
Bar ba ra Szte la

– Srebr ne Od zna ki otrzy ma li Ur -
szu la Ku ła ga, Ger da Pa ni czek, Al -
fre da Se le ga, Te re sa Spa łek, Elż bie -
ta Wan dzik,  Elż bie ta Py ka

– Brą zo wy mi Od zna ka mi ude ko ro -
wa ne zo sta ły przez pre ze sa Ma ria
Gut kow ska i Elż bie ta Spy ra.

Wrę czo ne zo sta ły rów nież dy plo-
my, któ re „za wy bit ną pra cę spo łecz-
ną na rzecz ru chu mu zycz ne go” otrzy -
ma li Łu cja Kur pas, Ber nard Kur pas
i Ewa Ma łek.

God no ścią He rol da Śpie wac twa Ślą -
skie go nada ną przez Wal ny Zjazd De -
le ga tów uho no ro wa ne zo sta ły: dy ry -
gent ka chó ru – Ma ria Sło wik -Tu -
dzierz oraz pre ze ska ze spo łu – Da nu-
ta Sa mol. Wy pa da pod kre ślić, iż M.
Tu dzież -Sło wik ob cho dzi w tym ro -
ku 40-le cie swo jej pra cy ar ty stycz nej.
Z tej oka zji chó rzy ści zło ży li jej gra -
tu la cje i ży cze nia wie lu suk ce sów
w pra cy i ży ciu oso bi stym. Jest rze czą
oczy wi stą, że do gra tu la cji tych i ży-
czeń swo je do da je tak że re dak tor
„Śpie wa ka Ślą skie go”.

Roz po czy na jąc dru gą część rocz ni -
co we go kon cer tu chó rzy ści wy szli
na es tra dę Cen trum Kul tu ry Ślą skiej
„Zgo da” w Świę to chło wi cach ubra ni
w lu do we stro je. Mia ło to ogrom ne
zna cze nie, do da wa ło bo wiem ani mu -
szu po trzeb ne go do wy ko na nia dzie -
się ciu ślą skich pie śni lu do wych w opra -
co wa niu Jó ze fa Wierz go nia. Po do ba-
ły się te pie śni słu cha czom, któ rzy
po ich wy ko na niu, sto jąc, wi wa to -
wa li na cześć ju bi la tów.

opr. an dwoj

Cum de co re, cum amo re

Chropaczowski „Ma gni fi cat” śpiewa już 20 lat
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ny Gie rał to wi ce, mię dzy in ny mi: Chó ru „Ce cy lia z Pa -
nió wek, To wa rzy stwa Śpie wu „Skow ro nek” z Gie rał to-
wic, OSP z Przy szo wic, Gór ni czy Po czet z Przy szo wic,
Szko ły Pod sta wo wej im. Ka ro la Miar ki z Przy szo wic oraz
Urzę du Gmi ny z Gie rał to wic. 

Hi sto ryk, Łu kasz Cem pu ra, w zaj mu ją cym wy stą pie-
niu zwró cił uwa gę uczest ni ków na po cho dze nie i zna cze-
nie sztan da rów w róż nych or ga ni za cjach. Kul mi na cyj-
nym punk tem uro czy sto ści by ło ślu bo wa nie cho rą że go
pocz tu, je go asy sty oraz chó rzy stów. Po pro wa dził je Ry-
szard Bu czek – pre zes Za rzą du Okrę gu Gli wic ko -Za brskie -
go ŚZChiO. W uro czy sty na strój ob cho du wpro wa dzał
je go uczest ni ków śpiew Chór „Sło wik” pro wa dzo ny przez
Hen ry ka Man dry sza i Bar ba rę Ja ło wiec ką -Cem pu rę. Pod ba -
tu tą Mi ro sła wa Haj du ka przy gry wa ła tak że Or kie stra Dę -
ta Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Przy szo wi cach. 

Uro czy stość mia ła pod nio sły cha rak ter hi sto rycz no -
–pa trio tycz ny. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le władz
Gmi ny i Po wia tu, miesz kań cy oraz za pro sze ni go ście. Ju -
bi le uszo wy ob chód pięć dzie się cio le cia po świę ce nia sztan -
da ru przy go to wał Za rząd Chó ru „Sło wik” przy współ -
pra cy z Wa le ria nem Py ką – ho no ro wym człon kiem przy -
szo wic kie go chó ru, dy rek to rem Gmin ne go Ośrod ka Kul -

tu ry w Gie rał to wi cach, dy rek to rem Ze spo łu Szkol no -
Przed szkol ne go w Przy szo wi cach oraz Or kie stry Dę tej
z Przy szo wic. 

Opra co wa no na pod sta wie na de sła nej in for ma cji.
Wię cej o chó rze „Sło wik”, o je go sztan da rze i rocz -
ni co wej uro czy sto ści w na stęp nym wy da niu „Śpie -
wa ka Ślą skie go”. (red.)

Pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści przy szo wic kie go chó ru „Sło wik”

105 lat chó ru „Sło wi czek” w Rep tach

W dniu 20 ma ja 2017 ro ku
od był się uro czy sty kon-
cert z oka zji 105-le cia chó-

ru „Sło wi czek” w Rep tach Ślą skich.
Jest to je den z naj star szych chó rów
dzia ła ją cych w struk tu rach Tar no gór -
skie go Cen trum Kul tu ry. Nasz chór
jest tak że człon kiem Kon fra ter ni Naj -
star szych Chó rów i Or kiestr Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Obec nie ze „Sło -
wicz kiem” zwią za ne są trzy dzie ści
trzy oso by. Nad śpie wem „sło wicz -
ków” czu wa zwią za na z ni mi od lat
szes na stu Iza be la Ly sik -Ró żań ska –
chór mi strzy ni uta len to wa na, lu bia -

na przez śpie wa ków i cie szą ca się
wśród nich za słu żo nym au to ry te tem.
Pod jej kie run kiem chór z Rept osią-
gał w ostat nich la tach swo je naj waż -
niej sze suk ce sy. 

Od 2013 ro ku pre ze sem za rzą du
chó ru jest Fran ci szek Mo tyl. 

Kon cert zor ga ni zo wa ny przez śpie -
wa ków „Sło wicz ka” dla uczcze nia
pięk nej rocz ni cy stu pię cio le cia stał
się oka zją do pod su mo wa nia dzia łal -
no ści chó ru. Za słu że ni je go człon ko-
wie wy róż nie ni zo sta li przy tej spo -
sob no ści ho no ro wy mi od zna ka mi Ślą -
skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr.

W uzna niu za sług, wie lo let nie go za -
an ga żo wa nia i wkła du wnie sio ne go
w zbio ro we dzie ło roz wi ja nia idei
śpie wa czej i upo wszech nia nia ru chu
chó ral ne go w na szym re gio nie od -
zna ka mi ho no ro wy mi róż nych stop-
ni (w tym dwie Zło te „Z Bry lan tem”)
ude ko ro wa no dzie więt na ścio ro chó -
rzy stów „Sło wicz ka”.

Pię cio ro naj star szych człon ków chó -
ru uho no ro wa no ty tu łem He rol da
Śpie wac twa i Mu zy ko wa nia. Za szczyt -
nym wy róż nie niem za wy bit ne osią -
gnię cia uho no ro wa na zo sta ła rów-
nież dy ry gent ka chó ru. Dwo je naj -
młod szych sta żem człon ków ze spo łu
otrzy ma ło dy plo my „Śpie wa ka Ju nio -
ra”. Wrę cze niu tych dy plo mów to -
wa rzy szy ły ży cze nia wy trwa nia w do -
sko na le niu umie jęt no ści śpie wa czych.

W pro gra mie rocz ni co we go kon -
cer tu zna la zły się przede wszyst kim
utwo ry z krę gu mu zy ki go spel oraz
ne gro spi ri tu als. Wśród słu cha czy
obok sym pa ty ków „Sło wicz ka” znaj -
do wa li się przed sta wi cie le władz mia -
sta Tar now skie Gó ry i licz nie za pro -
sze ni go ście. Obec ne by ły rów nież de -
le ga cje chó rów Okrę gu Tar no gór skie -
go ŚZChiO. Wy stęp uświet nia ją cy ob -
chód stu pię cio le cia przy ję ty był bar -
dzo cie pło i z wiel kim aplau zem.

Opr. na pod sta wie ma te ria łu na -
de sła ne go przez Za rząd chó ru
„Sło wi czek” w Rep tach„Sło wi czek” z Rept pod czas kon cer tu z oka zji stu pię cio le cia
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– Po zna li śmy się 4 stycz nia 1965
ro ku w ka wia ren ce Za kła do we go Do -
mu Kul tu ry „Hu ty Si le sia” – snu je
swą opo wieść „mło dy pan” Kry stian.
– Opie ku nem chó ru „Dzwon” by ła
Hu ta „Si le sia”, pró by od by wa ły się
wła śnie w tym przy byt ku – ob ja śnia.
– Przy jed nym ze sto li ków (po -
zo sta łe sto li ki nie by ły za ję te)
sie dział czło nek te goż chó ru,
pierw szy bas, pan Bo guś Ci-
chy. To wa rzy szył pięk nej dziew -
czy nie. Za py ta łem uprzej mie:
„czy mo gę się do siąść?”.
Uśmiech, ski nie nie gło wy i za -
pra sza ją cy gest ozna czał, że
ow szem, mo gę. Do sia dłem się
więc i… Coś się sta ło, coś za -
dzia ła ło na za sa dzie „od pierw -
sze go wej rze nia”. 

Oka za ło się, że pięk na dziew -
czy na, któ ra w mo men cie
„omo ta ła” Kry stia na, na imię
ma Ur szu la i jest sio strą żo ny
pa na Bo gu sia. Kon se kwen cją
ta kie go po cząt ku by ły dwa la -
ta tak zwa ne go cho dze nia ze
so bą. Na czym to po le ga ło?
Druh Kry stian, zna ny i lu bia ny przez
wszyst kich chy ba ślą skich śpie wa ków
pre zes Od dzia łu Wo dzi sław skie go
ŚZChiO, pre zes Chó ru Mę skie go
„Echo” Bier tuł to wy w Ra dli nie i ak -
tyw ny ko re spon dent „Śpie wa ka Ślą -
skie go” tak o tym opo wia da:

– Jeź dzi li śmy na wy ciecz ki i kon -
cer ty, bry lo wa li śmy na za ba wach or -
ga ni zo wa nych przez „Dzwon” i in ne
„fe raj ny”… Ur szu la „ki bi co wa ła” chó -
ro wi pod czas je go wy stę pów. A po -
za tym spo ty ka li śmy się z ro dzi na mi.
Po pro stu by li śmy z so bą gdy tyl ko to
by ło moż li we. Chy ba nie mu szę do -
da wać, że Ur szu la ak cep to wa ła roz -

ma ite mo je fa na be rie. W koń cu mu-
siał na dejść ten dzień: 29 kwiet nia
1967 ro ku zło ży li śmy so bie mał żeń-
ską przy się gę mi ło ści, wier no ści i uczci -
wo ści oraz... No, wia do mo prze cież,
co tam da lej jest w tej przy się dze!

Ur szu la zo sta ła żo ną Kry stia na,

a pan Bo guś szwa grem.
– Kto by po my ślał, że to już pięć -

dzie siąt lat! – sam dzi wi się te mu do -
stoj ny pan pre zes.

Po czte rech la tach mał żeń stwa kon -
se kwen cją owe go „czy mo gę się do -
siąść” sta ją się dwie wspa nia łe có -
recz ki. W 1971 ro ku przy szła na świat
Jo an na. Po mniej wię cej dwóch la-
tach, w 1973 ro ku za kwi li ła po raz
pierw szy w swym ży ciu Ali na. 

Ta ta Kry stian nie od stą pił wsze la-
ko od swo ich „fa na be rii”. Naj waż -
niej szą z nich by ło trwa nie w związ-
ku ze związ kiem śpie wa czym, ści ślej
– z chó rem „Dzwon”. Po zmia nie

miej sca za miesz ka nia, czy li po prze -
pro wadz ce w 1968 ro ku z Ra dli -
na do Wo dzi sła wia, druh Kry stian
od by wa sys te ma tycz ne po dró że ko le-
ją lub au to bu sem do Ryb ni ka. Eska -
pa dy te wią żą się ści śle z pró ba mi
„Dzwo nu”, w któ rych mło dy mał żo -
nek pa ni Ur szu li na dal gor li wie sta ra
się uczest ni czyć. 

Chy ba ni ko mu nie trze ba tłu ma-
czyć, że po uro dze niu się có re czek
obo wiąz ki oboj ga ro dzi ców by ły co-
raz więk sze:

– Oby dwo je pra co wa li śmy za wo -
do wo: Ur szu la w Za kła dzie Kok so -
che micz nym w Ra dli nie ja, w ru chu
trzy zmia no wym, na ko pal ni „Mar-
cel” w Ra dli nie. Mło de mu mał żeń-
stwu z przy chów kiem pie niąż ki by ły
bar dzo po trzeb ne…

Na szczę ście Ur szu la – oso ba z na -
tu ry to le ran cyj na – do dziś oka zu je

zro zu mie nie dla en tu zja zmu,
z ja kim Kry stian od da je się
swe mu za mi ło wa niu do ze -
spo ło we go śpie wa nia – oczy -
wi ście wy łącz nie w chó rze mę -
skim!

