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Nie zwy kłe wra że nie na wszyst kich zro bił wspól ny śpiew po łą czo nych chó rów. Po Si cut ce rvus Pa le -
stri ny za brzmia ła wy wo łu ją ca uczu cia szcze gól nie głę bo kie Mo dli twa o po kój Nor ber ta Bla chy. Waż ny
był w tym wy pad ku kon tekst – do nie sie nia o to czą cej się po za ma chach w Pa ry żu woj nie z ter ro ry -
zmem is la mi stów. Po tem jesz cze tyl ko Hen ry ka Bo to ra Deus Ca ri tas est, wresz cie…

Ta kie go ob ra zu, ta kie go dźwię ku się nie za po mi na! Na es tra dzie sa li kon cer to wej Na ro do wej Or kie -
stry Sym fo nicz nej barw ny bu kiet zło żo ny ka to wic kie mu Ko ścio ło wi w hoł dzie na 90-le cie. Two rzą 
go mło dzi lu dzie. Nie mal dwu stu śpie wa ków! 

Do mi nu ją biel i czer wień. Ale jest też przy po mi na ją ca wę glo wą czerń ciem na bar wa stro jów 
Za brzań skie go Chó ru Mło dzie żo we go „Re so nans con tut ti” im. Nor ber ta G. Krocz ka. 

Na wi dow ni wię cej niż pół to ra ty sią ca ko biet i męż czyzn – osób w róż nym wie ku, wszel kich sta nów,
róż nych za wo dów. Ty leż serc po ru szo nych i gar deł go to wych do śpie wu…

Mat ko Pie kar ska – śpie wa ją, Opie kun ko sław na…
Tak za koń czył się współ or ga ni zo wa ny przez Ślą ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr 

Dru gi Kon gres Mu zy ki Li tur gicz nej 
w Ka to wi cach

Tak za koń czył się kon cert chó rów Pol skiej Fe de ra cji Pu eri Can to res.
Wię cej na ten te mat we wnątrz nu me ru. 

Nie zwy kłe wra że nie na wszyst kich zro bił wspól ny śpiew po łą czo nych chó rów. Po Si cut ce rvus Pa le -
stri ny za brzmia ła wy wo łu ją ca uczu cia szcze gól nie głę bo kie Mo dli twa o po kój Nor ber ta Bla chy. Waż ny
był w tym wy pad ku kon tekst – do nie sie nia o to czą cej się po za ma chach w Pa ry żu woj nie z ter ro ry -
zmem is la mi stów. Po tem jesz cze tyl ko Hen ry ka Bo to ra Deus Ca ri tas est, wresz cie…

Ta kie go ob ra zu, ta kie go dźwię ku się nie za po mi na! Na es tra dzie sa li kon cer to wej Na ro do wej Or kie -
stry Sym fo nicz nej barw ny bu kiet zło żo ny ka to wic kie mu Ko ścio ło wi w hoł dzie na 90-le cie. Two rzą 
go mło dzi lu dzie. Nie mal dwu stu śpie wa ków! 

Do mi nu ją biel i czer wień. Ale jest też przy po mi na ją ca wę glo wą czerń ciem na bar wa stro jów 
Za brzań skie go Chó ru Mło dzie żo we go „Re so nans con tut ti” im. Nor ber ta G. Krocz ka. 

Na wi dow ni wię cej niż pół to ra ty sią ca ko biet i męż czyzn – osób w róż nym wie ku, wszel kich sta nów,
róż nych za wo dów. Ty leż serc po ru szo nych i gar deł go to wych do śpie wu…

Mat ko Pie kar ska – śpie wa ją, Opie kun ko sław na…
Tak za koń czył się współ or ga ni zo wa ny przez Ślą ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr 

Dru gi Kon gres Mu zy ki Li tur gicz nej 
w Ka to wi cach

Tak za koń czył się kon cert chó rów Pol skiej Fe de ra cji Pu eri Can to res.
Wię cej na ten te mat we wnątrz nu me ru. 

Fo
to

: T
o m

as
z K

aw
 ka



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 20152

– 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 4 (414) 2015 przy go to wał do dru ku re dak tor

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

Ze „Śpie wa kiem” 
że gna my Rok Sta ry,
z nim wi ta my No wy.

„Śpie wak” 
się nie sta rze je –

nie od czu wasz z nim
upły wu lat!

Numer4(414)2015wydanodziękiśrodkomotrzymanymz fun-
duszy Samorządu Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta
Katowice, Urzędu Miasta Chorzów, Urzędu Miasta Piekary
Śląskie,ZarząduGłównegoŚląskiegoZwiązkuChórówiOrkiestr
orazwkładuwolontariuszy,pracyspołecznejczłonkówŚZChiO
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Raz, dwa, trzy i… Ba sy – pia no… De li kat nie – że by Ma łe go nie zbu dzić…
Te raz te no ry…can ta bi le pro szę…Tak wła śnie. Śpiew ną fra zą Świę te mu Nie mow lę-

ciu we śnie świę tym nie prze szka dzaj cie…
Al ty… Wy nie śpiesz nym ryt mem ko łysz cie Śpią ce go… Tak, tak…Wła śnie tak…

Koł der ką har mo nij nych współ brz mień okryj cie Bo skie Dzie cię. 
A wy… Wy so pra ny pil nuj cie, by głos wasz w me lo dii, z lek ka wi bru ją cy, był cie pły

jak… Jak świe że bu łecz ki, jak chleb, jak mle ko, któ rym Ma ły kar mio ny.
Ra zem, w czte ro gło sie, z uczu ciem śpie waj cie:

Li li laj, Li li, laj, Pa da śnieg. Ciem na noc.
Li li laj Kru szy no Li li laj, Li li laj
Li li laj, Li li laj, Ba sy pia no, de li kat nie,
Li li laj Dzie ci no… Li li laj, li li laj…

Świąt ra do snych Bo że go Na ro dze nia
śpie wa kom i mu zy kom, 

sym pa ty kom na szym i czy tel ni kom –
Re dak cja „Śpie wa ka Ślą skie go”

Za rząd Głów ny Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr 

Ade ste Fi de les la eti trium phan tes…
O przy by waj cie wier ni we so ło i z try um fem, O przy by waj cie tu taj, do Be tle jem!
Wier ni ze Ślą ska śpie wa cy i mu zy cy chęt ni

Ade ste Fi de les
Ser ca za grze waj cie
Ma łe mu śpie waj cie
Na skrzyp cach, na trą bach graj cie!
la eti trum phan tes…

Kołysanka śląskiego chórmistrza
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W SPRAWIE ORGANIZACYJNEJW SPRAWIE ORGANIZACYJNEJ

Pią te go li sto pa da od by ło się ko lej ne w br. po sie dze nie Za rzą du Głów ne go i Głów nej Ko mi sji
Re wi zyj nej Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr. W punk cie szó stym po rząd ku dzien ne go
roz waż ne by ły „Zmia ny or ga ni za cyj ne w ZG ŚZChiO”. O prze bie gu i wy ni ku ob rad ty czą cych
tej kwe stii in for mu je my czy tel ni ków „Śpie wa ka Ślą skie go” po przez przy to cze nie od no śne go
frag men tu pro to ko łu:

Ad 6. Pre zes R. Wa rze cha po in for mo wał ze bra nych, że ze wzglę du na stan zdro wia, prze by tą nie -
daw no ope ra cję i za le ce nia me dycz ne po sta no wił zło żyć re zy gna cję z peł nio nej funk cji […] De kla ra cja
pre ze sa wy wo ła ła krót ką dys ku sję […] 

Po […] uzy ska niu zgo dy R. Wa rze chy co do dal sze go kie ro wa nia Związ kiem po sta no wio no o wpro -
wa dze niu drob nych zmian w or ga ni za cji pra cy Za rzą du Głów ne go. Zmie rza ją one w kie run ku uspraw -
nie nia pra cy biu ra […] i więk sze go udzia łu w je go dzia ła niu po szcze gól nych człon ków za rzą du.

Pre zes Wa rze cha zwró cił uwa gę na po trze bę zmian w po dzia le funk cji i za kre sach obo wiąz ków
człon ków Za rzą du. Za pro po no wał po wie rze nie funk cji pierw sze go wi ce pre ze sa Fe lik so wi So ko le.
W związ ku z tym do tych cza so wy pierw szy wi ce pre zes, Ja cek Tu ra lik, zo stał by człon kiem za rzą du bez
przy dzia łu funk cyj ne go. Pro po no wa ne zmia ny spo wo do wa ły wa kat na funk cji wi cepre ze sa ds. chó -
rów. Do peł nie nia tej funk cji zgło szo no kan dy da tu rę He le ny To ji. Po uzy ska niu zgo dy za in te re so wa -
nych za rzą dzo no gło so wa nie. W je go wy ni ku:

– Ro man Wa rze cha na dal peł nić bę dzie funk cję pre ze sa Za rzą du Głów ne go ŚZChiO;
– Fe liks So ko ła ob jął funk cję pierw sze go wi ce pre ze sa Za rzą du Głów ne go ŚZChiO;
– He le na To ja ob ję ła funk cję wi ce pre ze sa ds. chó rów;
– Ja cek Tu ra lik zo stał człon kiem Za rzą du Głów ne go ŚZChiO.
Po zo sta li człon ko wie Za rzą du Głów ne go peł nią swe obo wiąz ki wg do tych cza so we go po dzia łu

funk cji.
Uchwa łę w tej spra wie pod ję to jed no gło śnie.
Pre zes R. Wa rze cha za pro po no wał […] szcze gó ło wy po dział czyn no ści człon ków za rzą du Głów ne go.