Po nie waż od 1985 ro ku ryb -
nic ki „Dzwon” za czy na stop -
nio wo pod upa dać, za na mo -
wą Bo le sła wa Span dla, ów -
cze sne go pre ze sa Chó ru Mę -
skie go „Echo” Bier tuł to wy,
Kry stian stał się człon kiem
Chó ru Mę skie go „Echo” –
Bier tuł to wy w Ra dli nie. 

– Czas nie ubła ga nie bie gnie
na przód, świat wo kół nas się
zmie nia, wszy scy się sta rze je -
my… Na sza ro dzin ka skła da
się obec nie z ośmiu osób. Cór -
ki wy szły za mąż. Z zię cia mi

„trzy mam szta mę”, tak sa mo jak mó -
wił o so bie mój teść „że ce ry mom
do bre ale ziyń ciów nad zwy czaj nych”!
Jo an na i Ali na ma ją rów nież po jed-
nej cór ce: Mar ty na ma już dwa dzie-
ścia pięć lat, Be ata – dwa dzie ścia je-
den. Je dy na mo ja „po raż ka ży cio wa”,
któ ra mnie smu ci to to, że ni ko go nie
uda ło mi się „za ra zić” mi ło ścią do ze -
spo ło we go lub so lo we go śpie wa nia.
Zię cio wie mi po wie dzie li (nie ste ty,
nie obie ca li), że za si lą nasz chór gdy
bę dą na eme ry tu rze; wspól nie śpie -
wa my tyl ko ko lę dy w Wi gi lię i Sto lat
na uro dzi nach lub ju bi le uszach. To
je dy ny „fe ler”. Po za tym jed no znacz -

Zło te Go dy śpie wa cze go mał żeń stwa 
Ur szu li i Kry stia na Dziu bów

Ro dzi ce Kry stia na – Mar ta i Jo achim – za war li zwią zek mał żeń ski
22 lip ca 1939 ro ku w Ryb ni ku. Oj ciec, wspa nia ły „te nor”, ni gdy
nie śpie wał w ze spo le; bry lo wał na róż ne go ro dza ju przy ję ciach.

Ma ma i sio stra śpie wa ły w chó rze ko ściel nym przy pa ra fii św. An to nie go.
Ro dzi ce Ur szu li – Ma ria i Fi lip – wzię li ślub 16 li sto pa da 1931 ro ku

w Ra dli nie.
Ur szu la Wzię tek (lat dwa dzie ścia je den) i Kry stian Dziu ba (lat dwa dzie-

ścia trzy) – ślu bo wa li so bie mi łość mał żeń ską w so bo tę 29 kwiet nia 1967 ro -
ku w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Ra dli nie oraz w ko ście le Wnie bo wzię cia
NMP Bier tuł to wy w Ra dli nie. Pod czas za ślu bin mło dej pa ry śpie wał Chór
Mę ski „Dzwon” z Ryb ni ka-Pa ru szow ca, któ re go człon kiem był Kry stian. 

– To był chór! – wspo mi na dziś Ju bi lat. – Przez ja kiś czas śpie wa ło
w nim czter dzie stu, a na wet sześć dzie się ciu chó rzy stów. Dy ry gen tem
„Dzwo nu” był w tym cza sie Jó zef Ko la now ski...

Urszula i Krystian, rok 1967. Państwo Dziubowie 50 lat później
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Co ro ku o tej po rze kwit -
ną kasz ta ny. Co ro -
ku, gdy za kwi ta ją te

pięk ne drze wa – tak jak one od -
święt nie ubra ne dziew czę ta i mło -
dzień cy wę dru ją do swo jej „bu dy”.
Wszy scy, w ca łej oko li cy wie dzą, co
ta od święt ność wio sen na ozna cza.

Ma tu ra!
To sło wo wy wo łu je dreszcz emo-

cji. U tych co eg za mi no wi wła śnie
się pod da ją. I u tych, któ rzy eg za-
min ów zda li… pięć dzie siąt pa rę lat
te mu. A po tem zda wa li go każ de go
dnia w do mu wśród swo ich naj bliż -
szych i w pra cy, po śród ko le gów
i prze ło żo nych oraz…w chó rze.
W nim rów nież la ta mi po twier dza li
swo ją doj rza łość.

– Pa mię tam, jak dziś – wspo mi -
na ją ma tu rę daw ni mło dzian ko wie.

Pięć dzie siąt pięć lat te mu wśród
uro czy ście ubra nych, przy stę pu ją-
cych do eg za mi nu doj rza ło ści, peł -
nych emo cji ryb nic kich abi tu rien-
tów znaj do wał się mię dzy in ny mi...
au tor tej re la cji, któ ry – tak się zło -
ży ło – peł ni funk cję pre ze sa chó ru
mę skie go „Echo” - Bier tuł to wy.

Dwu dzie ste go ma ja, w po rze pra -
wie obia do wej, od pra wio na zo sta ła
msza świę ta w in ten cji sym pa ty ków
chó ru „Echo” i przy ja ciół je go pre -
ze sa z lat szkol nych. Li tur gia, któ rą
ozdo bić miał śpiew ry duł tow skie go
chó ru spro wa dzi ła śpie wa ków i daw -

nych ma tu rzy stów do ma łe go ko -
ściół ka pw. Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa w Ryb ni ku, usy tu owa ne -
go na te re nie Szpi ta la dla Ner wo wo
i Psy chicz nie Cho rych.

Przy chyl ność szpi tal ne go ka pe la-
na, księ dza Krzysz to fa Mu ra sa, a tak -
że nie zwy kła at mos fe ra na bo żeń-
stwa pro wo ko wa ły do nie ustan ne -
go śpie wa nia. Nie oby ło się za tem
bez spon ta nicz ne go chó ral ne go wy -
stę pu po mszy. Wspa nia łe to by ło
i po ru sza ją ce, że po ce le bra cji nikt
nie opu ścił ko ściół ka. Zda je się, że
śpiew „Echa” zro bił wiel kie wra że-
nie na ko le gach i po zo sta łych słu -
cha czach. Wy raź nie wzru sze ni dzię -
ko wa li oni chó rzy stom za do zna ne
wra że nia. Bo i oka zja i miej sce,
w któ rym ją świę to wa no i prze ży -
wa no, do zwy kłych nie na le ża ły.

Przy tul ny, je śli tak wol no się wy -
ra zić, za byt ko wy ko śció łek Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa zbu -
do wa ny zo stał w neo go tyc kim sty-
lu w 1886 ro ku. Przed I woj ną świa -
to wą peł nił funk cję świą ty ni eku -
me nicz nej, w któ rej ner wo wo i psy -
chicz nie cho rzy pa cjen ci szpi ta la
mo gli uczest ni czyć w na bo żeń -
stwach od pra wia nych nie tyl ko przez
księ dza, ale tak że przez pa sto ra i ra -
bi na. Po 1922 ro ku ko ściół stał się
świą ty nią rzym sko ka to lic ką zwią -
za ną z ryb nic ką pa ra fią Mat ki Bo -
skiej Bo le snej. W cza sie II woj ny

Ma tu ra, ow szem by ła. 
Lat te mu pięć dzie siąt i pa rę…

nie stwier dzam, że je ste śmy ko cha ją-
cą się wspa nia łą ro dzi ną. Sza nu je my
się i to le ru je my wza jem nie – od naj -
młod szych do naj star szych, każ dy wie,
jak ma być! Tak nas wy cho wa no i to
sa mo przez te pięć dzie siąt lat sta ra li -
śmy prze ka zać młod sze mu po ko le-
niu. Gdy by łem dziec kiem mo ja ma -
ma mó wi ła: „Idąc przez ży cie pa mię-
taj – że „dobry z dobrym, a zły som”.
Jest w tym mą drość, któ rą po wie-
rzam mło dym pod roz wa gę.

Mszę św. w in ten cji ju bi la tów, ich
zmar łych ro dzi ców oraz krew nych
z obu stron, w so bo tę 29 kwiet nia
2017 ro ku w Sank tu arium Naj święt -
sze go Sa kra men tu pa ra fii Bo że go Cia-
ła – za byt ko wym, drew nia nym ko -
ściół ku z XVII wie ku ce le bro wał ks.
prof. An to ni Re gi nek. Pod dyr. Ty -
mo te usza Ku bi cy śpie wał Chór Mę-
ski „Echo” - Bier tuł to wy z Ra dli na,
a na or ga nach grał Ar ka diusz Po -
pław ski – obec nie or ga ni sta Ba zy li ki
Ar chi ka te dral nej we From bor ku. 

– Wszyst ko od by ło się pra wie do -
kład nie, jak przed pięć dzie się ciu la ty,
w dniu na sze go ślu bu. Ta sa ma by ła
at mos fe ra wy da rze nia, na strój wy two -
rzył się ta ki, jak wte dy, gdy za czy na li -
śmy na sze wspól ne ży cie. Bę dzie my to
pa mię tać do ostat nich na szych dni.
Nie za po mni my rów nież at mos fe ry
mi łe go, ser decz ne go ro dzin ne go spo -
tka nia, któ re z oka zji Ju bi le uszu od -
by ło się w Dwor ku We sel nym „Le śni -
czów ka” w Wo dzi sła wiu Ślą skim. To -
wa rzy szył nam po wta rza ją cy się re-
fren śpie wa nej przez Kry sty nę Gi żow -
ską pio sen ki Prze ży łam z To bą ty le lat. 

„Prze ży łam”? „Prze ży łem”?
Prze ży li śmy.

opr. an dwoj

Re dak tor „Śpie wa ka Ślą skie go”,
da rząc „mło dą pa rę” uczu ciem ser -
decz nej przy jaź ni skła da dro gim Ju -
bi la tom, tak że w imie niu czy tel ni -
ków, ży cze nia wie lu lat wszel kiej
po myśl no ści i ob fi to ści Bo żych łask
„na dal szej dro dze ży cia”. Po dob ne
ży cze nia od ad re sem Ur szu li i Kry -
stia na kie ru je ca ły Za rząd Głów ny
Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr. Je ste śmy zda nia, że po wi nie -
neś, Kry stia nie, na dal być cia łem
i du chem z na mi. A Cie bie, Ur szu lo,
pro si my, byś by ła na dal wspa nia ło -
myśl nie wy ro zu mia ła dla Je go „fa -
na be rii”, po le ga ją cych na uczest nic -
twie w ży ciu na sze go śpie wa czo -mu -
zycz ne go sto wa rzy sze nia.

Ad mul tos an nos!

ROZMAITOŚCI

Ta fo to gra fia zro bio na po wy stę pie bę dzie mi łą dla nas pa miąt ką… ma tu ry



świa to wej świą ty nia moc no ucier -
pia ła:

– Bom by wpa dły do ko ścio ła, roz -
wa li ły dach, ale nie wy bu chły. Chcia-
no go po woj nie od bu do wać, przy go -
to wa no na wet kon struk cję da chu, ale
pierw szy se kre tarz nie po zwo lił, ka-
zał znisz czyć szkie let i wy wieźć
na złom. Pa cjen ci za ko pa li tę kon -
struk cję w zie mi i sło mie. Cze ka ła
na lep sze cza sy – słu cha my z za cie ka -
wie niem opo wia da nia księ dza. 

W po zba wio nym da chu, pu stym
ko ście le za czę ły ro snąć drze wa. Do -
pie ro pod ko niec lat sie dem dzie sią-
tych uzy ska no zgo dę na od bu do wę
ko ścio ła. Ktoś pa mię tał że ca ły szkie-
let jest scho wa ny w zie mi:

– Od ra na do wie czo ra by ło tu taj
sły chać stu kot młot ków – pa cjen ci
i per so nel od ku wa li rdzę – wspo mi -
na nasz prze wod nik. 

W 1982 ro ku od bu do wa ny ko ściół
zo stał po now nie po świę co ny. Po po -
nad trzy dzie stu la tach, w 2014 ro ku,
gdy ka pe la nem szpi tal nym zo stał ks.
Krzysz tof, roz po czę to od twa rza nie oł -
ta rzy bocz nych:

– By ło tu tyl ko wbu do wa ne w ścia-
nę ta ber na ku lum, nic wię cej. Zna leź -
li śmy fi gu rę Ser ca Je zu so we go na pod -
da szu, od ma lo wa li śmy, przy go to wa -
li śmy po stu ment i stwo rzy li śmy oł-
tarz głów ny – mó wi ka pe lan. – Nie
wie dzie li śmy też, jak wy glą da ły bocz-
ne oł ta rze, więc pa cjen ci wraz z jed -
nym z le ka rzy, któ ry na ma lo wał ob-
raz Mi ło sier dzia Bo że go, stwo rzy li oł -
tarz bocz ny. Dru gi oł tarz po świę co ny
jest Mat ce Bo żej – do da je. 