Wy ciąg z pro to ko łu, któ ry spo rzą dził
mgr An drzej Wój cik

se kre tarz 



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 2015 5

WYDARZENIAWYDARZENIA

Od 2008 ro ku od by wa ją się w Tar -
now skich Gó rach, mie ście o bo ga tej
hi sto rii, tra dy cjach gór ni czych i pręż-
nie roz wi ja ją cym się ama tor skim ru-
chu mu zycz nym – Fe sti wa le Or kiestr
Dę tych. Ich or ga ni za to rem jest Urząd
Miej ski, ani ma tor wie lu ory gi nal nych
i cen nych przed się wzięć kul tu ral nych,
w tym mu zycz nych. Sta tu to wym ce-
lem jest pro mo cja or kiestr dę tych,
pre zen ta cja róż no rod nej w for mie
i cha rak te rze li te ra tu ry, któ rej re ali za-
cja de ter mi no wa na jest wie -
lo ma nie zby wal ny mi w te -
go ro dza ju wy ko naw stwie
umie jęt no ścia mi. 

Pa tron Fe sti wa lu – Jó zef
Szwed, kom po zy tor, spo -
łecz nik ru chu ama tor skie-
go, Tar no gó rza nin, po zo -
sta wił w swo im do rob ku
twór czym sze reg kom po zy -
cji, w tym m.in. dzie ło sce -
nicz ne, for my li ry ki wo kal -
nej, mu zy kę sym fo nicz ną,
ka me ral ną, a tak że licz ne
utwo ry na skła dy dę te,
w tym or kie stry. O użyt ko -
wym, jak i kon cer to wym
cha rak te rze, uję te w wie lo -
ra kie kon struk cje for mal-
ne, o róż nym stop niu trud -
no ści, sta no wią nie la da
wy zwa nie – wy ma ga ją od gra ją cych
nie tyl ko bie gło ści tech nicz nej, ale
wie lu in nych wa lo rów, w tym choć-
by wraż li wo ści na ar ty ku ło wa ny
dźwięk, zna ko mi te go słu chu w re ali -
za cji czę sto skom pli ko wa nej har mo -
ni ki, a więc ge ne ral nie – mu zy kal no-
ści, wy obraź ni, umie jęt no ści ze spo -
ło wej gry. 

Pią te go wrze śnia po raz ósmy,
przy udzia le licz nie zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści, roz brzmiał na tar no gór -
skim Ryn ku, wie lo barw ny ko bie rzec
dźwię ków, „tka ny” przez ze spo ły dę -
te. W fe sti wa lo we szran ki sta nę ły czte -
ry or kie stry: Roz ryw ko wa z Ra dzion -
ko wa pod dy rek cją Klau diu sza Ja ni,
Miej ska z Ka let pro wa dzo na przez
Ma ria na Li siec kie go, tar no gór ska Oj-
ców Ka mi lia nów z Alek san drem Köni -
giem oraz Pa ra fial na przy ko ście le św.
Woj cie cha w Ra dzion ko wie, któ rą
pro wa dził Le szek Pniok. Swój ar ty -
stycz ny kunszt za pre zen to wa ły w pro -
gra mach, w któ rych za wie ra ła się

m.in. kom po zy cja kon kur so wa –
II Uwer tu ra J. Szwe da. 

Po wsta ła w 1977 ro ku i jest jed ną
z sied miu, obok Uwer tur opa trzo-
nych m.in. pro gra mo wy mi ty tu ła mi
– szó stej (Ju bi le uszo wa), czy siód mej
(Szkol na). Po dob nie jak w in nych
utwo rach (np. Rap sod by tom ski),
kształ to wa nie for my od by wa się tu-
taj na za sa dzie sze re go wa nia, a wy -
znacz ni kiem na stępstw ele men tów
kon struk cyj nych (kil ku na sto tak to we

frag men ty) jest przede wszyst kim
tem po ewo lu ują ce od Al le gret ta po -
przez Al le gro, Ma esto so, Vi vo aż
po Len to. A tak że ma te ria dźwię ko-
wa – har mo ni ka roz sze rzo na z ele -
men ta mi jaz zo wej i tech ni ką na kła -
da nia struk tur, two rze nia blo ków har -
mo nicz nych. Zło żo ność ma te rii har -
mo nicz nej, uję tej w róż no rod ne sche -
ma ty me tro ryt micz ne i nie ła twe w za -
cho wa niu stro ju płasz czy zny brzmie -
nio we, dy na micz ne spra wia, że
II Uwer tu ra jest kom po zy cją o wy so -
kim stop niu trud no ści i je dy nie do -
świad czo ny ze spół, le gi ty mu ją cy się
bar dzo do brym po zio mem, mo że
nadać jej ar ty stycz ny kształt. 

Naj le piej w oce nie ju ro rów wy ko -
na ła ją or kie stra pod dy rek cją A.
Köni ga – za cho wa ny, po mi mo skom -
pli ko wa nej har mo ni ki strój, pra wi -
dło wa re ali za cja war stwy me tro ryt -
micz nej, dy na micz nej, „wy czu cie”
cha rak te ru utwo ru, eks pre sja – to jed-
ne z wie lu wa lo rów tej in ter pre ta cji.

Ze spół uho no ro wa ny zo stał Na gro dą
Głów ną Bur mi strza Mia sta.

Przy zna no tak że in ne – za naj lep -
sze wy ko na nie mar sza ze spo ło wi z Ka -
let, po lki dla ra dzion kow skiej Or kie -
stry Roz ryw ko wej oraz za utwór do -
wol ny – Pa ra fial nej z Ra dzion ko wa. 

So bot nie kon cer to wa nie uświet nił
kwin tet dę ty Cra cov Brass, któ ry two -
rzą in stru men ta li ści ze spo łów fil har -
mo nicz nych w Kra ko wie, War sza wie,
ka to wic kie go NOSPR i Fil har mo nii:

Bar tosz Gau dyn, Mi chał
Wa rze cha (trę ba cze) oraz
Pa weł Dzie woń ski (wal tor -
nia), Pa weł Cie ślak (pu zon),
Ja kub Urbań czyk (tu ba).
Ze spół po wstał w 2002 ro -
ku i jak od no to wa no w fol -
de rze fe sti wa lo wym jest
kon ty nu ato rem tra dy cji mu -
zycz nych w Pol sce oraz no -
wych tren dów wy ko naw -
czych do cie ra ją cych z ca łe -
go mu zycz ne go świa ta.
Na swo im kon cie ma licz-
ne na gro dy, zdo by wa ne
w kra jo wych i mię dzy na -
ro do wych im pre zach, m.in.
VII Ogól no pol skie go Kon -
kur su Ze spo łów Ka me ral -
nych w War sza wie i kra -
kow skie go Współ cze snej

Mu zy ki Ka me ral nej. W fe sti wa lo wym
pro gra mie ze spo łu zna lazł się, obok
mi strzow skich w wy ko na niu trans -
kryp cji kom po zy cji Ba cha, Ha en dla,
Ger sh wi na tak że Kwin tet J. Szwe da. 

W nie dziel ne po po łu dnie od był się
kon cert pro mo cyj ny Or kie stry Dę tej
OSP z Tąp ko wic, pro wa dzo nej przez
Grze go rza Za wod nia ka – wy stą pi ła
tak że lau re at ka Na gro dy Głów nej siód -
mej edy cji – Or kie stra przy Hu cie Ła -
bę dy pod dy rek cją Da mia na Kciu ka.
Fe sti wal za my ka li Tar no gó rza nie –
Or kie stra Miej ska, któ rą pro wa dził
An drzej Miś. W opi nii słu cha czy, któ -
rzy mi mo nie ko rzyst nej au ry licz nie
przy by li na tar no gór ski Ry nek, po-
ziom ar ty stycz nych pro duk cji sys te -
ma tycz nie wzra sta, a to bu du ją ce. Or -
ga ni za to rom po zo sta je więc ży czyć
do brych po my słów, wie lu zgła sza ją -
cych ak ces ze spo łów, aby Fe sti wal
z bie giem lat wra stał na sta łe w tra -
dy cje mu zycz ne mia sta. 

Elż bie ta Szwed 

O tar no gór skim Fe sti wa lu słów kil ka…
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Za sad ni czo mia ły to być dwie od ręb ne im pre zy.
I wła ści wie by ły ta kie, choć lep szym okre śle niem
by ło by po wie dze nie o nich „dwa w jed nym”. 

Po mysł był ta ki: przez dwa na stę pu ją ce po so bie dni
od by wa się fe sti wal „Can tus”. Bio rą w nim udział chó ry
z ca łej Pol ski, a lau re aci wy ło nie ni przez ju ro rów spo-
śród uczest ni ków pod da ją cych się pro ce du rze kon kur so-
wej, wy stą pią pod czas ga lo we go kon cer tu wień czą ce go
rocz ni co wy ob chód stu pię cio le cia Związ ku Ślą skich Kół
Śpie wa czych (obec nie ŚZChiO) naj pierw za po wia da ny
pod czas stycz nio wej ad o ra cji chó rów i or kiestr w pa -
new nic kiej ba zy li ce, po tem – 18 kwiet nia za in au gu ro -
wa ny uro czy sto ścią, na któ rą zło ży ły się m.in. otwar cie
wy sta wy sztan da rów i kro nik oraz po łą czo ny z kon cer-
tem pa nel dys ku syj ny „Ka to wi ce to jed nak mu zy kal ne
mia sto”. 

Pra ce przy go to waw cze do fe sti wa lu „Can tus” ru szy ły
pod ko niec stycz nia. Po mysł fe sti wa lu rzu co ny przez
przed sta wi cie li ro dzi ny kom po zy to ra zmar łe go nie co po -
nad pól ro ku wcze śniej, przy ję ty zo stał przez tzw. czyn ni-
ki ofi cjal ne je śli nie z en tu zja zmem, to co naj mniej
z „ofer tą życz li we go wspar cia”. Gdy jed nak re ali za cja
pro jek tu za czy na ła na bie rać re al ne go kształ tu, oka za ło
się, że nic z te go: żad ne go wspar cia nie bę dzie! Po zo sta ła
na to miast de ter mi na cja pre ze sa Wa rze chy, któ ry za żad -
ne skar by z po my słu zre zy gno wać nie chciał. Zdo był tro-
chę środ ków (nie wiel ka do ta cja In sty tu cji Kul tu ry „Ka -
to wi ce Mia sto Ogro dów”, pry wat ny spon sor – jak że ma -
ło w sto sun ku do po trzeb!) i do pro wa dził do je go urze -
czy wist nie nia. Co praw da w okro jo nej for mie, ale jed -
nak.

Osta tecz nie za tem Pierw szy Ogól no pol ski Fe sti wal „Can -
tus” im. J. Świ dra miał for mę ogra ni czo ną do roz mia rów
im pre zy trwa ją cej pół dnia i udzia łu w niej za le d wie
ośmiu chó rów z naj bliż szej oko li cy. Za pro sze nie do uczest -
nic twa w fe sti wa lu przy ję te zo sta ło przez chó ry „Lut nia”
z Cho rzo wa (dyr. Łu kasz Szmi giel), „Echo” z Ła zisk Gór -
nych (dyr. Do na ta Dłu bis), „Dzwon” z Orze sza (dyr. Na -
ta lia Łu ka sze wicz), Mie sza ny To wa rzy stwa Śpie wa cze go
„Mo dus Vi ven di” (dyr. Oskar Zgo ła), „Se raf” Ryb nik
(dyr. Ża ne ta Wo ja czek), „Har mo na” z Mi ko ło wa (dyr.
Elż bie ta Krusz), Mo dus Vi ven di Ca me ra lis (dyr. An na Sza -
wiń ska), „Re so nans con tut ti” z Za brza (dyr. Wal de mar
Ga łąz ka).

Kon kur so we prze słu cha nia po prze dzo ne zło że niem
kwia tów na gro bie J. Świ dra, od by ły się 10 paź dzier ni ka
br. w sa li kon cer to wej Bi blio te ki Ślą skiej przy uli cy Fran -
cu skiej w Ka to wi cach. Wy stę pu ją cym ze spo łom oprócz
ro dzi ny twór cy po nad trzy stu utwo rów chó ral nych (cór-
ka, Mag da le na Świ der -Śnio szek z mę żem i sy nem – fun -
da to rzy na gro dy głów nej „Can tus) i spo re go gro na śpie -
wa ków przy słu chi wa li się ju ro rzy, któ rym po ma ga ła Ele -
ono ra Sład kow ska, peł nią ca z ra mie nia Za rzą du Głów -
ne go ŚZChiO funk cję se kre ta rza. Do ku men tem po świad -
cza ją cym wy ni ki ich pra cy jest –

PROTOKÓŁ
I Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Chó ral ne go „Can tus” 

im. Jó ze fa Świ dra
10 paź dzier ni ka 2015 ro ku

Ju ry w skła dzie:
prof. Alek san dra PASZEK TREFON – prze wod ni czą ca
ks. prof. An to ni REGINEK – czło nek
prof. Aloj zy SUCHANEK – czło nek
Ele ono ra SŁADKOWSKA – se kre tarz
Po prze słu cha niu chó rów w I Ogól no pol skim Fe sti -

wa lu Chó ral nym „CANTUS” im. Jó ze fa ŚWIDRA po -
sta no wio no przy znać:

Grand Prix
Za brzań ski Chór Mło dzie żo wy „Re so nans con tut ti”

im. N. G. Krocz ka
Dy ry gent: Wal de mar Ga łąz ka
– Sta tu et ka Grand Prix ufun do wa na przez ro dzi nę

śp. Jó ze fa Świ dra
– Pu char Za rzą du Głów ne go ŚZChiO 
– Na gro da pie nięż na w wy so ko ści 2000,00 PLN

I miej sce DYPLOM PASMO ZŁOTE w ka te go rii
chó rów mie sza nych

Chór Mie sza ny „Har mo nia” Mi ko łów
Dy ry gent: Elż bie ta Krusz
– Pu char Za rzą du Głów ne go ŚZChiO
– Na gro da pie nięż na w wy so ko ści 700,00 PLN

I miej sce DYPLOM PASMO ZŁOTE w ka te go rii
chó rów mie sza nych

Chór Mie sza ny „Lut nia” Cho rzów
Dy ry gent: Łu kasz Szmi giel
– Pu char In sty tu cji Kul tu ry „Ka to wi ce Mia sto Ogro -

dów”
– Na gro da pie nięż na w wy so ko ści 700,00 PLN

III miej sce DYPLOM PASMO BRĄZOWE w ka te -
go rii chó rów mie sza nych

Chór Mie sza ny TŚ „Mo dus Vi ven di” Ka to wi ce
Dy ry gent: Oskar Zgo ła
– Pu char Agen cji Tu ry stycz nej „ANIMATOR” z Cze -

cho wic Dzie dzic. – Na gro da pie nięż na w wy -
so ko ści 500,00 PLN

II miej sce DYPLOM PASMO SREBRNE w ka te go -
rii chó rów ka me ral nych

Chór „Mo dus Vi ven di Ca me ra lis” TŚ „Mo dus Vi -
ven di Ka to wi ce

Dy ry gent: An na Sza wiń ska
– Pu char Agen cji Re kla mo wo -Po li gra ficz nej „IM-

PULSE” z Ka to wic
– Na gro da pie nięż na w wy so ko ści 600,00 PLN

Wy róż nie nie 
Chór Mie sza ny TŚ „Dzwon” Orze sze
Dy ry gent: Na ta lia Łu ka sze wicz

Rocz ni co wy ob chód 105- le cia ŚZChiO

Pierw szy Ogól no pol ski Fe sti wal „Can tus” 
im. Jó ze fa Świ dra
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Po obia do wej prze rwie, o go dzi nie sie dem na stej, w Sa -
li Kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach roz po czął się Ga lo wy Kon cert
105-le cia Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr oraz 90-
le cia Die ce zji Ka to wic kiej Ko ścio ła rzym sko -ka to lic kie go.
Pod czas kon cer tu ob ję te go pa tro na tem Me tro po li ty Gór -
no ślą skie go ab pa Wik to ra Skwor ca oraz rek to ra Aka de-
mii Mu zycz nej prof. To ma sza Micz ki ogło szo ne zo sta ły
wy ni ki przed po łu dnio wych prze słu chań Pierw sze go Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Chó ral ne go „Can tus” im. Jó ze fa
Świ dra. Lau re atom wrę czo ne zo sta ły też na gro dy okre -
ślo ne w Re gu la mi nie i Pro to ko le.

Ku czci Jó ze fa Świ dra
Grand Prix w My śle ni cach, ko lek cja zwy cięstw w Llo-

ret de Mar – Re so nan so wi cią gle w tym ro ku by ło jesz-
cze ma ło. Chór wy brał się do Ka to wic, by po wal czyć
o lau ry w zor ga ni zo wa nym przez Ślą ski Zwią zek Chó-
rów i Or kiestr Ogól no pol skim Fe sti wa lu Chó ral nym
Can tus im. J. Świ dra. Ze spół jak zwy kle nie za wiódł!