Nie za cho wa ło się zbyt wie le do -
ku men tów do ty czą cych po cząt ków
szpi tal nej ka pli cy. Ksiądz Krzysz tof
Mu ras wraz z pa cjen ta mi po sta no wił
jed nak od two rzyć pier wot ny wy gląd
świą ty ni. Dla te go za ape lo wał do miesz -
kań ców, by przy no si li ar chi wal ne fo -
to gra fie i pocz tów ki przed sta wia ją ce
wnę trza ko ścio ła. Są już te go efek ty.
Na pod sta wie sta re go zdję cia od two -
rzo no pisz czał ki or ga nów: 

– Ory gi nal ne pisz czał ki wy nio sły
z ko ścio ła „woj ska wy zwo leń cze”, któ-
re ro bi ły tu róż ne rze czy. Wieść gło si,
że żoł nie rze, gdy so bie po pi li, bra li te
pisz czał ki, cho dzi li po Ryb ni ku i so-
bie na nich gra li – mó wi ks. Krzysz tof.

Co ro ku kwit ną kasz ta ny. Co ro ku,
gdy za kwi ta ją te pięk ne drze wa, od -
święt nie ubra ne dziew czę ta i mło -
dzień cy wę dru ją do swo jej „bu dy”.

Ma tu ra!
Kry stian Dziu ba
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W 20-lecie założenia
polskiego Chóru Kościelnego w Katowicach

W kwiet niu 1918 ro ku sza la-
ła jesz cze po żo ga wo jen-
na. Cięż ko by ło wte dy nam

Po la kom żyć pod za bo rem pru skim.
Wbrew jed nak wszel kim ów cze snym
ro zu mo wa niom po li tycz nym – w głę-
bi ser ca i du szy czu li śmy, że idą cza sy
hi sto rycz ne, któ re nam, współ cze sne -
mu po ko le niu, bę dzie da nym prze ży -
wać; wie rzy li śmy moc no, że z tej woj -
ny świa to wej na ro -
dów mu si wy róść
wol ność dla nas, że
spra wie dli wo ści
dzie jo wej mu si stać
się za dość! Ta ką
wia rę świa do mą,
czy pod świa do mą,
mie li śmy my wszy -
scy daw ni człon -
ko wie Chó ru Ko -
ściel ne go w dniu
za ło że nia 4 kwiet -
nia 1918 ro ku.
Mie li śmy trud ne
za da nie do speł nie -
nia. Prze ciw ko
nam by ły nie miec -
kie wła dze ad mi ni stra cyj ne, nie chęt-
nie od no szą ce się do każ dej pol skiej
pla ców ki, cho ciaż by nią by ła chęć
słu że nia Bo gu przez pieśń ko ściel ną.
Po za tym na tak rze ko mo nie sły cha-
ną za chcian kę utwo rze nia w cza sie
sta nu wo jen ne go – pol skie go Chó ru
Ko ściel ne go w Ka to wi cach trzę sła się
z obu rze nia ów cze sna Ra da Ko ściel-

na, skła da ją ca się tyl ko z Niem ców
i nie miec ki „Cäci lien -Ve re in“. Cięż -
kie go za da nia zła go dze nia tych trud -
no ści pod jął się ks. pro boszcz dr Ku -
bi na, opie kun Chó ru, dzi siej szy bi-
skup die ce zji czę sto chow skiej.

Po opra co wa niu sta tu tu – od czy ta -
nym na ze bra niu kon sty tu cyj nym –
wszy scy z za pa łem i do bit nie przez
gło śne „chce my“ wy ra zi li zgo dę na za -
ło że nie i utrzy ma nie Chó ru Ko ściel -
ne go pod we zwa niem św. Ce cy lii, pa -
tron ki śpie wu i mu zy ki ko ściel nej.

W skład Za rzą du we szli oprócz ni -
żej pod pi sa nej ja -
ko pre ze ski, wi ce -
pre zes p. Zwią zek,
p. Ma ria Miecz ni -
kie wicz, p. Dra -
pacz, skarb nik p.
Lu bo jań ski oraz
dal si człon ko wie
Za rzą du pp. Ko wo -
lik, Je leń, Su chy
i Ol szów ka.
Do Chó ru przy stą -
pi ło od ra zu 140
człon ków i nie -
omal ca ła Kar bo -
wa (wów czas jesz -
cze przed mie ście
Ka to wic, za miesz -

ka łe wy łącz nie przez pol skie ro dzi-
ny ro bot ni cze).

Pierw szym dy ry gen tem Chó ru, któ-
ry z wiel kim za pa łem za brał się do pra -
cy, był or ga ni sta tu tej szej pa ra fii p.
Ja nit zek. W re kor do wym tem pie ćwi -
czył do bre gło sy, tak, że Chór wzno-
wił tra dy cję śpie wa nia pięk nych na -
szych Gorz kich Ża li na pol skich na -

Przed zbli ża ją cym się 100-le ciem
pol skie go chó ru 

pa ra fii ma riac kiej w Ka to wi cach
Dość ską pe są na sze wia do mo ści o mu zycz nej hi sto rii Ka to wic. Po chło -

nię ci co dzien ny mi spra wa mi ma ło ma my cza su na zaj mo wa nie się prze -
szło ścią. Sko ro jed nak sto li cę Gór ne go Ślą ska okrzyk nię to nie daw no „mia-
stem mu zy ki”, wy pa da ło by coś wie dzieć o je go mu zycz nych dzie jach. Ilu
wspa nia łych pia ni stów tu wy stę po wa ło, ilu go ści ło śpie wa ków zna ko mi-
tych, skrzyp ków, dy ry gen tów… Ja kie im pre zy mu zycz ne tu taj or ga ni zo wa no
w prze szło ści nie od le głej prze cież, się ga ją cej co naj wy żej po ło wy XIX w.! 

Bę dzie my od cza su do cza su w „Śpie wa ku” po świę cać kil ka aka pi tów
tym spra wom nie zwy kle cie ka wym. Za czy na my od przy po mnie nia chó ru,
któ ry w 1938 ro ku ob cho dził swo je dwu dzie sto le cie. Wte dy też na ła mach
„Go ścia Nie dziel ne go” (rok 1938, nr 18, s. 14 [268]) uka zał się oka zjo nal-
ny tekst Bro ni sła wy Szym ko wia ków ny, któ ra by ła pierw szą pre ze ską chó ru.
Ze wzglę du na wa lor emo cjo nal ny i po znaw czy, tekst ten z nie wiel ki mi
zmia na mi udo stęp nia my na szym czy tel ni kom. (red.)

Ko ściół ma riac ki w Ka to wi cach ok. 1900 r.
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bo żeń stwach w cza sie wiel ko post nym
i wy stą pił oka za le na Wiel ka noc 1918
ro ku z pie śnia mi na Zmar twych wsta -
nie Pań skie. I roz śpie wał się pol ski
Chór Ko ściel ny w Ka to wi cach, wy ro-
bił so bie oby wa tel stwo – rósł, roz wi-
jał się, kwi tło ży cie to wa rzy skie wśród
człon ków. Da nym nam by ło prze żyć
wspól nie hi sto rycz ne chwi le. Chó ry
ślą skie ma ją swą chlub ną kar tę w hi -
sto rii.

Prze ży li śmy re wo lu cję nie miec ką,
upa dek ce sar stwa nie miec kie go, ko-
niec woj ny świa to wej, wi dzie li śmy
zmar twych wsta ją cą do no we go by tu
pań stwo we go Pol skę, o co mo dli ły
się po ko le nia, – prze ży wa li śmy wspól -
nie pierw sze, dru gie i trze cie po wsta-
nie ślą skie, w któ rych na si człon ko-
wie i człon ki nie Chó ru bra li czyn ny
udział. Je den z pierw szych po legł
przy zdo by wa niu Ka to wic w sierp-
niu 1920 ro ku czło nek Chó ru śp. Jan
Wy soc ki z Kar bo wy.

Szcze gól nie sil ne wy war ła na nas
wra że nie Czę sto cho wa w pa mięt nych
dniach sierp nio wych 1920 ro ku, kie-
dy to wraz z na szym no wo po świę -
co nym sztan da rem ba wi li śmy z piel -
grzym ką na Ja snej Gó rze, aby u stóp
cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę -
sto chow skiej, Kró lo wej Ko ro ny Pol -
skiej – wy mo dlić ła ski dla nas i ucie -
mię żo nej wów czas przez na jeźdź ców
bol sze wic kich Oj czy zny, na szej. Bol -
sze wi cy, któ rzy ob le ga li War sza wę,
chcie li, Pol skę chrze ści jań ską za mie-
nić na bol sze wic ką. Ofia ra ży cia ks.
Sko rup ki, któ ry bez bron ny z krzy-
żem w rę ku szedł na przód na cze le
woj ska – prze wa ży ła sza lę zwy cię-
stwa na na szą stro nę i Pol ska przez
od par cie bol sze wi ków sta ła się znów
przed mu rzem chrze ści jań stwa i obroń -
cą Eu ro py przed za le wem bol sze wic -
kim. Wła śnie w cza sie na sze go po by-
tu w Czę sto cho wie przy szła wieść
o zwy cię stwie, co spra wi ło na nas ni -
gdy nie za po mnia ne wra że nie.

A jak żeż ser ca na sze bi ły ra do śnie,
gdy po sze ściu wie kach na sta ro pol -
skie zie mie pia stow skie wstę po wał
żoł nierz Pol ski, by nad Od rą i Ol zą
trzy mać straż! Jak dzięk czyn nie w nie -
bo wzbi ja ła się pieśń z ty się cy serc
„Cie bie Bo że wiel bi my“!

By li śmy rów nież świad ka mi utwo -
rze nia sa mo dziel nej die ce zji ka to wic -
kiej z pierw szym bi sku pem ślą skim
ks. drem Hlon dem na cze le, dzi siej -
szym kar dy na łem, Pry ma sem Pol ski.

Dziś, po 20 la tach, nie jed ne mu z nas
już czas po sre brzył skro nie. Wspól ne

hi sto rycz ne prze ży cia sil nie za cie śni-
ły mię dzy na mi śpie wa ka mi wię zy
przy jaź ni aż do gro bo wej de ski.

Dziś w rę ce mło dzie ży skła da my
dal sze lo sy na sze go Chó ru Ko ściel ne-
go. Niech sztan dar pol skiej pie śni ko -
ściel nej dzier ży wy so ko, po mna
na wia rę i tra dy cję swych oj ców!

Ju bi la to wi, Chó ro wi Ko ściel ne mu
w Ka to wi cach przy pa ra fii Naj święt-
szej Ma ryi Pan ny i pol skiej pie śni –
„Cześć!” i grom kie „Szczęść Bo że!”

Bro ni sła wa Szym ko wia ków na

Uro czy sty ob chód 20-le cia pol skie go
chó ru ko ściel ne go ka to wic kiej pa ra fii
ma riac kiej od był się 4 kwiet nia 1938 ro -
ku. Pod czas mszy św. od pra wio nej w in -
ten cji chó ru „śpie wał pięk nie” chór ko -
ściel ny z Za łę ża. Po po łu dniu od by ła
się rocz ni co wa aka de mia. „W pięk nie
przy stro jo nej bar wa mi ko ściel ny mi i na -
ro do wy mi sa li Do mu Związ ko we go ze -
bra li się bar dzo licz nie pa ra fia nie, go-
ście i dru ży ny śpie wa cze”. Przy by łych
przy wi tał ks. pre zes Mol. Wśród do stoj -
nych go ści znaj do wa li się m.in. ks. bp
su fra gan Ju liusz Bie niek, ks. pra łat Jó-
zef Ku bis, ks. prof. ro bert Gaj da. Po po -
wi ta niu od czy ta ne zo sta ły pi sma gra tu -
la cyj ne ks. bpa dra Teo do ra Ku bi ny
z Czę sto cho wy i ks. pra ła ta dra Emi la
Szram ka, pro bosz cza pa ra fii ma riac kiej,
ba wią ce go w tym cza sie w rzy mie.
Po przed sta wio nym przez prze wod ni -
czą ce go chó ru, Neu man na, krót kim za -
ry sie dzia łal no ści ze spo łu w okre sie je -
go ist nie nia, głos za bra ła je go za ło ży -
ciel ka i pre ze ska, B. Szym ko wia ków na.
Ko lej nym mów cą był ks. bp J. Bie niek,
któ ry „w pięk nym prze mó wie niu” przy -
bli żył słu cha czom za gad nie nie zna cze-
nia pie śni ko ściel nej w służ bie Bo żej.
Wy stą pił rów nież ks. prof. r. Gaj da. Ja -
ko pre zes Związ ku Pol skich Chó rów Ko -
ściel nych w swo im re fe ra cie o pie śni
i mu zy ce ko ściel nej „zo bra zo wał dą że-
nia dru żyn śpie wa czych zor ga ni zo wa-
nych w Chó rach Ko ściel nych”.

W czę ści ar ty stycz nej ob cho du po pi -
sy wa ły się chó ry ko ściel ne z Za łę ża,
Bo gu cic, Mi ko ło wa, Dę bu oraz Ka to wic.
Chó rom to wa rzy szy ła or kie stra 73 p. p.
pod ba tu tą ka pi ta na Ka zi mie rza Ka na-
sia. „Pięk ny śpiew so lo wy, mo dli twa
„Glos du szy” p. Zwol skiej z to wa rzy sze -
niem na or ga nach p. Gwoź dzi ka, wy-
padł bar dzo pięk nie i umi lił wie czór, któ-
ry wśród uczest ni ków po zo sta wił nie za -
tar te wra że nie”.