Jó zef Świ der zda je się być jed nym z ulu bio nych
kom po zy to rów za brzań skich śpie wa ków. Je go wy ma -
ga ją ce, no wo cze sne kom po zy cje od za wsze fi gu ru ją
w re per tu arze chó ru Re so nans con tut ti, a do te go bar-
dzo czę sto wy ko rzy sty wa ne są pod czas kon kur so wych
zma gań. Udział w Fe sti wa lu był więc dla śpie wa ków
przede wszyst kim wiel ką przy jem no ścią, a tak że hoł-
dem dla wy bit ne go Ślą za ka.

Prze słu cha nia od by wa ły się 10 paź dzier ni ka w Do -
mu Oświa to wym Bi blio te ki Ślą skiej. Re so nans con
tut ti wy ko nał naj pierw wraz z chó rem Se raf z Ryb ni ka
pieśń Ave Ma ria J. Świ dra, a na stęp nie za pre zen to wał
swój re per tu ar kon kur so wy: A w tej na szej do li nie E.
Fier li, Z To ru nia ja pa ro be cek H.M. Gó rec kie go, Po lo nez
Al la Pol lac ca J. Świ dra, Can zo net ta di Na ta le J. Świ dra,
Can tus glo rio sus J. Świ dra. Po wy stą pie niu wszyst kich
ślą skich chó rów nad szedł czas na kon cert ga lo wy zor -
ga ni zo wa ny w bu dyn ku Aka de mii Mu zycz nej im. Ka -
ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach, pod czas któ re go
uro czy ście ude ko ro wa no sztan dar Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr; ga lę uświet nił rów nież wy stęp or -
kie stry dę tej KWK „Knu rów” pod dy rek cją Ma riu sza
Ko wal czy ka. Waż nym punk tem Fe sti wa lu by ło wy stą -
pie nie cór ki Jó ze fa Świ dra Mag da le ny Świ der -Śnio -
szek, któ ra w pięk nych sło wach wspo mi na ła swo je go
oj ca. Wresz cie, po dłu gich ocze ki wa niach ju ry ogło si-
ło wy ni ki. Ko lej ne Grand Prix po wę dro wa ło do Za-
brza i to dru gie w tym ro ku!

Cie szy my się, że or ga ni zo wa ne są wy da rze nia ta kie
jak Fe sti wal Chó ral ny Can tus, bo dzię ki nim pa mięć
o waż nych ro dzi mych oso bi sto ściach nie zgi nie.

An na Mań ka / Re so nans.pl

Kon cert, któ re go pro wa dze nie, po dob nie jak i pod czas
prze słu chań kon kur so wych po wie rzo no se kre ta rzo wi
Związ ku A. Wój ci ko wi, miał uro czy stą opra wę. Po hej na -
le, wpro wa dze niu sztan da ru i krót kim wy stą pie niu pre ze-
sa R. Wa rze chy na stą pi ła de ko ra cja sztan da ru Zło tą Od -
zna ką Ho no ro wą ŚZChiO z Bry lan tem. Na część ar ty -
stycz ną wie czo ru zło ży ły się wy stę py Or kie stry Dę tej KWK
„Knu rów” (dyr. Ma riusz Ko wal czyk), Chó ru Mie sza ne go
„Lut nia” z Cho rzo wa, Chó ru Mie sza ne go „Har mo nia”

W czę ści ar ty stycz nej rocz ni co we go kon cer tu 105-le cia Ślą skie go Związ-
ku Chó rów i Or kiestr pod dyr. dra M. Ko wal czy ka za gra ła Or kie stra 
Dę ta KWK „Knu rów”

Ju ro rzy przy pra cy. Od le wej: E. Sład kow ska, ks. prof. A. Re gi nek, prof.
A. Pa szek -Tre fon – prze wod ni czą ca ju ry, prof. A. Su cha nek

De dy ka cja cór ki pa tro na fe sti wa lu, Mag da le ny Świ der -Śnio szek

Je den z tych pu cha rów przy pad nie w udzia le Chó ro wi „Lut nia” z Cho -
rzo wa – uczest ni ko wi przed po łu dnio wych prze słu chań w Bi blio te ce
Śla skiej

6
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z Mi ko ło wa i Za brzań skie go Chó ru Mło dzie żo we go „Re -
so nans con tut ti” – lau re ata głów nej na gro dy fe sti wa lu
„Can tus”. Pod czas uro czy sto ści z krót kim prze mó wie-
niem zwró ci ła się do słu cha czy pa ni Mag da le na Świ der -
-Śnio szek, któ ra w to wa rzy stwie swych naj bliż szych wrę -
czy ła pa miąt ko wą sta tu et kę „Can tus” pre ze so wi R. Wa -
rze sze w po dzię ce za trud zor ga ni zo wa nia fe sti wa lu. 

Uda ło się! Ma my pierw sze miej sce! 
Dzie sią te go paź dzier ni ka uczest ni czy li śmy w I Ogól -

no pol skim Fe sti wa lu Chó ral nym „Can tus” im. Jó ze fa
Świ dra w Ka to wi cach. Wy ko na li śmy na stę pu ją ce utwo-
ry kom po zy to ra: Kto szu ka Cię, Mis sa Bre vis oraz Pieśń
do słów Ja na Ko cha now skie go. 

Po prze słu cha niach od był się kon cert ga lo wy 105-le -
cia Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr oraz 90-le cia
Die ce zji Ka to wic kiej Ko ścio ła Rzym sko -Ka to lic kie go.
W ra mach kon cer tu ga lo we go od był się tak że kon cert
lau re atów I Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Chó ral ne go
„Can tus” im. Jó ze fa Świ dra. Uczest ni cy fe sti wa lu i za -
pro sze ni go ście uda li się do sa li kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach. Przy po mnij my, że jest to
jed na z naj lep szych sal kon cer to wych w Pol sce za pro -
jek to wa na przez zna ne go ar chi tek ta To ma sza Ko nio ra.
Mi ko ło wia nie, któ rzy uczest ni czą w kon cer tach w ra-
mach Mi ko łow skich Dni Mu zy ki, do sko na le zna ją tę
sa lę, gdyż co ro ku je den z kon cer tów ma miej sce wła-
śnie na tej sce nie. By ło to dla nas wiel kie prze ży cie móc
sta nąć na scenie tak wspaniałej sali i zaśpiewać. Zo sta -
li śmy po pro sze ni o wy ko na nie 3-czę ścio we go utwo ru
„Mis sa Bre vis” z na sze go re per tu aru kon kur so we go. 

Bar dzo się cie szy my z pierw sze go miej sca, któ re za -
ję li śmy ex -aequo z chó rem Lut nia z Cho rzo wa. 

Chór „Har mo nia” Mi ko łów

Wy śpie wa ne Zło te Pa smo
W prze słu cha niach udział bra ła m. in. cho rzow ska

LUTNIA. Od kil ku ty go dni chó rzy ści ćwi czy li spe cjal-
nie na tę oka zje utwo ry Jó ze fa Świ dra – Po ry ro ku, Cze-
go chcesz od nas Pa nie i Kto szu ka Cię.

Przy go to wa ni do brze przez dy ry gen ta Łu ka sza Szmi -
gla, z wia rą w suk ces, za czę li śmy Fe sti wal... Hym nem
Wo je wódz twa Ślą skie go, by już po chwi li, bez ob cią żeń
wy śpie wać bez błęd nie (tak nam się wy da wa ło) nu ty
za pi sa ne w utwo rach prof. Świ dra. Po na szym wy stę-
pie, z uczu ciem ulgi wsłu chi wa li śmy się w dzie ła wy -
ko ny wa ne przez po zo sta łe chó ry sta ją ce w szran ki Fe -
sti wa lu. Po dziw i uzna nie słu cha czy wzbu dził za brzań-
ski Chór Mło dzie żo wy „Re so nans con tut ti” pod dy -
rek cją Wal de ma ra Ga łąz ki. Głos wy do by wa ją cy się
z pra wie 50 mło dych gar deł ro bił wra że nie.

Z nie cier pli wo ścią cze ka li śmy na wer dykt Ju ry. Pierw-
sze miej sce w ka te go rii Chó rów Mie sza nych (za wsze
naj bar dziej licz na ka te go ria) przy pa dło w udzia le cho -
rzow skiej „LUTNI” z Cho rzow skie go Cen trum Kul tu ry.
Ra dość by ła ogrom na. Wy śpie wa li śmy Zło te Pa smo!

Ja nusz Ka raś / Chór „Lut nia”

Na za koń cze nie rocz ni co we go kon cer tu, tak jak i mię dzy
czę ścia mi przed po łu dnio wych prze słu chań, prze wi dzia ny
był śpiew po łą czo nych chó rów. Nie ste ty ani ra zu do nie go
nie do szło. Uwi docz ni ły się w ten spo sób i po twier dzi ły
ujaw nia ją ce się już wcze śniej nie do ma ga nia w pra cy chó-
rów, dy rek to ra ar ty stycz ne go Związ ku i od po wie dzial nych
za chó ry i or kie stry wi ce pre ze sów Za rzą du Głów ne go. 

Trze ba ży czyć so bie, by nad cho dzą cy rok przy niósł
zmia ny świad czą ce o wy do by wa niu się z in dy wi du al ne go
i zbio ro we go odrę twie nia, o wzro ście ak tyw no ści w dzia -
ła niu i dys cy pli ny uła twia ją cej osią ga nie suk ce sów. 

an dwoj 

Zbio ro wy por tret zdo byw ców Grand Prix Pierw sze go Fe sti wa lu „Can tus” im. Jó ze fa Świ dra. Na es tra dzie Sa li Kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach Za brzań ski Chór Mło dzie żo wy „Re so nans con tut ti”

6
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W 150 rocz ni cę śmier ci dr Ju liu sza
Ro ge ra – le ka rza i przy rod ni ka –
w dniu 17 paź dzier ni ka br. od by ła się
w Ru dach Wiel kich k. Ra ci bo rza uro -
czy stość upa mięt nia ją ca wy bit ne go
spo łecz ni ka, twór cy wy da ne go
w 1863 ro ku zbio ru „Pie śni lu du pol -
skie go w Gór nym Szlą sku”.

Przy by ły oso bi sto ści ży cia pu blicz -
ne go, de le ga cje i przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych oraz or ga ni -
za cji po za rzą do wych. Wśród go ści
zna leź li się po seł na Sejm RP Hen ryk
Sie dla czek, re pre zen tan ci Sta ro stwa
Po wia tu Ra ci bor skie go oraz gmi ny
Ru dy Wiel kie, przed sta wi cie le Związ -
ku Gór no ślą skie go z Pre ze sem Za rzą -
du Głów ne go Grze go rzem Fran ki,
oraz współ or ga ni za to ra ob cho du –
Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr pod prze wod -
nic twem pre ze sa Ro ma na Wa rze chy.

W uro czy sto ści udział wzię ły chó -
ry im. J. Ro ge ra z Rud Ra ci bor skich
i „Ce cy lia” z Krza no wic (dyr. Kry sty -
na Lu bos), „Se raf” z Ryb ni ka (dyr.
Ża ne ta Wo ja czek), a tak że Cho rzow -
ski Chór Świę te go Flo ria na (dyr. Ce -
cy lia Knopp) i Or kie stra Dę ta KWK
„So śni ca” z Gli wic (dyr. z -ca ka pel -
mi strza, Ge rard Wo la ny).

Ob chód roz po czął się godz.11.00
przy gro bie dra J. Ro ge ra. Po mo dli -
twie za zmar łych i chó ral nym śpie-
wie przy dźwię kach wer bla na mo gi -
le za słu żo nej dla Ślą ska po sta ci zło -
żo ne zo sta ły wią zan ki kwia tów. 

Z cmen ta rza uczest ni cy uro czy ste go
ob cho du prze szli pod upa mięt nia ją -
cy dr Ro ge ra obe lisk. Rów nież tu zo -
sta ły zło żo ne kwia ty. Za pło nę ły zni -
cze. Naj waż niej sze do ko na nia wiel -
kie go czło wie ka przy po mniał ini cja -
tor ob cho du, Jan Ma ria Dy ga. Od czy -
ta ne zo sta ły tak że prze sła nia bi sku pa
die ce zji gli wic kiej – or dy na riu sza ks.
Ja na Kop ca, sta ro sty gli wic kie go Wal -
de ma ra Do mb ka i Za rzą du Od dzia łu
PTTK Zie mi Gli wic kiej. Ce re mo nii
to wa rzy szył śpiew po łą czo nych chó -
rów (pieśń Przy jaźń o bra cia) oraz
krót ki wy stęp or kie stry dę tej, któ ra
za gra ła kil ka utwo rów de dy ko wa nych
pa mię ci Ju liu sza Ro ge ra. 

Dal sza część uro czy sto ści od by ła się
na dzie dziń cu ze spo łu klasz tor no -pa -
ła co we go. Go spo darz obiek tu a za ra -
zem dy rek tor Ośrod ka For ma cyj no -
–Edu ka cyj ne go w Ru dach ks. Jan Ro -
siek przy po mniał hi sto rię za byt ko we -
go kom plek su z uwzględ nie niem dzie -

jów je go od bu do wy i przy wra ca nia
do świet no ści.

Na pa ła co wym dzie dziń cu śpie wa -
cy chó rów „Se raf” z Ryb ni ka i „Ce cy -
lia” z Krza no wic pod dy rek cją Kry -
sty ny Lu bos za pre zen to wa li kil ka lu -
do wych pie śni ślą skich ze zbio ru Ro -
ge ra. Na stęp nie chó rzy ści prze szli
do po bli skie go sank tu arium, gdzie
od stro ny głów ne go oł ta rza pre zen -
to wa li po trzy pie śni ma ryj ne oraz
uczest ni czy li w wy ko na nym pod kie -
run kiem C. Knopp śpie wie wspól -
nym, de dy ko wa nym Mat ce Bo żej Po -
kor nej.

Ostat nim akor dem uro czy sto ści by -
ło spo tka nie jej uczest ni ków w sa li
szkol nej. Po smacz nym po sił ku przy -
go to wa nym przez Rudz kie Ko ło Go -
spo dyń wy słu cha no śpie wu szkol ne go
chó ru „Cre scen do”; mło dzi śpie wa cy
pro wa dze ni przez Mar ci na Lu bo sa
z wdzię kiem wy ko na li kil ka pie śni -
czek za pi sa nych nie gdyś przez J. Ro -
ge ra. Nie wąt pli wą atrak cją był też po -
kaz fil mu do ku men tal ne go o Ro ge rze
„Lo sy tra gicz ne i nie zna ne”. Od biór
wi zu al ny fil mu wzmac nia ła zna ko mi -
ta pre lek cja hi sto ry ka, po sła Hen ry ka
Sie dlacz ka. 

Dr. Ju liusz Ro ger uro dzo ny w 1819
ro ku w Wir tem ber gii w miej sco wo -
ści Nie der stot zin gen za sły nął ja ko le -
karz i bu dow ni czy szpi ta li cho rób
płuc nych w Ru dach Wiel kich, Pil cho -
wi cach oraz Ryb ni ku. Był et no gra-
fem, spo łecz ni kiem, zbie ra czem pie -
śni sa mo rod nej na Gór nym Ślą sku,
po etą. Ze brał 546 pie śni, któ re wy-

dał po pol sku w 1863 ro ku. W li stach
do swo ich nie miec kich przy ja ciół
m.in. Au gu sta von Fal ler sle ben otwar -
cie da wał wy raz prze ko na niu o pol -
sko ści Gór no ślą za ków. Utrzy my wał
kon tak ty z gór no ślą ski mi li te ra ta mi
Jó ze fem Lom pą oraz Paw łem Stal ma -
chem. Zgro ma dził ko lek cję oko ło 200
ga tun ków owa dów i chrząsz czy. Zgi -
nął w tra gicz nych oko licz no ściach
w 1865 pod czas ksią żę ce go po lo wa -
nia. 

Miał za le d wie 46 lat. 
Oto zna mien ny w wy mo wie frag -

ment prze sła nia ks. bpa Ja na Kop ca:
„Dzi siaj, gdy mi ja 150 lat od śmier -

ci tak wy bit nej po sta ci, war to jesz cze
wspo mnieć je go za słu gi i bo gac two
ży cia, by po ka zać współ cze snym lu -
dziom, że war to za an ga żo wać się, dać
coś z sie bie, by czy nić świat wo kół
sie bie choć tro chę lep szym ni cze go
w za mian nie ocze ku jąc. Dla te go tym
bar dziej po trze ba nam dzi siaj ta kich
wzo rów do na śla do wa nia – lu dzi, któ -
rzy po świę ci li się w służ bie dla in -
nych”.

Rok ro ge row ski do bie ga koń ca. 
Jed nym ze spo so bów trwa nia Ro -

ge ra w spo łecz nej świa do mo ści mo że
być cy klicz ne or ga ni zo wa nie chó ral -
nych fe sti wa li je go imie nia. Cen -
na w tym kon tek ście jest każ da pro -
po zy cja. 