Na pod sta wie in for ma cji „Go ścia
Nie dziel ne go” (1938, nr 17, s. 16
[251]) opr. an dwoj

O nie zna nym
dzie le Sto iń skie go

Dzia łal ność i twór czość Ste fa -
na Ma ria na Sto iń skie go (1891–1945)
jest ogól nie zna na i do ce nia na. Jed-
ną z je go ostat nich prac, któ rych
nie ukoń czył, w la tach 70. ubie głe-
go wie ku od na la złem w Mu zeum
Et no gra ficz nym w By to miu. Jest to
ma szy no pis, zna ny w li te ra tu rze
pod na zwą „Tań ce ślą skie”…

Ca łość pra cy po dzie lił Sto iń ski na dwa
to my, o for ma cie A5. Obec nie ma te riał
mie ści się w czte rech sko ro szy tach.
W trzech pierw szych au tor oma wia treść
opra co wa nych te ma tów, wśród któ rych
da je się za uwa żyć nie wiel ką ilość me lo-
dii ta necz nych. Czwar ty za wie ra wy -
łącz nie me lo die i pie śni ta necz ne. Tom
pierw szy jest jed no czę ścio wy, dru gi –
dwu czę ścio wy. Każ dy sko ro szyt skła da
się z więk szych lub mniej szych czę ści
ma te ria łu,, któ re Sto iń ski okre ślił ja ko
tecz ki. Tom pierw szy po sia da je de na-
ście te czek, dru gi – pięt na ście. Ca łość
pra cy obej mu je po nad 3500 stron.

W to mie pierw szym, w pierw szej tecz -
ce, na pierw szej stro nie zo stał sfor mu -
ło wa ny ty tuł dzie ła, któ ry brzmi: „Tań-
ce i śpie wy ta necz ne lu du ślą skie go
w wie ku XIX, r. 1943, ze brał i opa trzył
ko men ta rzem Ste fan Ma rian Sto iń ski”;
uwi docz nio ny w ty tu le rok 1943 po -
pra wio ny zo stał od ręcz nie przez Sto iń -
skie go na 1944. Jak za zna czył sam au-
tor, pra cę tę na pi sał w cza sie woj ny,
w la tach 1939-1944. Na stro nie na stęp-
nej za miesz czo ny jest spis tre ści z za -
zna cze niem, iż na le ży go uzu peł nić
przed od da niem pra cy do dru ku. Za -
wie ra on na stę pu ją ce punk ty:

1. Sko ro widz nazw tań ców ślą skich 
2. Sko ro widz nazw tań ców pol skich

(punkt ten zo stał do pi sa ny przez Sto iń -
skie go od ręcz nie, dla te go dal sza nu me -
ra cja nie jest zgod na z wła ści wą ko lej -
no ścią)

3. Sko ro widz nazw tań ców ob cych
4. In deks rze czo wy
5. Bi blio gra fia z od sy ła cza mi
6. Al fa be tycz ny spis tań ców
7. Ma pa miej sco wo ści, z któ rych po -

cho dzą tań ce ślą skie umiesz czo ne w zbio -
rze.

Na stro nie trze ciej Sto iń ski za mie ścił
mot to, któ re po cho dzi z li stów Jó ze fa
Kre me ra. Da lej na stę pu je „Wstęp”, któ-
ry no si ty tuł „Za gad nie nie tań ca lu do -
we go, ele men ty twór cze. Sys te ma ty ka
tań ców lu do wych i kry te ria po dzia łu.



In dek sy”. Au tor ubo le wa w tym miej-
scu m.in. nad za nie dba niem za gad nie-
nia tań ca w Pol sce. Za zna cza w nim
tak że, że „…aby jed nak móc się zo rien -
to wać w wiel kiej ilo ści nazw tań ców,
któ re w tej pra cy są oma wia ne, na koń -
cu pu bli ka cji ma zo stać umiesz czo ny
ich al fa be tycz ny spis, któ ry
na le ży uzu peł nić przed od -
da niem pra cy do dru ku. Dla
ła twiej sze go od na le zie nia żą -
da ne go tań ca, spis ten bę-
dzie po dzie lo ny na 1. tań ce
ślą skie, 2. tań ce pol skie, 3.
tań ce ob ce. Po dob nie po trak -
to wa ne zo sta ły tek sty pie-
śni ta necz nych”. 

W dal szym cią gu przy ta -
czam te ma ty, któ rych opra -
co wa nia skła da ją się na za -
war tość ko lej nych te czek. Są
one opa trzo ne w na głów ki
okre śla ją ce ich za kres te ma -
tycz ny: 

Tecz ka dru ga – „Tań ce
i dro gi je go roz wo ju”

Tecz ka trze cia – Roz wój tań ca do wie -
ku XIX

Tecz ka czwar ta – Tań ce ślą skie i ich
me lo die w wie ku XIX

Tecz ka pią ta – Mu zy kan ci ślą scy i ich
in stru men ty

Tecz ka szó sta – Po dział tań ców ślą -
skich i tech ni ka tań ca

W tym miej scu Sto iń ski przy ta cza
nie ja ko we wnętrz ny spis tre ści, zaś za -
gad nie nia w nim sy gna li zo wa ne oma-
wia w na stęp nych tecz kach. Przed sta-
wia się on na stę pu ją co:

I TAŃCE PROSTE
A. Po stę po we: 
a) Cho dzo ne: 1. Mar sze chłop skie,

we sel ne i wo jac kie. 2. Po lo nez 
b) Cwa ło wa ne: 1. Ga lop – Ga lo pa da
B. W miej scu:
a. Ko li ste czy li krą żo ne: 1) Ob ra ca ny

i sta ro daw ny. 2) Pił ki
b. Ob ro to we, czy li wier co ne: 1) Kro -

czek, Cho dzok, Szła pok, Lin der. 2) Ska -
ka ny

C. Po stę po wo -ob ro to we, czy li wi ro-
we: 1) Walc, 2) Po lka, 3) Ga lop wi ro wy,
Ga lop ka, Ka lu pek 4. Gra bo wy.

II TAŃCE ZŁOŻONE
A. Tań ce w dwie oso by (w jed ną pa -

rę)
1. Tań ce w tak cie pa rzy stym 2. Tań-

ce w tak cie nie pa rzy stym 3. Tań ce w tak -
cie mie sza nym, czy li tań ce dwo iste 4.
Pa ry tań ców.

B. Tań ce w trzy oso by (w trój kę).
C. Tań ce zbio ro we

a. Tań ce gru po we: 1) w dwie pa ry, 2)
w czte ry pa ry

b. Tań ce ko ro wo do we: 1) w sze re-
gach, 2) w rzę dach

D. Za ba wy ta necz ne: 1) za ba wy ta -
necz ne chłop ców, 2) za ba wy ta necz ne
dziew cząt, 3) wspól ne za ba wy ta necz ne

Spis ten wy czer pu je ma te riał to mu
dru gie go, do tecz ki trzy na stej włącz nie.
Bio rąc pod uwa gę fak tycz ną treść dzie-
ła, na le ży do nie go do dać jesz cze dal sze
te ma ty, któ re Sto iń ski włą czył do ogól-
nej tre ści praw do po dob nie po na pi sa -
niu te go roz dzia łu. Oto one: 

Tecz ka czter na sta – Tań ce po pi so we
męż czyzn, Za po mnia ne tań ce ślą skie 

Tecz ka pięt na sta – Sce ny i epi zo dy
z za baw ta necz nych na Ślą sku, Przy kła-
dy me lo dii i tań ców po za ślą skich. 

Czwar ty sko ro szyt to me lo die i pie-
śni ta necz ne, któ re po cho dzą m.in.
od na stę pu ją cych zbie ra czy: Ju liu sza Ro -
ge ra, Ja na Ta ci ny, Łu ka sza Wal li sa, Se -
we ry na Udzie li i Hen ry ka Ton de ry. Sko -
ro szyt ten nie ma nu me ra cji stron. Wy -
pi sa ne są na to miast cy fry sy gna li zu ją -
ce, do któ rych oma wia nych te ma tów
na le żą ze bra ne tu przy kła dy. W tym
bo ga tym zbio rze nu to wym, za uwa ża się
rów nież tek sty i me lo die wzię te z li te ra -
tu ry ob cej. W ca ło ści pra cy po wo łu je
się tak że au tor na li te ra tu rę ob cą, co
za uwa ża się w przy pi sach, któ rych jest
spo ra ilość.

Jak z po wyż sze go orien ta cyj ne go omó -
wie nia wy ni ka, jest to pra ca o cha rak te -
rze kom pi la cyj nym, któ ra szcze gó ło wo
i wni kli wie ba da za gad nie nie tań ca ślą -
skie go, w opar ciu o tań ce w sze ro kim
te go sło wa zna cze niu. Jest ona rów nież
pró bą sys te ma ty ki, a ta by ła w owym
cza sie o ty le trud na, że nie by ło w tym
za kre sie pra wie żad nych wzo rów.

Za sta no wić na le ża ło by się, co skło -
ni ło Sto iń skie go do pod ję cia opra co -

wa nia te go te ma tu. Na to py ta nie od -
po wia da sam au tor na stę pu ją co:

„Ty tan pol skiej et no gra fii Oskar Kol -
berg zwró cił uwa gę na pięk no pol skie-
go tań ca lu do we go […] ale nie pi sał
nie mal że nic o for mach cho re ogra ficz -
nych wie lu in nych tań ców lu do wych,

któ rych na zwy czę ścio wo
wy mie nił i któ rych me lo die
się dzię ki nie mu za cho wa ły.
To, co o na szych tań cach lu -
do wych pi szą przy god ni ich
en tu zja ści, jak Bro dziń ski,
Go łę biow ski i Kur piń ski,
a po nich Czer niaw ski, Gorż -
kow ski, Glo gier i póź niej si,
jest mo że w nie któ rych szcze -
gó łach wiel ce cen ne, ale naj -
zu peł niej nie wy star cza ją ce.
Na pod sta wie opi su już wy -
mie nio nych pi sa rzy nikt nie
od two rzył we wszyst kich
szcze gó łach tań ca przez nich
omó wio ne go tym mniej, że
nie uwzględ nia ją oni wca le

me lo dii [...] Nic więc dziw ne go, że dla
et no gra fii pol skiej jest do tąd ta niec lu -
do wy, choć by już z wi ny za nie dbań na -
szych et no gra fów, po zy cją nie uchwyt-
ną, nie mal abs trak cyj ną, bo po zba wio-
ną ści słych da nych”. 

Za tem umi ło wa nie kul tu ry lu do wej,
jak rów nież chęć prze ka za nia przy szłe-
mu po ko le niu za ni ka ją cych bo ga tych
tra dy cji ta necz nych lu du ślą skie go przez
utrwa le nie ich w za pi sie słow nym i gra -
ficz nym w ta kiej for mie, by ist nia ła
moż li wość wier ne go od two rze nia tań-
ca, oto głów ny po wód, któ ry in spi ro-
wał Sto iń skie go w cza sie tej be ne dyk -
tyń skiej pra cy.

Jed nym z lu dzi na uki, z któ rym Sto -
iń ski spo ty kał się w cza sie II woj ny
świa to wej w Kra ko wie, był Jó zef Wła -
dy sław Re iss (1879–1956). On rów nież
był świad kiem po wsta wa nia tej pra cy.
Pi sał:

„Tak roz le głej i wszech stron nej syn -
te zy, po świę co nej tań com, ja ko wy ra -
zo wi od ręb no ści na ro do wej, nie ma do -
tąd żad na in na li te ra tu ra za gra nicz na.
To jest re we la cyj ne dzie ło, któ re po uka -
za niu się w dru ku (o ile moż no ści z prze -
kła dem na ję zyk an giel ski lub fran cu-
ski) od sło ni przed zdu mio nym świa tem
na uko wym za gra ni cy nie prze czu wal ne
bo gac two i pięk no na szej mu zy ki”.

Jó zef Li gę za (1910-1972), któ ry był
dy rek to rem Mu zeum Et no gra ficz ne go
w By to miu, za mie rzał wy dać tę pra cę
Sto iń skie go. 