Na pod sta wie na de sła nych tek stów 
J.M. Dy ga, J. Mi cha lik, J. Mień ciuk 

opr. an dwoj

Fo to: Jan Mień ciuk

Śla da mi Ju liu sza Ro ge ra

Chór im. Ju liu sza Ro ge ra na dzie dziń cu daw ne go opac twa w Ru dach
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Can ta te Do mi no, to ha sło te go -
rocz ne go XII. Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Mu zy ki Sa kral nej. Fe sti wal
or ga ni zo wa ny jest od ro ku 1992, zy -
sku jąc po pu lar ność i za in te re so wa -
nie nie tyl ko w Opa wie, ale rów nież
za gra ni cą. Po my sło daw cą i or ga ni -
za to rem fe sti wa lu jest nie stru dzo ny
Ka rel Ko ste ra, przy współ pra cy z wła -
dza mi mia sta Opa wa, pod pa tro na -
tem Mi ni ster stwa Kul tu ry Czech, bi -
sku pa Ostraw sko-Opaw skiej die ce-
zji Fran cisz ka Lob ko wi cza i współ -
pra cy bur mi strza Opa wy Mar ti na Vi -
tec ki. Udział w fe sti wa lu wzię ły już
udział chó ry z Ka na dy, Ro sji, Szwe-
cji, Por tu ga lii, Sta nów Zjed no czo-
nych, Fran cji, Sło wa cji, Nie miec i Pol -
ski.

W tym ro ku go ść mi fe sti wa lu był
chło pię cy chór „Zur cher Sängerk na -
ben” ze Szwaj ca rii pod dyr. Al phon-
sa von Aar bur ga, Chło pię cy Chór ze
Ste bo ric pod dyr. Ka ro la Ko ste ry, chór
mę ski „Com pa nu la Vo cal Je se nik”
z Czech pod dyr. Jo se fa Ha nu li ka,
dzie cię cy chór „Ma lin ka a Je ra bin -
ka” z Opa wy pod dyr. Ja ro mi ra Lo -
ka ja, cze scy in stru men ta li ści i so li sta
Ope ry Na ro do wej w Pra dze Ol drich
Kriz.

Nasz chór miał za szczyt (ale i przy -
jem ność) uczest ni czyć w tym fe sti -
wa lu po raz pią ty. Osiem na ste go paź -
dzier ni ka br. o godz. 10-tej uczest ni -

czy li śmy we mszy św. od pra wio nej
przez pol skie go księ dza z die ce zji pra -
sko – war szaw skiej Paw ła Ziół kow -
skie go. W ko ście le pw. Ka ta rzy ny Alek -
san dryj skiej wy ko na li śmy Mis sa Bre-
ve kom po zy cji na sze go dy ry gen ta –
Krzysz to fa Ka gań ca.

Za chę ce ni za pro sze niem pro bosz-
cza, za śpie wa li śmy jesz cze kil ka utwo -
rów, wy wo łu jąc owa cje na sto ją co,
co przy znam – by ło bar dzo mi łe.

Po mszy i pysz nym obie dzie po je -
cha li śmy do ko ścio ła pw. Chry stu sa
Do bre go Pa ste rza, gdzie o 15.15 wy -

stą pi li śmy z kon cer tem dla miesz kań -
ców Hnie vo sic, wy ko nu jąc:

Ave Ve rum Char les Gou nod
O Sa lu ta ris Ho stia Gio achino Ros si ni
Tol li te Ho stias Ca mil Sa int Sa ens
Ave Mun di Grze gorz Ger wa zy Gor -

czyc ki
Te ne bre fac tae sunt Jo hann Haydn
Che ru wim ska ja Dmi tri Bortn jan ski
Can ta te Do mi no Gret cha ni noff
Do na No bis Pa cem Woj ciech Ki lar
Te bje Pa jom Dmi tri Bortn jan ski
Par ce Do mi ne Fe liks No wo wiej ski
Oj cze nasz Krzysz tof Ka ga niec
Bur mistrz Hnie vo sic pan Jó zef Krem -

ser z wiel ką ser decz no ścią przy wi tał
nie tyl ko nasz chór, ale i miesz kań-
ców mia stecz ka wy peł nia ją cych ko -
ściół, któ rzy nie prze rwa ny mi okla -
ska mi „wy mu si li” bis. Wy ko na li śmy
za tem prze pięk ny utwór Mo dli twa B.
Sme ta ny, po czym po pro si li śmy do nas
or ga ni za to ra fe sti wa lu p. Ka ro la Ko -
ste rę, by wrę czyć mu sta tu et kę „Vic -
to rii” z na pi sem „Chór Ka te dral ny
dzię ku je” oraz dy plom pa miąt ko wy
„Za cie pło, go ścin ność i wie le lat mu -
zycz nej współ pra cy”, co po cze sku
brzmia ło: „De ku je my wam za te plo,
po ho stin nost i mno ho let hu deb ni
spo ul pra ce”.

Ślą ską go ścin ność go spo da rzy od -
czu li śmy przy...ko lej nym obie dzie, ka -
wie i świe żych, jesz cze cie płych droż -
dżów kach. Ta kie ciast ka – tyl ko w po -
wie cie opaw skim i na szym Ra ci bo -
rzu!

W cza sie obia du bur mistrz pod kre -
ślał, jak waż ny jest ten fe sti wal dla

Can ta te Do mi no

Nasz chór miał za szczyt i przy jem ność uczest ni czyć w fe sti wa lu Can ta te Do mi no po raz pią ty

Po pro si li śmy or ga ni za to ra fe sti wa lu p. Ka ro la Ko ste rę o przy ję cie sta tu et ki z na pi sem „Chór Ka -
te dral ny dzię ku je” oraz dy plo mu „Za cie pło, go ścin ność i wie le lat mu zycz nej współ pra cy”
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miej sco wej spo łecz no ści, jak wie le
po zy tyw nych emo cji wy zwa la mu zy-
ka, a przy tym py tał, czy go ro zu mie -
my. Kie dy usły szał po twier dze nie, po -
wie dział: – po pa trz cie, jak mo że być
pięk nie – roz ma wia my tu w trzech
ję zy kach – pro boszcz po sło wac ku, ja
po cze sku, wy po pol sku i do sko na le
się ro zu mie my. Ja ki świat był by pięk-
ny, gdy by lu dzie się ro zu mie li...

I za pew ne nie cho dzi ło tu tyl ko
o zna jo mość ję zy ków, by ła to głęb-
sza myśl.

W po dob nym to nie wza jem ne go
zro zu mie nia, sza cun ku i war to ści ży-
cia zwró cił się do or ga ni za to ra i uczest -
ni ków fe sti wa lu bi skup ostraw sko -
-opaw ski Fran ci szek Lob ko wicz prze -
sy ła jąc list o tre ści:

Mi li przy ja cie le!
Chcę was po zdro wić w ko lej nym

ro ku Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Mu zy ki Sa kral nej Opa va 2015.

To wspa nia le, że za po śred nic twem
fe sti wa lu mo że my się na chwi lę otwo -
rzyć na war to ści, któ re po wsta ły z naj -
pięk niej szych mo ty wów, aby mu zy-
ką chwa lić i wiel bić Bo ga.

Kie dy do ty ka nas pięk no mu zy ki
sa kral nej, je ste śmy w sta nie do strzec
jej praw dzi wą, we wnętrz ną ra dość
i zdać so bie spra wę, jak szla chet ną
czy stość ży cia w so bie no si my. Prze-
cież tak wie le smut nych spraw spa da
na nas każ de go dnia. Niech to ny fe -
sti wa lu wzmoc nią na szą wia rę w do-
bro ży cia i si łę TEGO, któ ry pa nu je
tam, gdzie pięk no, do broć i praw da.

Prze sła nie fe sti wa lu sta ło się sen-
sem te go pięk na, wzbo ga ce niem serc
i za chę tą do dal szych wy zwań”.

Fe no me nem te go fe sti wa lu jest to,
że nie po le ga on na kon ku ren cji. Tu
nie przy zna je się na gród, nie roz dzie-
la miejsc, jest po pro stu ra dość mu -
zy ko wa nia. Fe sti wal roz ło żo ny jest
w cza sie, trwa oko ło mie sią ca i od by -
wa się w sied miu ko ścio łach po wia tu
opaw skie go. To re ci ta le or ga no we,
kon cer ty chó rów i or kiestr, wy stę py
so li stów ope ry. To mie siąc wspa nia-
łej mu zy ki sa kral nej pod wszyst ko
mó wią cym ha słem: „Can ta te Do mi -
no”.

A więc...śpie waj my Pa nu!

Bar ba ra Licz ber ska

Wrzo sy je sie ni
Je śli któ ryś z czy tel ni ków są dzi, że „Śpie wak Ślą ski”

wpro wa dza na swo je ła my po ga dan ki przy rod ni cze, któ-
rych te ma tem w bie żą cym nu me rze bę dzie „krze win ka
zi mo zie lo na” po spo li cie spo ty ka na w bo rach so sno wych,
kwit ną ce od sierp nia do paź dzier ni ka źró dło mio du wrzo -
so we go, za li cza ne go do naj lep szych po śród mio dów kwia -
to wych, ten za pew ne sro dze się za wie dzie. Ale to jed noz -
da nio we przy po mnie nie mo że być po ży tecz ne dla przy -
ję cia dal szych wia do mo ści. Te ty czą chó ru o wdzięcz nej
na zwie „Wrzo sy Je sie ni”.