Nie zdą żył.
Hen ryk Orzy szek
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Spo tka nie przy ja ciół w Swo szo wi cach pod Kra ko wem, 1944 rok. 
Sto iń ski – dru gi z le wej, Re iss – czwar ty
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An drzej Bo rzym jest ab sol wen -
tem Aka de mii Mu zycz nej im.
F. Cho pi na w War sza wie w kla -

sie dy ry gen tu ry prof. Hen ry ka Woj -
na row skie go. Je go oj ciec, Ju liusz Bo -
rzym w la tach pięć dzie sią tych po znał
Je rze go Wa sow skie go. W stu diu M1
Pol skie go Ra dia przy My śli wiec kiej,
J. Bo rzym kom ple to wał ze spół in stru -
men tal ny, grał na in stru men tach kla -
wi szo wych, jak rów nież kie ro wał ze -
spo łem, bę dąc ta kim praw dzi wym
chef d’or che stre. Opra co wy wał kom -
po zy cje na pi sa ne przez J. Wa sow skie-
go na for te pia nie i po ma gał mu two -
rząc in stru men ta cje, gdyż Star szy Pan
A (J. Wa sow ski) nie znał jesz cze za-
sad aran ża cji oraz za pi su par ty tu ro -
we go. Syn Ju liu sza Bo rzy ma – An-
drzej, w la tach osiem dzie sią tych pra -
co wał ja ko asy stent war szaw skiej
uczel ni mu zycz nej, peł nił funk cję asy -
sten ta kie row ni ka ar ty stycz ne go Chó-
ru Fil har mo nii Na ro do wej w War sza -
wie oraz był dy ry gen tem chó rów:
„Can tio Po lo ni ca”, Chó ru Aka de mic -
kie go Uni wer sy te tu War szaw skie go,
Chó ru Fil har mo nii w Las Pal mas de
Gran Ca na ria. Od 1994 ro ku do chwi -
li obec nej pro wa dzi Chór Ka me ral ny
„Col le gium Mu si cum” Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Dy ry gent zwią za ny
jest przede wszyst kim z nur tem pio -
sen ki po etyc kiej. Nie trud no do my ślić
się, że in spi ra cją do two rze nia aran -
ża cji pio se nek z Ka ba re tu Star szych
Pa nów by ła obec ność pio se nek Star -
szych Pa nów w do mu ro dzin nym.

W ma ju 2016 ro ku prze pro wa dzi -
łam wy wiad z A. Bo rzy mem, w któ -
rym spy ta łam aran że ra o in spi ra cje
i oko licz no ści po wsta nia zbio ru,,Pio -
sen ki Star szych Pa nów na gło sy mie -
sza ne”. Po ni żej frag ment wy wia du:

Aga ta Kra jew ska: – Da riusz Mi -

chal ski w pu bli ka cji,,Star szy Pan A.
Opo wieść o Je rzym Wa sow skim” wie -
lo krot nie wspo mi na o współ pra cy Pa -
na Oj ca, Ju liu sza Bo rzy ma z kom po -
zy to rem – Je rzym Wa sow skim. Czy
obec ność pio se nek ka ba re to wych
w Pa na ro dzin nym do mu sta ła się in -
spi ra cją do stwo rze nia aran ża cji utwo -
rów z Ka ba re tu Star szych Pa nów?

An drzej Bo rzym: – Ależ oczy wi-
ście. Mój Ta ta współ pra co wał z pa-
nem Je rzym za rów no przy więk szo ści
wie czo rów ka ba re tu, jak i pra wie w ca -
łym póź niej szym cy klu Di ver ti ment.
Po cząt ko wo, za nim pan Je rzy nie zgłę -
bił taj ni ków sztu ki in stru men ta cji, to
wła śnie Ta ta prze kła dał fak tu rę for te -
pia no wą na ze spół in stru men tal ny.
By ły to cza sy, w któ rych te le wi zor nie
był tak oczy wi stym sprzę tem w każ -
dym do mu. Po cząt ko wo oglą da li śmy
więc pre mie ry ka ba re tu u są sia dów,
do pie ro po tem spra wi li śmy so bie od -
bior nik, co by ło trak to wa ne ja ko ele -
ment luk su su. Każ dy wie czór pre mie -
ro wy to by ło świę to w na szym do mu.
Wszy scy od ra na szy ko wa li się na to,
co na stą pi wie czo rem. Po cząt ko wo
pro gra my szły na ży wo, po tem by ły
na gry wa ne na tzw.,,te le re kor ding” –
ta ką ce lu lo ido wą, bar dzo nie trwa łą
ta śmę – mo gli śmy więc oglą dać je
wraz z Ta tą. Po za koń cze niu pro gra-
mu, Ta ta opo wia dał nam o na gra-
niach, o tym ja kie dow ci py zro bi ła
Ka li na, czy Go łas, jak re ago wa li na to
obaj Star si Pa no wie i w ten spo sób
jesz cze przez dłuż szy czas prze dłu ża -
li śmy prze by wa nie w tym za cza ro wa -
nym i fa scy nu ją cym świe cie. Ja
od dziec ka zna łem te wszyst kie pio -
sen ki na pa mięć – zo sta ły one na gra-
ne na pły tach, wy da no tak że ta kie ze -
szy ty z nu ta mi i tek sta mi – i choć
wte dy nie by łem w sta nie zro zu mieć

wszyst kich niu an sów, ja kie za wie ra ły
tek sty pa na Je re mie go, to z re ak cji
Ro dzi ców i star szej sio stry wnio sko -
wa łem, że mam szan sę uczest ni cze-
nia w czymś nie by wa łym, wy jąt ko-
wym i SZALENIE WAŻNYM. Po la-
tach sam mia łem wiel kie szczę ście
współ pra co wa nia z pa nem Je re mim,
współ two rze nia no wych wer sji tych
wspa nia łych pio se nek, za rów no z Nim
sa mym jak i z Mag dą Umer, (…).
A po nie waż od czter dzie stu już lat je -
stem tak że chór mi strzem i aran że rem,
rze czą cał kiem na tu ral ną sta je się fakt
za aran żo wa nia prze ze mnie tych pio -
se nek na chór.

Zbiór „Pio sen ki Star szych Pa nów
na gło sy mie sza ne” za wie ra pięt na-
ście pio se nek, opra co wa nych na czte -
ro - oraz pię cio gło so wy chór mie sza-
ny. Dzie więć pio se nek umiesz czo nych
w zbio rze po cho dzi z wi do wi ska Ka -
ba ret Star szych Pa nów, na to miast po -
zo sta łe sześć to aran ża cje cy klu Di -
ver ti men to oraz mu si ca lu „Go ło ledź”.

Po cho dzą ce z Ka ba re tu pio sen ki
opra co wa ne w zbio rze to: Her bat ka,
We so łe jest ży cie sta ruszk, Bal la da ja -
rzy no wa, Zmierzch, Ro dzi na, ro dzi na,
Na ca łej po ła ci śnieg, Szarp pan bas!,
No i jak tu nie je chać?, Pio sen ka jest
do bra na wszyst ko!

Po ana li zie kom po zy cji, któ ra po -
wsta ła ja ko do peł nie nie ni niej sze go
te ma tu, mo że my wy szcze gól nić na -
stę pu ją ce wnio ski:

– An drzej Bo rzym za cho wu je
w swych aran ża cjach głów ną myśl
i kon wen cje mu zycz ne kom po zy to ra
za rów no co do for my, har mo nii, jak
i wy ra zu ar ty stycz ne go, o czym wspo -
mi na w wy żej wspo mnia nym wy wia -
dzie: – Za wsze sta ra łem się być jak
naj wier niej szy my śli kom po zy to ra.

W czwar tej czę ści cy klu ar ty ku łów o,,Pio sen ce Ka ba re to wej” przy bli ży my nie co bar dziej twór czość kom po zy -
to ra i aran że ra – An drze ja Bo rzy ma, au to ra zbio ru,,Pio sen ki Star szych Pa nów na gło sy mie sza ne” wy da ne go
w 2003 ro ku przez wy daw nic two Trian giel. Au tor ką opra co wa nia jest Aga ta Kra jew ska – ab sol went ka Aka de-
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach w za kre sie dy ry gen tu ry chó ral nej. (red.)

Po to wiążą słowo z dźwiękiem
kompozytor i ten drugi,
żebyś nie był bez piosenki
żebyś nigdy jej nie zgubił…

Kabaret Starszych Panów – sukces 
(nie)gwarantowany
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Cho rzów. Ucznio wie Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia im.
Grze go rza Fi tel ber ga w Cho rzo wie
po raz ko lej ny za pre zen to wa li swo-
je umie jęt no ści w ewan ge lic kim ko -
ście le ks. Mar ci na Lu tra. Ich kon-
cert od był się 5 kwiet nia i zor ga ni -
zo wa ny zo stał w ra mach ob cho dzo -
nych w pa ra fiach uro czy sto ści 500-
le cia Re for ma cji. Cho rzow ska świą -
ty nia ewan ge lic ka ma do brą aku -
sty kę i za pew nia wa run ki sprzy ja ją-
ce wy stę pom adep tów sztu ki mu -
zycz nej. Przed licz nie zgro ma dzo -
ny mi słu cha cza mi wy stą pi ły wo ka -
list ki – We ro ni ka Ko wo lik i Mo ni ka
No wak, trę bacz Bar tosz Go sek, fle -
cist ka Zo fia Il nic ka oraz gi ta rzy sta
Łu kasz Or pik. So li stom to wa rzy szy -
ła or kie stra smycz ko wa Szko ły Mu -
zycz nej II stop nia pod dy rek cją Woj -
cie cha Gwisz cza; bas so con ti nuo re -
ali zo wał Ka rol Ka dłu bow ski. Szcze -
gól ny aplauz pu blicz no ści wzbu dził
sep tet in stru men tów dę tych bla sza -
nych, któ ry pra cu je pod kie run kiem
Mar ka Prze gen dzy, aran że ra zna-
nych kom po zy cji róż nych twór ców.

W kon cer cie wziął rów nież udział
chór „Ka mer ton” przy go to wa ny
przez dr hab. Iwo nę Bań ską, któ ry
wraz z or kie strą smycz ko wą wy ko-
nał Kan ta tę J. S. Ba cha „Je sus ble-
ibet me ine Freun de”. Oprócz kom -
po zy cji J. S. Ba cha ucznio wie wy ko -
na li frag men ty dzieł J. F. Ha en dla,
A Vi val die go, M. Że brow skie go i J.
Char pen tie ra.

Kon cert pro wa dzi ła Alek san dra
Kar wat.

(E.B.)

—————

Wo dzi sław Ślą ski. Pod ha słem
„A to Pol ska wła śnie” 23 kwiet nia
w wo dzi sław skim ko ście le św. Her -
ber ta od był się chó ral ny kon cert
upa mięt nia ją cy św. Ja na Paw ła II.
Wy stę py po prze dzi ła msza świę ta
ce le bro wa na przez ka pe la na okrę gu
wo dzi sław skie go ŚZChiO, ks. dzie -
ka na Ja nu sza Ba du rę. O mu zycz ną
opra wę li tur gii za dbał Chór Mę ski
„Echo” Bier tuł to wy. Ze spół ten wziął
na stęp nie udział w kon cer cie, na któ -
re go pro gram zło ży ły się po nad to
wy stę py ze spo łu „Ka me le on”, ze -
spo łu wo kal ne go „Sin gers”, Chó ru
Ka me ral ne go Przy ja ciół SN-u oraz
Or kie stry Gór ni czej „Mar cel” z so -

list ką, Jo an ną Span del – so pran. Wy -
da rze nie, nad któ rym kie row nic two
ar ty stycz ne spra wo wał Ty mo te usz
Ku bi ca, spo tka ło się z ży wym od -
dźwię kiem lo kal nej spo łecz no ści.
Chó ral nym śpie wom przy słu chi wa -
ła się nie mal sied miu set oso bo wa
gro ma da słu cha czy, któ rzy sko rzy -
sta li z moż li wo ści prze ka za nia skrom -
ne go da ru ser ca na rzecz po wsta ją -
ce go w po wie cie wo dzi sław skim ho -
spi cjum oraz bez płat nej wy po ży -
czal ni sprzę tu me dycz ne go. Po wy -
stę pach od by ło się ko le żeń skie spo -
tka nie przy ka wie i słod kich wy pie -
kach, na któ re wy ko naw ców i go ści
za pro sił or ga ni za tor kon cer tu, Sto -
wa rzy sze nie „Na si Miesz kań cy”. 

(K.D.)

—————

Ka to wi ce. 27 kwiet nia 2017 ro -
ku tu tej szy świat mu zycz ny obie gła
smut na wia do mość o śmier ci Zyg -
mun ta An to ni ka – wy bit ne go or ga -
ni sty, kom po zy to ra, pe da go ga, or -
ga ni za to ra i kie row ni ka ar ty stycz -
ne go fe sti wa li mu zycz nych, wie lo -
let nie go wy kła dow cy Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach oraz In sty tu-
tu Mu zy ki Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Cie szy nie. Uro czy sto ści ża łob ne
od by ły się 4 ma ja w Ar chi ka te drze
Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach. Ar -
ty sta spo czął na cmen ta rzu przy uli -
cy Fran cu skiej.

Z. An to nik (6.12.1955–27.04.
2017) w 1976 ro ku ukoń czył z wy -
róż nie niem kla sę or ga nów Łu cji Kro -
sny -Wi de ro wej w PSM w Za brzu.
Kształ cił się na stęp nie pod kie run -
kiem Hen ry ka Kla ji, Mau ry ce go Me -
ru no wi cza i Jo achi ma Gru bi cha
w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach. W sierp niu 1980 ro ku, ja ko
sty pen dy sta Rzą du Bel gij skie go uczest -
ni czył w Mi strzow skim Kur sie Or -
ga no wym w Me che len k.  Bruk se li.
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Czę sto zda rza się, że róż ne wer sje je -
go pio se nek ma ją zmie nio ną har mo -
nię, cza sem na wet ryt mi kę. Pan Je rzy
bar dzo te go nie lu bił. I słusz nie. Je go
har mo nia jest do sko na ła, więc po cóż
to zmie niać?

– W opra co wa niu na chór czte ro -
i pię cio gło so wy, war stwa słow na zo -
sta je po dzie lo na po mię dzy gło sy żeń -
skie i mę skie, czę sto eks po no wa ne
so li stycz nie, co na da je ilu stra cyj ność
i po dział na ro le, jak w te atrze. Po-
dział na gło sy po wo du je, że słu chacz
roz wie wa swo je wąt pli wo ści co do wi -
ze run ku po sta ci wy stę pu ją cych w pio -
sen kach, a aran żer w peł ni pa nu je
nad kre owa niem bo ha te rów, co jest
do dat ko wym atu tem w przy pad ku
wy ko ny wa nia pio se nek bez przed sta -
wie nia ka ba re to we go na sce nie.

– Chór pod kre śla sens, mo rał i prze -
sła nie war stwy słow nej, jak że istot-
nej w pio sen ce po etyc kiej.

– Wstę py aran ża cji są uroz ma ico ne
wo ka li za mi i zwro ta mi na wią zu ją cy -
mi do jaz zo wej tech ni ki scat -sin ging,
co utrwa la słu cha cza w po czu ciu, że
jest to mu zy ka z po gra ni cza kla sy ki,
roz ryw ki, jaz zu z do dat kiem po ezji
i ka ba re tu.

Aran żer świa do mie umoż li wia swo -
bo dę wy ko naw czą i in ter pre ta cyj ną
dy ry gen to wi i chó rzy stom, go dząc się
na róż ni ce w wy ko na niach oraz przy -
zwa la jąc na wła sne pro po zy cje, np.
zmia ny bar wy gło su, zwro ty par lan-
do. Do wol ność ta ma od zwier cie dlić
cha rak ter ja ki po win na nieść pio sen-
ka ka ba re to wa.

Zbiór aran ża cji A. Bo rzy ma, dzię ki
prze zna cze niu na chór, umoż li wia za -
po zna nie się z pio sen ką ka ba re to wą
no wym wy ko naw com, re pre zen tu ją -
cym po ko le nie naj młod sze, nie jed -
no krot nie nie ma ją ce już stycz no ści
z Ka ba re tem Star szych Pa nów. Chó -
rzy ści na le żą cy do ze spo łów szkol-
nych, ama tor skich, aka de mic kich, ma -
ją szan sę od kryć nie po wta rzal ny re -
per tu ar, sta ran nie i fa cho wo opra co -
wa ny, ma ją cy ko rze nie w świet no ści
ka ba re tów lat pięć dzie sią tych XX wie -
ku. 

W ko lej nych czę ściach na sze go ka -
ba re to we go cy klu, omó wi my war stwę
mu zycz ną i słow ną z per spek ty wy Je -
rze go Wa sow skie go i Je re mie go Przy -
bo ry. Ca ły czas prze cież sta ra my się
od po wie dzieć na py ta nie...czym jest
pio sen ka ka ba re to wa? A je śli ka ba re -
to wa, to czy też gro te sko wa i śmiesz -
na?

Aga ta Kra jew ska

W SKRÓCIE

Z. An to nik przy or ga nach ka te dry w Oli wie
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Kurs pro wa dził wy bit ny or ga ni sta,
kom po zy tor i pe da gog Flor Pe eters.
W la tach 1995–1996 od był stu dia po -
dy plo mo we w za kre sie gry or ga no wej
pod kie run kiem prof.  Ju lia na Gem -
bal skie go. Ja ko so li sta i ka me ra li sta
kon cer to wał w Niem czech, Fin lan dii,
Szwe cji, re pu bli ce Cze skiej, we Wło -
szech, Hisz pa nii, Au strii, Szwaj ca rii.
Był m.in. or ga ni za to rem i kie row ni-
kiem ar ty stycz nym Ślą skie go Fe sti wa-
lu Ba chow skie go, za ło ży cie lem i współ -
or ga ni za to rem kla sy or ga nów w Pań -
stwo wej Szko le Mu zycz nej im. M. Kar -
ło wi cza w Ka to wi cach. Na je go do ro-
bek skła da ły się pra wy ko na nia dzieł
wy bit nych kom po zy to rów pol skich,
m.in. A. Glin kow skie go, R. Ga bry sia,
R. Het mań czy ka, A. La so nia, W. Cien -
cia ły, E.  Bo gu sław skie go, J.  Świ dra
i B. Sza bel skie go.

—————

Kę dzie rzyn -Koź le. Chór „Lut nia”
z Cho rzo wa go ścił 12 ma ja br. w Sa -
lo nie Mu zy ki i Li te ra tu ry. Go spo da -
rzem i or ga ni za to rem Sa lo nu by ła
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu. 

Spo tka nie po świę co ne po ezji i li ry -
ce wo kal nej o te ma ty ce ma ryj nej pro -
wa dzo ne przez Iza be lę Mi gocz od by-
ło się w miej sco wym ko ście le Wnie -
bo wzię cia NMP. Cho rzow ski chór
pod kie run kiem Łu ka sza Szmi gla wy -
ko nał m.in. utwo ry Jo squ ina des Prés
– Ave ve ra Vir gi ni tas, Ja co ba Ar ca del-
ta – Ave Ma ria, Grze go rza Ger wa ze go
Gor czyc kie go – Omni die dic Ma rie,
Ja na Żu kow skie go – Bo ga ro dzi co dzie -
wi co, Jó ze fa Świ dra – Mo dli twa do Bo -
ga ro dzi cy, Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec -
kie go – Zdro waś bądź Ma ry ja, Arvo
Pärta – Bo go ro dit se Dje vo Ra duj sja.

Pod czas kon cer tu w ko ście le ma riac kim śpie wał m.in. Chór „Ogni wo”. Dy ry gent W.
Gwiszcz

Ka to wi ce. Z ini cja -
ty wy za rzą du okrę gu
ka to wic kie go Ślą skie-
go Związ ku Chó rów
i Or kiestr w so bo tę, 6
ma ja br. w ko ście le
Ma riac kim w Ka to wi -
cach od był się ko lej-
ny kon cert pie śni ma -
ryj nych. W ten spo-
sób na wią za no do tra -
dy cji po dob nych wie -
czo rów chó ral nych or -
ga ni zo wa nych w ma -
ju z udzia łem chó rów
okrę gu. W tym ro ku
w kon cer cie uczest ni -
czy ły trzy ze spo ły:
Chór Mie sza ny im. św.
Ce cy lii z pa ra fii św. Jó -
ze fa Ro bot ni ka w Ka -

to wi cach – dyr. Syl-
wia Szy ma ła, Chór
Mie sza ny „Ogni wo” –
dyr. Woj ciech Gwiszcz
i Chór Mę ski „Hej-
nał” z Pio tro wic – dyr.
Mo ni ka Ma dej ska.
Go spo darz ka to wic kiej
pa ra fii ma riac kiej, ks.
dr An drzej Su choń
w swo im sło wie
wstęp nym zwró cił
m.in. uwa gę na bar-
dzo do brą, wie lo let-
nią współ pra cę za rzą -
du okrę gu i pa ra fii.
Pre zes okrę gu, Zdzi -
sław Czen czek po dzię -
ko wał ks. pro bosz czo -
wi za umoż li wie nie
od by cia kon cer tu

w świą ty ni, któ ra jest
spe cjal nie do te go ce -
lu pre de sty no wa na.
Pre zes Czen czek przed -
sta wiał wy stę pu ją ce
ze spo ły i za po wia dał
śpie wa ne przez nie
utwo ry. Po każ dym
z nich roz brzmie wa ły
grom kie bra wa. Obec -
ność słu cha czy i ich
ży wa re ak cja do wo -
dzi ła życz li wo ści i za -
in te re so wa nia przed -
się wzię ciem. Po kon -
cer cie ks. dr A. Su choń
po dzię ko wał chó rzy -
stom za pięk ny śpiew
ofia ro wa ny Mat ce Bo -
żej. 

(Z.C.)

Chór „Lut nia” z Cho rzo wa ze swo im dy ry gen tem po wy stę pie w Kę dzie rzy nie -Koź lu



Wo dzi sław Ślą ski. W so bo tę 13
ma ja, w dniu in au gu ra cji ob cho dów
set nej rocz ni cy ob ja wień fa tim skich
w ko ście le Wnie bo wzię cia Naj święt -
szej Ma rii Pan ny w Wo dzi sła wiu Śl.
od był się kon cert pie śni ma ryj nych
zor ga ni zo wa ny przez Okręg Wo dzi -
sław ski ŚZChiO, Urząd Mia sta Wo -
dzi sła wia Śl. oraz pa ra fię WNMP.
Prócz chó ru „Echo”- Bier tuł to wy z Ra -
dli na w wy da rze niu udział wzię ły:
Chór Mie sza ny „Sło wik n. Ol zą”
z Ol zy, dyr. Ty mo te usz Ku bi ca (w za -
stęp stwie, pod nie obec ność dy ry gen-
ta ze spo łu) oraz Chór Mie sza ny „As -
sump tio” pa ra fii WNMP, dyr. Ewa
Mit ko. „Echo” pod dyr. T. Ku bi cy za -
śpie wa ło Bo gu ro dzi cę, utwór ks. J.
Su rzyń skie go Nie opusz czaj nas, O Nie -
po ka la na w opr. Z. Pin ka wy, Sanc ta
Ma ria Schwe it ze ra oraz Ave Ma ria,
któ re skom po no wał Be pi de Ma rzi.
Na za koń cze nie po łą czo ne chó ry wy -
ko na ły Bar kę ulu bio ną pieśń św. Ja -
na Paw ła II. Wszyst kie ze spo ły otrzy -

ma ły oko licz no ścio we pla kiet ki i dy -
plo my, wrę cza ne przez pro bosz cza
pa ra fii WNMP w Wo dzi sła wiu Śl. ks.

pra ła ta Bo gu sła wa Płon kę i pre ze sa
Okrę gu Wo dzi sław skie go ŚZChiO, K.
Dziu bę. (K.D.)
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Cho rzów. Do naj więk szej neo go tyc kiej świą ty ni Ko -

ścio ła Ewan ge lic ko - Au gs bur skie go Die ce zji Ka to wic-
kiej, cho rzow skie go ko ścio ła im. Mar ci na Lu tra, przy -
by ło 7 ma ja trzy stu trzy dzie stu wy ko naw ców zrze szo -
nych w sie dem na stu pa ra fial nych chó rach i jed nym ze -
spo le in stru men tal nym. Cho rzow ska pa ra fia po raz
dzie wią ty go ści ła uczest ni ków die ce zjal ne go świę ta
pie śni ewan ge lic kiej, któ re go hi sto ria i tra dy cja ukształ -
to wa na zo sta ła pod czas sie dem dzie się ciu po przed nich
te go ro dza ju mu zycz nych spo tkań. Te go rocz ne świę to
by ło sie dem dzie sią tym pierw szym z ko lei. Wzię ły
w nim udział ze spo ły z Ja strzę bia Zdro ju (dyr. Alek -
san dra Ma rek), Orze sza (dyr. An na Poj da), My sło wic
(dyr. Jo an na Bli wert -Ho der ny), Ryb ni ka (dyr. Ade laj da
Ro mań ska), Ty chów (dyr. Do ro ta Ku row ska), Za brza
(dyr. Bar ba ra Do bkow ska), Wir ku (dyr. Zu zan na Ku -
bies), Pszczy ny (dyr. Alek san dra Nie miec), Żor (dyr.
Alek san dra Ma ciej czyk), Gli wic, (dyr. Jan Lo rek), By -
to mia i By to mia - Mie cho wic (dyr. Mo ni ka Wo leń ska),

Mi ko ło wa (dyr. Do ro ta Ku row ska),Go la so wic (dyr. Al-
bert Dzia dek i Mo ni ka Mi kier), Świę to chło wic (dyr.
Iga Ec kert), Ka to wic (dyr. Alek san dra Ma ciej czyk),
Cho rzo wa (dyr. Agniesz ka Do bra kow ska), Kra ko wa
Ze spół Wo kal ny im. Wa cła wa z Sza mo tuł (dyr. Łu kasz
La xy) i Za brza – In stru men tal ny Ze spół Ka me ral ny
(dyr. Łu kasz Unger). Każ dy z wy mie nio nych ze spo łów
pre zen to wał się w dwóch utwo rach, za po wia da nych
przez pro bosz cza cho rzow skiej pa ra fii, księ dza Bo gu -
sła wa Ci che go. War to pod kre ślić, że w nie któ rych ze -
spo łach śpie wa ją rów nież księ ża; w Ka to wi cach ks. bp
dr Ma rian Nie miec, w Mi ko ło wie ks. pro boszcz ppłk
Kor nel Un das. W ra mach świę ta spra wo wa ne by ło
tak że na bo żeń stwo, pod czas któ re go Hen ryk Orzy szek
wy ko nał na or ga nach m.in. utwo ry Mi ko ła ja z Kra ko -
wa i J.S. Ba cha. Spo śród ze spo łów, któ re uczest ni czy ły
w świę cie do Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr na -
le żą chó ry „Can ta te” z Cho rzo wa, „Lar go Can ta bi le”
z Ka to wic i „Ju bi la te Deo” z My sło wic. (H.O)

Zbio ro wy por tret uczest ni ków Świę ta Pie śni Ewan ge lic kiej w Cho rzo wie. Fo to.: M. Wy szka

Na za koń cze nie kon cer tu po łą czo ne chó ry wy ko na ły Bar kę
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Ła zi ska Gór ne. Or kie stra Dę ta „Tau -
ron” Wy twa rza nie S.A. Od dział Ła zi -
ska oraz chó ry „Har mo nia” z Mi ko -
ło wa, „Echo” Ła zi ka Gór ne, „Cho-
pin” z Bu ja ko wa i „Ca mer ton” z Ła -
zisk Gór nych by li uczest ni ka mi Nie -
szpo rów Kon cer to wych „To tus Tu us”.
W hoł dzie wdzięcz no ści pa pie żo wi
Ja no wi Paw ło wi II. Za pro sze nie
„na ten szcze gól ny wie czór po świę -
co ny na sze mu ro da ko wi, w któ rym
mu zy ka i pieśń prze pla ta ne bę dzie
sło wem świę te go Pa pie ża” do miesz -
kań ców Ła zisk kie ro wa ła pa ra fia p.w.
Mat ki Bo żej Kró lo wej Ró żań ca Świę -
te go, To wa rzy stwo Śpie wa cze „Echo”
oraz Okręg Mi ko łow ski ŚZChiO. Wy -
da rze nie mia ło miej sce 13 ma ja b.r.,
w dniu ko lej nej rocz ni cy za ma chu
na Ja na Paw ła II.