Chór ten nie daw no prze był „stan kwit nie nia” po dob-
ny do te go, ja ki każ de go ro ku wcze sną je sie nią ob ser wu -
je my w pol skich la sach. 

Jak to się ob ja wi ło?
„Bar wy Je sie ni” oka za ły się naj lep szym ze spo łem w ka -

te go rii „chó ry i ze spo ły wo kal ne” na te go rocz nych, Dru-
gich Oświę cim skich Spo tka niach Ar ty stycz nych Se nio rów. 

Spo tka nia od by ły się (cze mu w licz bie mno giej?) 25
paź dzier ni ka i wzię ło w nich udział nie co po nad 450 wy -
ko naw ców sku pio nych w 32 ze spo łach – te atral nych, ka -
ba re to wych, ta necz nych, chó ral nych. Wcze śniej okre ślo-
ne zo sta ły ce le im pre zy, ta kie jak „po pu la ry za cja twór -
czo ści ar ty stycz nej ja ko atrak cyj nej for my ak tyw ne go sty-
lu ży cia, pre zen ta cja do ko nań twór czych, wy mia na do -
świad czeń ar ty stycz nych, in te gra cja twór czych grup se -
nio rów oraz pro mo cja mia sta Oświę cim”. 

Te go rocz ny stan kwit nie nia „Wrzo sów Je sie ni” roz po-
czął się we wła ści wej po rze. Świad czy o tym ich udział
w im pre zie „Ca ły Szcze cin śpie wa…o Fi nał” (10-11 paź -
dzier ni ka. W tym ro ku bra ło w niej udział trzy stu śpie -
wa ków z ca łej Pol ski. Jest to przed się wzię cie o cha rak te -
rze kon kur su od by wa ją ce go się w ra mach Mię dzy na ro -
do wych Mu zycz nych Zma gań Se nio rów. Je go uczest ni cy,
w tym „Wrzo sy Je sie ni” zma ga li się z so bą w Aka de mic -
kim Cen trum Kul tu ry Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Na Wy -
dzia le Hu ma ni stycz nym tej uczel ni oraz w Mu zeum Na -
ro do wym w Szcze ci nie zor ga ni zo wa no po nad to kon cer ty
to wa rzy szą ce. „Wrzo sy Je sie ni” za śpie wa ły w Szcze ci nie
czte ry utwo ry: Al le lu ja Youn ga, Oj czy zno ty ma, lu do wą

pieśń ślą ską Po wia da ją, żem jest ład na, po cho dzą cą z Afry-
ki pień Fre edom is co ming i… zo sta ły skla sy fi ko wa ne
na dru gim miej scu w ka te go rii chó rów mie sza nych. Otrzy -
ma ły tez na gro dę spe cjal ną za naj lep sze wy ko na nie utwo-
ru kom po zy to ra za gra nicz ne go.

Bar dzo się z te go cie szy my. Tym bar dziej, że przy tej
spo sob no ści wi ta my „Wrzo sy Je sie ni” w gro nie ze spo łów
zrze szo nych w Ślą skim Związ ku Chó rów i Or kiestr.

„Wrzo sy Je sie ni” są chó rem By tom skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku. Ze spół li czą cy obec nie czter dzie ści osób
utwo rzo ny zo stał w 2009 ro ku. W cią gu kil ku lat swe go
ist nie nia dał się po znać ja ko wy ko naw ca m.in. pie śni lu -
do wych i mu zy ki roz ryw ko wej, pol skiej i za gra nicz nej.
Pię cio krot nie uczest ni czył w Ogól no pol skich Ju we na-
liach Trze cie go Wie ku w War sza wie, skąd wra cał naj-
pierw z wy róż nie niem, po tem ja ko lau re at lub zdo byw ca
dru giej na gro dy. W sierp niu 2014 ro ku „Wrzo sy Je sie ni”
po je cha ły do Buł ga rii na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Bal-
kan Folk Fest i przy wio zły stam tąd dru gą na gro dę. 

W tym ro ku „Wrzo sy Je sie ni” no mi no wa ne by ły do Na -
gro dy Pre zy den ta By to mia w dzie dzi nie kul tu ry Mu -
za 2015.

Chó rem „Wrzo sy Je sie ni” od po cząt ku dy ry gu je Mo ni-
ka Wo leń ska. 

Na pod sta wie na de sła ne go
ma te ria łu opr. an dwoj

Pięk nie w tym ro ku kwit ną ce „Wrzo sy Je sie ni” ze swo ją dy ry gent ką,
Mo ni ką Wo leń ską
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Pierw sza Cho rzow ska 
Je sień Chó ral na

Za brzmia ły 
je sien ne nut ki

We wto rek 27 paź dzier ni ka br. sa la
wi do wi sko wa Sta ro cho rzow skie go
Do mu Kul tu ry by ła miej scem, gdzie
zor ga ni zo wa na zo sta ła „Pierw sza
Cho rzow ska Je sień Chó ral na”. W za -
ło że niach po my sło daw ców no we go
pro jek tu kul tu ral ne go skie ro wa ne go
do miesz kań ców mia sta, pod jed nym
da chem mia ły wy stą pić chó ry miej -
sco we i za pro sze ni go ście. Te ma tem
prze wod nim kon cer tu, by ła ślą ska
pieśń chó ral na. Ter min kon cer tu
zbiegł się z koń czą cym się wła śnie Ty -
go dniem Se nio ra, pod czas któ re go
wy ło nio ny zo stał Lau re at Ple bi scy tu
„Ak tyw ni 60+” oraz „Fir ma Przy ja -
zna Se nio rom”. Uczest ni ka mi „Je sie -
ni” oprócz cho rzow skiej „Gwiaz dy”
(dyr. Da nu ta Do mań ska –Gar czar czyk)
i „Lut ni” (dyr. Łu kasz Szmi giel), by ły
chó ry miast an ga żu ją cych się w po li -
ty kę se nio ral ną re gio nu – Chór „Po -
lo nia -Har mo nia” z Pie kar Ślą skich
(dyr. Iwo na Mel son) i Chór „Lut nia”
z Ko szę ci na (dyr. Ste fa nia Bie la). 

Śpie wa ków i go ści po wi tał cho -
rzow ski rad ny Ma rek Kru pa – na co
dzień pra cow nik Cho rzow skie go
Cen trum Kul tu ry. Wśród go ści obec -
ni by ła Mag da le na Se ku ła – peł no -
moc nik pre zy den ta Cho rzo wa An -
drze ja Ko ta li ds. Ak ty wi za cji Spo łecz -
nej oraz dy rek tor Cho rzow skie go
Cen trum Kul tu ry, Jo lan ta Mo ty ka. 

Wy stę pu ją ce ze spo ły za po wia dał
pre zes cho rzow skiej „Lut ni”, Ja nusz
Ka raś. 

Na po cząt ku wszy scy za śpie wa li
hymn Gau de Ma ter Po lo nia. Stu ośmio -
oso bo wy chór ni gdy do tąd nie śpie -
wa ją cych z so bą śpie wa ków wy ko nał
to mu zycz ne dzie ło z pa sją, da jąc do -
wód wy so kich umie jęt no ści chó ral -
nych i bu dząc po dziw słu cha czy. 

Chór „Lut nia”, ja ko współ or ga ni -
za tor spo tka nia, na pa miąt kę wspól -
ne go śpie wa nia w Cho rzo wie Sta rym
ob da ro wał wy stę pu ją ce ze spo ły ręcz -
nie wy ko na ną kom po zy cją kwia to wą.
„Je sien ne drzew ko szczę ścia” – dzie -
ło chó rzyst ki, Jo an ny Du dy, ja ko wy -
rób rę ko dziel ni czy wszyst kim bar dzo
się po do ba ło. 

Oka zu je się, że po śród wiel kiej
licz by roz ma itych fe sti wa li chó ral -
nych – kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych, dla ama to rów i stu den tów
aka de mii mu zycz nych, pio sen ki ta -
kiej i sia kiej, ukry wa ją się, nie śmia -
ło tyl ko da jąc znać o swo im ist nie -
niu fe sti wa le … po wia to we. 

O tym, że są i ta kie, na wet cał -
kiem nie da le ko od sie dzi by Ślą skie -
go Związ ku Chó rów i Or kiestr, do -
wie dzieć się moż na… przy pad kiem. 