—————

Cho rzów. Ko lej ny kon cert z oka zji
świę ta re for ma cji od był się dwu dzie -
ste go pierw sze go ma ja, w ko ście le ks.
Mar ci na Lu tra w Cho rzo wie. Pod kie -
run kiem Krzysz to fa Du dzi ka za pre -
zen to wał się Chór Ka me ral ny Aka -
de mii mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go z Ka to wic, któ ry jest jed -
nym z re pre zen ta cyj nych ze spo łów
uczel ni i lau re atem wie lu na gród. Na -
ukę emi sji gło su chó rzy stów pro wa-
dzi prof. Elż bie ta Grodz ka -Ło pu szyń -
ska.

– Sło wo, idąc za my ślą Ja na Ewan -
ge li sty, któ re by ło na po cząt ku u Bo -
ga, da ło po czą tek wszyst kie mu, co
nas ota cza. Mu zy ka, to po mysł czło -
wie ka na wy ra że nie te go, cze go ludz-
ki ję zyk po wie dzieć nie po tra fi. Pra -
gnie my dzi siaj z Pań stwem po dzie lić

się na szą pa sją – mu zy ką, wy ra ża ną
po przez śpiew. Chce my w niej wspól -
nie me dy to wać tek sty, w więk szo ści
za czerp nię te z kart Pi sma Świę te go –
po wie dział na wstę pie Fi lip Bia łas,
pre le gent i czło nek chó ru, któ ry tak
wpro wa dzał słu cha czy w treść i na-
strój wy ko ny wa nych utwo rów.

Ar ty ści ka to wic kiej uczel ni za pre -
zen to wa li dzie sięć kom po zy cji, w tym
m.in. mo tet If ye lo ve me, re ne san so -
we go twór cy Tho ma sa Tal li sa. In spi -
ra cją do stwo rze nia te go utwo ru by ły
sło wa Je zu sa za pi sa ne w Ewan ge lii
św. Ja na: „Je że li Mnie mi łu je cie, bę -
dzie cie za cho wy wać mo je przy ka za-
nia. Ja zaś bę dę pro sił Oj ca, a in ne go
Przy ja cie la da wam, aby z wa mi był

na za wsze – Duch Praw dy”. Wy ko -
na no po nad to mo dli twę sied miu
próśb, czy li Oj cze nasz – kom po zy cji
nie daw no zmar łe go Jó ze fa Świ dra,
pro fe so ra i dzie ka na ka to wic kiej uczel -
ni oraz frag ment Psal mu 100 – Ju bi -
la te Deo w opra co wa niu Ad ria na Ro -
ba ka – ślą skie go kom po zy to ra mło -
de go po ko le nia.

Dzie więt na sto oso bo wy chór śpie-
wał wspa nia le; w nie któ rych frag -
men tach im po no wał pre cy zją wy ko -
naw czą. Za dzi wiał po nad to swy mi
moż li wo ścia mi i umie jęt no ścia mi gło -
so wy mi, zwłasz cza zdol no ścią po ko -
ny wa nia trud no ści, z ja ki mi zwy kle
ra dzą so bie in stru men ta li ści or kie stry
sym fo nicz nej. Bra wo! (H.O.)

Pszów. Kon cert Pie -
śni Ma ryj nej – „Pszów
2017”, któ ry od był się
27 ma ja w Ba zy li ce Na -
ro dze nia NMP w Pszo -
wie zor ga ni zo wa ny zo -
stał w ro ku kil ku zna -
czą cych rocz nic. W tym
ro ku mi nę ło 270 lat
od za koń cze nia bu do -
wy obec ne go ko ścio ła,
155 lat od kon se kra cji,
20 lat od usta no wie nia
ko ścio ła Ba zy li ką
Mniej szą oraz 15 lat
od ostat niej re ko ro na-
cji Cu dow ne go Ob ra-
zu w imie niu pa pie ża.
Ze wzglę du na ob cho -
dzo ny „Dzień Mat ki”
śpiew chó rów de dy ko -
wa ny był tak że przy -
by łym na kon cert mat -
kom. Dzie się ciu ich
przed sta wi ciel kom wrę -
czo ne zo sta ły pięk ne,
czer wo ne ró że. 

Do udzia łu w kon -
cer cie zgło si ło się sześć
ze spo łów śpie wa czych.
Osta tecz nie wy stą pi ło
pięć ze spo łów: Chór
Mie sza ny „Se raf”
z Ryb ni ka – dyr. Ża ne-
ta Wo ja czek, Chór Mie -
sza ny „Ja dwi ga” Wo -
dzi sław Śl.-Ra dlin – dyr.
Do na ta Mi łow ska,
Chór Mę ski „Echo”-
Bier tuł to wy z Ra dli na –
dyr. Ty mo te usz Ku bi-
ca, Chór Mie sza ny

„Mo niusz ko” z Czy żo -
wic – dyr. Bar ba ra Gro -
bel ny oraz Ka me ral ny
Chór „Le ge Ar tis”
z Pszo wa – dyr. Szy-
mon Sta ni szew ski.
Two rzy ły one re pre zen -
ta cję dwu Okrę gów
ŚZChiO – wo dzi sław -
skie go i ryb nic kie go.
Zróż ni co wa ny pro -
gram, obej mu ją cy sta -
ran nie do bra ne i pięk -
nie wy ko na ne pie śni
po do bał się słu cha -
czom. W ich opi nii
kon cert stał na bar dzo
wy so kim po zio mie ar -
ty stycz nym. O je go wa -
lo rach z uzna niem wy -
po wia da li się tak że za -
pro sze ni go ście. Wśród
słu cha czy znaj do wa li
się mię dzy in ny mi bur -
mistrz Ra dli na Bar ba -
ra Ma gie ra i przed sta -
wi cie le UM Pszo wa
z prze wod ni czą cym Ra -

dy Mia sta Cze sła wem
Krzy sta łą oraz Ka ta rzy -
na Brach mań ska. Kon -
cert od był się dzię ki
sta ra niom Okrę gu Wo -
dzi sław skie go ŚZChiO
wspar tym przez Urzę-
dy Miast Pszo wa i Ra -
dli na oraz pa ra fię Na -
ro dze nia NMP w Pszo -
wie. 

Wy stę pu ją ce ze spo ły
otrzy ma ły oko licz no -
ścio wą pla kiet kę, pa -
miąt ko wy dy plom
i książ kę -al bum „Pszów
Sank tu arium Na dziei”
z po dzię ko wa niem ku -
sto sza ks. An drze ja Pyr -
sza, któ ry na pi sał: „...
dzię ku ję za udział
w Kon cer cie, któ ry wpi -
su je się w upa mięt nie -
nie […] waż nych rocz -
nic. Ży czę opie ki i wsta -
wien nic two Mat ki Bo -
żej, Pa ni Uśmiech nię -
tej”. (K.D.)

Do udzia łu w kon cer cie zgło si ło się sześć ze spo łów, m.in.
Chór Mę ski „Echo”-Bier tuł to wy z Ra dli na
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Ka to wi ce. Dnia 2 czerw ca 2017
mia ła miej sce nie co dzien na uro czy -
stość po świę ce nia ta bli cy ku czci 14
naj wy bit niej szych ewan ge li ków, zwią -
za nych z ży ciem i dzia łal no ścią Ka to -
wic. Ta bli ca zo sta ła umiesz czo na tuż
przy po łu dnio wej ścia nie ewan ge lic-
kiej ka te dry Zmar twych wsta nia Pań -
skie go, przy ul. War szaw skiej. Ak tu
od sło nię cia do ko na li: ks. bp. Ma rian
Nie miec oraz pre zy dent Ka to wic, Mar -
cin Kru pa. Ar ty stycz ną opra wę uro -
czy sto ści sta no wił zna ko mi ty Ze spół
Śpie wa ków „Ca me ra ta Si le sia”. Wśród
na zwisk wy ry tych na pły cie, oprócz
za ło ży cie li mia sta, ta kich jak hr Hu-
bert Tie le -Winc kler i Frie drich Wil-

helm Grund mann, zna la zły się wy -
bit ne oso by ze świa ta mu zy ki: Fritz
Lu brich – kom po zy tor i or ga ni sta,
prof. Ka rol Stry ja – dy ry gent, dy rek-
tor Fil har mo nii Ślą skiej, ks. Adam
Hła wicz ka – kom po zy tor i or ga ni sta,
Jan Gaw las – kom po zy tor, or ga ni sta,
rek tor Aka de mii Mu zycz nej.  

(J.M.D.)

—————

Sta ry Bo hu min. W nie dziel ne po -
po łu dnie 4 czerw ca 2017 ro ku na za -
pro sze nie fran cisz ka ni na o. Ka lik sta
Mry ki, pro bosz cza pa ra fii Na ro dze-
nia NMP (Farní ko stel Na roz ení Pan-
ny Ma rie) w Sta rym Bo hu mi nie (Cze -

chy), chór Mę ski „Echo”-Bier tuł to -
wy z Ra dli na uczest ni czył w na bo -
żeń stwie zwią za nym ze świę tem Ze -
sła nia Du cha Świę te go (Zie lo ne Świąt -
ki). Ze spół wy ko nał sie dem pie śni
śpie wa nych na prze mian z cze ski mi
wier ny mi. Po na bo żeń stwie chó rzy -
stów „Echa” za pro szo no na tra dy cyj -
ną ja jecz ni cę.

Tak zwa na „zie lo no świąt ko wa wa -
jecz ni ca” to daw ny zwy czaj, do dziś
pie lę gno wa ny na Za ol ziu. Nic dziw -
ne go, że w róż nych im pre zach, pierw -
sze go czerw co we go week en du, do mi -
no wa ły ple ne ro we spo tka nia to wa -
rzy skie z ja jecz ni cą w ro li głów nej.
Jej sma ko wi ty za pach za pra wio ny nut -
ką wę dzon ki i świe że go szczy pior ku
w nie dziel ne, czerw co we po po łu dnie
uno sił się mię dzy in ny mi w oko li-
cach pla cu przy pro bo stwie bo hu -
miń skiej pa ra fii. Por cje ja jecz ni cy po -
da je się na krom kach chle ba. Po tęż -
na wi chu ra (na szczę ście krót ka), ja -
ka prze szła nad Bo hu mi nem w cza-
sie po sił ku nie za kłó ci ła at mos fe ry
peł ne go obu stron nej ser decz no ści spo -
tka nia człon ków chó ru z go spo da -
rza mi go ścin nej pa ra fii. 

(K.D.)

—————

Cho rzów. Pra cu ją cy pod kie run -
kiem An drze ja Ko strze wy Chór Mie -
sza ny „Se raf -Bar ba ra” przy pa ra fii
św. An to nie go w Cho rzo wie -Ba to rym
wy ka zu je się ostat nio spo rą ak tyw -
no ścią. Utwo rzo ny w 1935 ro ku ze -
spół śpie wa czy re gu lar nie uczest ni-
czy w Gór no ślą skich Pre zen ta cjach
Chó rów i Or kiestr im. R. Han ke go
w po pu lar nym cho rzow skim Skan -
se nie. Ja ko chór pa ra fial ny bie rze
udział przede wszyst kim w uro czy -
sto ściach re li gij nych. Trze cie go ma ja
br. w ko ście le św. Bar ba ry w Cho rzo -
wie uświet nił śpie wem ce le bra cję
mszy świę tej i ob chód pod po mni -
kiem Po wstań ca Ślą skie go rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3-go Ma ja
z udzia łem władz mia sta. W dniu
Uro czy sto ści Naj święt sze go Cia ła
i Krwi Chry stu sa (Bo że Cia ło, 15
czerw ca 2017) chór „Se raf -Bar ba ra”
uczest ni czył w tra dy cyj nej pro ce sji
ja ko wy ko naw ca pie śni eu cha ry stycz -
nych śpie wa nych przy czte rech oł ta -
rzach. W po świą tecz ną nie dzie lę (18
czerw ca) cho rzow ski chór śpie wał
pod czas mszy św. od pu sto wej z oka-
zji świę ta pa tro nal ne go swo jej pa-
ra fii.

(G. S.)
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Cie szyn. Pięć dzie się -
cio le cie pra cy na uko-
wej i dy dak tycz nej ob -
cho dzi ła nie daw no prof.
zw. dr hab. Kry sty na Tu -
rek. Z tej oka zji 31 ma -
ja w Cie szy nie od był
się uro czy sty kon cert
zor ga ni zo wa ny przez
Za kład Teo rii Mu zy ki,
Kom po zy cji i Mul ti me -
diów In sty tu tu Mu zy-
ki na Wy dzia le Ar ty -
stycz nym Uni wer sy te ty
Ślą skie go w Cie szy nie.
Wzię li w nim udział 
ko le dzy, przy ja cie le
i współ pra cow ni cy Ju -
bi lat ki, zna ko mi ci ar -
ty ści mu zy cy, bę dą cy pe -
da go ga mi i pra cow ni -
ka mi na uko wy mi In -
sty tu tu: Sa bi na Ol brich
Sza fra niec – so pran, Hu -
bert Miś ka – te nor, To -
masz Spa liń ski – gi ta-
ra, Agniesz ka Ko piń ska
i To masz Or low – for -
te pian. Pod kie run kiem
Mag da le ny Szyn dler
wy stą pił rów nież Mię -
dzy wy dzia ło wy Ze spół
Folk lo ry stycz ny „Fol -
kuś”. Kon cert pro wa -
dzi ła Mał go rza ta Men -
del, sło wo o Ju bi lat ce
wy gło si ła Bo gu mi ła Mi -
ka. Za rząd Głów ny
ŚZChiO re pre zen to wał
na uro czy sto ści A. Wój -
cik – ko le ga Ju bi lat ki
z cza su stu diów i przez
wie le lat współ pra cow -

nik w In sty tu cie Mu -
zy ki UŚ.

Prof. Kry sty na Tu rek
jest zna ną ba dacz ką
folk lo ru mu zycz ne go,
od 1973 ro ku zwią za-
ną z Uni wer sy te tem Ślą -
skim w Cie szy nie. W la -
tach 2003–2008 by ła
Dy rek to rem In sty tu tu
Mu zy ki na Wy dzia le Ar -
ty stycz nym, zaś w la-
tach 2008–2011 peł ni-
ła w tym In sty tu cie
funk cję Kie row ni ka Ka -
te dry Kom po zy cji i Teo -
rii Mu zy ki. Jest wy cho -
waw czy nią wie lu po ko -
leń stu den tów wy cho -
wa nia mu zycz ne go czy
edu ka cji mu zycz nej.
W swej pra cy na uko-
wej prof. Tu rek zaj mo -
wa ła się zwłasz cza ślą -
ską pie śnią lu do wą, ale
tak że ak sjo lo gią i funk -
cja mi folk lo ru, tra dy cją

lu do wą i dzie dzic twem
kul tu ro wym, re gio na li -
zmem w edu ka cji spo -
łecz nej, kul tu rą mu zycz -
ną Gór ne go Ślą ska. Jest
au tor ką 10 ksią żek i po -
nad 130 ar ty ku łów na -
uko wych. Śro do wi sko
śpie wa ków i mu zy ków
zrze szo nych w ŚZChiO
łą czą z prof. Tu rek wię-
zy szcze rej przy jaź ni
oraz pa mięć wie lo let-
niej współ pra cy. 

Ju bi lat ka, któ rej z oka -
zji pięć dzie się cio le cia
tak że na ła mach „Śpie -
wa ka” skła da my gra tu -
la cje i ży cze nia dal szej
owoc nej dzia łal no ści,
uczest ni czy ła w or ga ni -
zo wa nych przez zwią-
zek se sjach po pu lar no -
-na uko wych, by ła też
re cen zent ką związ ko -
wych pu bli ka cji śpie wa -
czych. 

Se kre tarz ZG ŚZChiO prze ka zał Ju bi lat ce wier szo wa ne
wspo mnie nia z lat współ pra cy i oka zjo nal ne ży cze nia
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Ra dlin. Że by móc do brze śpie wać
w chó rze (ze spo le śpie wa czym) trze-
ba sys te ma tycz nie uczest ni czyć w pró -
bach (lek cjach śpie wu). W przy pad -
ku na sze go chó ru mę skie go „Echo”
pró by od by wa ją się w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry (MOK) w Ra dli nie.
W skład ze spo łu, któ re go dy ry gen-
tem jest Ty mo te usz Ku bi ca, wcho dzi
24 męż czyzn. Pró bę za czy na my od tzw.
roz śpie wa nia. To za ję cie ma ją ce na ce -
lu przy go to wa nie apa ra tu mo wy
do „pra cy”. Pod okiem dy ry gen ta wy -
ko nu je my ćwi cze nia roz grze wa ją ce
stru ny gło so we aby na stęp nie przejść
do ćwi czeń od de cho wych oraz po -
pra wia ją cych dyk cję. To w su mie bar -
dzo pro ste ale po trzeb ne, pro wa dzą-
ce do te go, że trud na pró bach pro -
cen tu je pod czas wy stę pów, a jed no -
cze śnie bu dzi w nas przy jem ność ze -
spo ło we go śpie wa nia. W 2018 ro ku
chór „Echo” bę dzie ob cho dzić ju bi -
le usz 90.le cia swo jej dzia łal no ści, dla -
te go zwra ca my się do mę skiej czę ści
ra dli nian (mło dzież i do ro śli) do za -

si le nia na szych sze re gów aby śmy mo-
gli god nie za pre zen to wać się pod czas
te go za cne go ju bi le uszu. Pró by od by -
wa ją się w Miej skim Ośrod ku Kul tu-
ry w Ra dli nie ul. Ma riac ka 9, we
wtor ki i piąt ki o go dzi nie 17:00.
Przyjdź, po móż, a nie po ża łu jesz, zo -
sta niesz przy ję ty bez ja kie go kol wiek
„eg za mi nu”. Chcia ło by się po wie-
dzieć; „każ dy głos na wa gę zło ta”!

(K.D.)

—————

Ra ci bórz. Okręg ra ci bor ski Ślą skie-
go Związ ku Chó rów i Or kiestr pro -
wa dzi ostat nio oży wio ną dzia łal ność.
Jej wy ra zem jest mię dzy in ny mi od -
no wie nie tra dy cji lo kal nej „Tro jo ka
Ślą skie go”. W tym ro ku im pre zę zor -
ga ni zo wa no po raz dwu dzie sty czwar -
ty. Jak na to wska zu je skie ro wa ne
do śro do wi ska śpie wa cze go za pro sze -
nie, od by ła się ona 30 czerw ca br.
w Ra ci bor skim Cen trum Kul tu ry. W ra -
ci bor skim tro jo ko wym kon cer cie
„Śpie wak” nie uczest ni czył, nu mer

bie żą cy był już bo wiem od da ny
do dru ku. Na pod sta wie na de sła ne go
za pro sze nie mo że my jed nak od no to -
wać, że wy ko naw ca mi ślą skich pie -
śni czek na kon cer cie „Tro jo ka” by li:
Chór „Brze zie” z Ra ci bo rza -Brze zia –
dyr. Alek san dra Gam rot, Chór „Ce -
cy lia” z Krza no wic – dyr. Kor ne lia
Paw li czek -Błoń ska, Chór Żeń ski „Vi -
vo” z Ra ci bo rza – dyr. Ur szu la Fran-
ke, Chór Eichen dorf fa z Ra ci bo rza –
dyr. An na Da wi dów, Ze spól Wo kal-
ny Spół dziel ni Miesz ka nio wej „No -
wo cze sna” – dyr. Jan Du biel. Po nad-
to w im pre zie udział wzię li: Kwar tet
fle to wy z Krzy ża no wic – kier. A. Da -
wi dów, Ze spół Pie śni i Tań ca „Strze -
cha” im. Jo li Rym szy – kier. Alek san-
dra We ngier ska i Adam Gaw ron – so -
li sta Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Zie mi
Ra ci bor skiej „Żró dło”. Kon cert pro -
wa dzi ła A. We ngier ska. 

—————

Biel sko -Bia ła. Zbli ża się Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal Chó rów „Gau de
Can tem”. W tym ro ku im pre za, or -
ga ni zo wa na już po raz trzy na sty, od -
bę dzie się w dniach 12–15 paź dzier -
ni ka. Przy po mnij my, że „Gau de Can -
tem” jest naj waż niej szą z im prez chó -
ral nych Od dzia łu Biel skie go PZChiO
i cie szy się zna ko mi tą re no mą. Fe sti-
wal ma cha rak ter kon kur su, w któ-
rym uczest ni czyć mo gą chó ry dzie -
cię ce, mło dzie żo we, jed no rod ne, aka -
de mic kie, ka me ral ne (do 16 osób),
mie sza ne. Po dob nie jak w ubie głym
ro ku w ra mach „Gau de Can tem” od -
bę dzie się rów nież prze gląd chó rów
se nio ra prze zna czo ny dla ama tor skich
chó rów osób do ro słych, w któ rych
skła dzie min. 30% sta no wią oso by
w wie ku 60+. W ro ku 2016 w Prze -
glą dzie uczest ni czył m.in. wy róż nio-
ny brą zo wym dy plo mem Chór Mie -
sza ny To wa rzy stwa Śpie wa cze go „Mo -
dus Vi ven di” z Ka to wic -Pio tro wic.
Na pro gram Fe sti wa lu skła da ją się
m.in. warsz ta ty chó ral ne oraz se mi -
na rium dla dy ry gen tów chó rów. Szcze -
gó ły na stro nie in ter ne to wej
(www.gau de can tem.pl) oraz na re pro -
du ko wa nej obok ulot ce. 

Na podstawie informacji własnych
oraz korespondencji nadesłanych
przez Ewę Bo cek (E.B.), Kry stia -
na Dziu bę (K.D.), Zdzi sła wa
Czencz ka (Z.C.), Hen ry ka Orzysz-
ka (H.O.), Ja na M. Dy gę (J.M.D.)
i Ge no we fę Sta cho wiak (G.S.) opra-
cowała – Barbara Czaykowska

Sta re Tar no wi ce.
W ra mach Pierw sze go
Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Mu zy ki Re ne -
san so wej 3 czerw ca br.
w od re stau ro wa nym
wnę trzu tu tej sze go
zam ku od był się wy-
stęp Mło dzie żo we go
Chó ru Ka me ral ne go
„Rap so dia” ze sto li cy
sło necz nej Moł da wii,
Ki szy nio wa. Przed wi -
zy tą w Sta rych Tar no -
wi cach mło dzi wy ko -
naw cy da li się po znać
mi ło śni kom mu zy ki

chó ral nej w Za brzu.
Ślą skie wy stę py chó ru
by ły czę ścią tra sy kon -
cer to wej zwią za nej
z udzia łem w Mię dzy -
na ro do wym Fe sti wa lu
Mu zy ki Cer kiew nej
„Haj nów ka” 2017.
Moł daw ski ze spół wy -
stę po wał już w Pol sce,
m.in. w 2005 ro ku
w Gli wi cach na kon -
cer cie z cy klu „La to
w mie ście” z re per tu -
arem współ cze snym
oraz w War sza wie
w szko le Lau der Mo -

ra sha z wi do wi skiem
mu zycz nym o Je rzym
Kor cza ku. Na re per tu -
ar sym pa tycz ne go chó-
ru mło dych śpie wa ków
skła da ją się utwo ry róż -
nych epok i krę gów kul -
tu ro wych. Obok mu zy -
ki re ne san so wej chó -
rzy ści z Moł da wii włą -
cza ją do swo ich pro -
gra mów mu zy kę sa kral -
ną ko ścio ła pra wo sław -
ne go i ka to lic kie go,
opra co wa nia pie śni lu -
do wych a na wet utwo -
ry jaz zo we. W 2006 ro -
ku chór z Ki szy nio wa
re pre zen to wał Moł da -
wię na mię dzy na ro do -
wym kon kur sie Ma da -
me But ter fly w Na ga -
sa ki. W Sta rych Tar no -
wi cach śpie wa ją ca mło -
dzież z Moł da wii przed -
sta wi ła życz li wie przez
słu cha czy przy ję ty prze -
krój swe go re per tu aru.
Zna la zło się w nim
miej sce m.in. dla efek -
tow ne go opra co wa nia
po pu lar nej ślą skiej pie -
śni lu do wej Szla dzie -
wecz ka do la secz ka..

Urok mło do ści i wo kal nych moż li wo ści Ka me ral ne go Chó ru
„Rap so dia” z Ki szy nio wa mógł bu dzić za chwyt