Tu nie zbęd na jest dy gre sja.
Trwa ją nie któ rzy w prze świad -

cze niu, że pod wzglę dem in for ma -
cyj nym In ter net ofe ru je nie oce nio -
ne i wręcz nie ogra ni czo ne usłu gi.
Praw da: in for ma cje wrzu ca ne
do sie ci nie gi ną. Ale…i to jest dru -
ga stro na me da lu – nie mal na tych -
miast zni ka ją z po la do stę pu, przy -
kry te la wi ną co raz to no wych wia -
do mo ści. Na tu ral nie, jak się wie
cze go szu kać, moż na spod gru bej
war stwy in for ma cyj ne go śmie cia
i py łu wy do być na po wierzch nię
to, co in te re su ją ce, waż ne i ak tu al -
ne by ło… po wiedz my w ro ku
2012. 

Wła śnie wte dy, 2 grud nia 2012
ro ku, z udzia łem mię dzy in ny mi
chó rów „Skow ro nek” z Gie rał to -
wic i „Bel Can to” z Chu do wa,
w Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” od był się XI Po wia to -
wy Fe sti wal Chó rów. Przy współ -
pra cy Mia sta i Gmi ny To szek tę
edy cję fe sti wa lu zor ga ni zo wał po -
wiat gli wic ki. Jak na to wska zu je
licz ba przy na zwie Fe sti wal Po wia -
to wy jest im pre zą cy klicz ną, po -
wta rzal ną.

Do cie kli wość „Śpie wa ka” to
spra wi ła, bo nie ste ty nie za dba li
o to or ga ni za to rzy, że od no to wu -
je my i do wia do mo ści czy tel ni ków
po da je my wia do mość, iż te go rocz -
ny Po wia to wy Fe sti wal Chó rów To -
szek 2015 od był się 18 paź dzier ni -
ka w Gie rał to wi cach, to zna czy …
w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym
w Przy szo wi cach przy uli cy Szkol -
nej 4.

Brzmi to dość skom pli ko wa -
nie, lecz ob ja śnia nie tej kwe stii
na na le ży do kom pe ten cji „Śpie -
wa ka”. 

Trud no do ciec, kto, kie dy i gdzie
wy my ślił na zwę fe sti wa lu. Po słu -
żo no się nią na przy kład w… Śre -
mie – jed nym z naj star szych miast
Wiel ko pol ski, gdzie pod pa tro na -
tem Bur mi strza 18 grud nia 2014
ro ku od był się III Po wia to wy Fe sti -
wal Chó rów Szkol nych „Śpie wam
bo lu bię”…

„Śpie wa ka” na Po wia to wy Fe sti -
wal Chó rów w Gie rał to wi cach…
w Przy szo wi cach nie za pro szo no.
„Śpie wak” nie czu je się z te go po -
wo du ura żo ny. Ra czej cie szy się, że
ko muś się chce, że gdzieś dzie je się
coś po ży tecz ne go. I pra gnie o tym
czy ta ją cą brać śpie wa czą po in for -
mo wać. Ko rzy sta z wia do mo ści,
któ re wy do był z in ter ne to wych za -
ka mar ków i oczy ścił ze zbęd nych
na le cia ło ści.

Jak o gie rał to wic ko -przy szo wic -
kiej im pre zie w In ter ne cie na pi sa -
no:

„Te ma tem prze wod nim by ło
100-le cie uro dzin Wik to ra Mu sio ła
spo łecz ni ka pa trio ty z Przy szo wic,
któ re mu i dzię ki ta kim, jak on chór
„Sło wik” za wdzię cza swo je ist nie -
nie”.

Wik tor Mu sioł za pi sał się w pa -
mię ci miesz kań ców Przy szo wic ja -
ko spo łecz nik, rad ny, od waż ny pa -
trio ta… Naj więk szą je go pa sją by -
ła mu zy ka chó ral na, z któ rą zwią -
zał swo je ży cie ja ko śpie wak i dy -
ry gent (tak że ak tor i re ży ser) „Sło -
wi ka” – chó ru, któ ry w 2012 ro ku
świę to wał swo je stu le cie. 

Ho no ro wy mi go ść mi te go rocz ne -
go fe sti wa lu by li człon ko wie ro dzi -
ny zmar łe go w 1975 ro ku dy ry gen -
ta. Je go wnuk, Szy mon Mu sioł, wy -
ko nał przy tej oka zji jed ną z pie-
śni so lo wych. 

Fe sti wal zdo mi no wa li śpie wa cy
z gmi ny Gie rał to wi ce. Po za „Sło -
wi kiem” wzię ły w nim udział chó -
ry „Bel Can to” z Chu do wa, „Ce cy -
lia” z Pa nió wek oraz „Skow ro nek”
z Gie rał to wic. Po bli ski Knu rów re -
pre zen to wał Mło dzie żo wy Chór
Mu zycz ny „Scho la Can to rum”
dzia ła ją cy przy Ze spo le Szkół im.
I. J. Pa de rew skie go. 

Na pod sta wie ma te ria łów 
in ter ne to wych opr. an dwoj

Fe sti wal po wia to wy Chó ru 
„Sło wik” w Przy szo wi cach
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Ja ko pierw sza słu cha czom kon cer tu
za pre zen to wa ła się cho rzow ska „Lut -
nia”. Po niej za śpie wa ły „Po lo nia -
-Har mo nia”, „Lut nia” z Ko szę ci -
na i „Gwiaz da” świę tu ją ca w tym ro -
ku sto pią ty rok swej dzia łal no ści.
Śpie wa ne by ły wal ce, po lo ne zy, pie-
śni lu do we, wią zan ki ślą skich pie śni -
czek, a na wet.... utwo ry go spel. Pięk -
nie by ło, mi ło i we so ło.

Na za koń cze nie po łą czo ny chór

wszyst kich śpie wa ków pod dyr. Łu -
ka sza Szmi gla wy ko nał utwór Po le -
kuś ku z go spo dyn ką oraz ha sło Ślą -
skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr,
pieśń Przy jaźń o bra cia. Mi mo bra ku
wspól nej pró by brzmia ło to wy bor -
nie! 

– Je stem za uro czo na Pań stwa pa-
sją, ta len tem, umie jęt no ścią in te gro -
wa nia się i twór cze go spę dza nia wol -
ne go cza su – mó wi ła po tem peł no -

moc nicz ka pre zy den ta mia sta Cho -
rzów, M. Se ku la i rów no cze śnie za -
sta na wia ła się, co zro bić, by do chó -
rów przy cią gnąć uzdol nio ną mu zycz -
nie mło dzież. 

Wspól na fo to gra fia wszyst kich
uczest ni ków „Pierw szej Cho rzow skiej
Je sie ni Chó ral nej” do peł ni ła uda ne
i sym pa tycz ne spo tka nie. Sta ła się je -
go mi łą pa miąt ką.

Tekst i fo to: Ja nusz Ka raś

XIV Tur niej Chó rów im. Ma ria na Łu na rzew skie go

Dzień Nie pod le gło ści – 
dniem śpie wu, mu zy ki i ra do ści

10 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej nr. 4 w Ra dli nie –
Ob sza rach od by ła się uro czy sta aka de mia z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści, w któ rej uczest ni czy li ucznio wie i na -
uczy cie le szko ły (in sce ni za cja słow no -mu zycz na) oraz
człon ko wie Chó ru Mę skie go „Echo”- Bier tuł to wy z Ra -
dli na (mi ni kon cert pie śni pa trio tycz nych). Po aka de mii
chó rzy ści pod dy rek cją Ty mo te usza Ku bi cy od śpie wa li
jesz cze pieśń Bo gu ro dzi ca, a de le ga cje Okrę gu Wo dzi sław -
skie go ŚZChiO i szkol nej mło dzie ży zło ży ły kwia ty
pod wmu ro wa ną w szkol nym ho lu dwa dzie ścia lat te mu
mar mu ro wą ta bli cą upa mięt nia ją cą Ma ria na Łu na rzew -
skie go -bu dow ni cze go i wie lo let nie go kie row ni ka szko ły,

jak rów nież dłu go let nie go dy ry gen ta i pre ze sa Okrę gu Wo -
dzi sław skie go PZChiO (obec nie ŚZChiO).

By ła to uro czy stość mi ła i po ucza ją ca, praw dzi wie pa -
trio tycz na. Za jej zor ga ni zo wa nie dy rek tor ce szko ły, Mał -
go rza cie Mo krosz, na uczy cie lom i mło dzie ży, w imie niu
bra ci śpie wa czej ser decz nie po dzię ko wał pre zes Okrę gu
Wo dzi sław skie go ŚZChiO bę dą cy au to rem tej re la cji.

W sa mym Dniu Nie pod le gło ści w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry w Ra dli nie od był się „XIV Tur niej Chó rów im.
Ma ria na Łu na rzew skie go”.

Im pre za mia ła pod nio sły cha rak ter. Nie bra ko wa ło
w niej jed nak ak cen tów ra do snych. I słusz nie, dla nas bo -

Mi mo bra ku wspól nej pró by Po le kuś ku z go spo dyn ką zbio ro we go chó ru za brzmia ło wy bor nie!
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wiem, śpie wa ków i mu zy ków re gio nu wo dzi sław -
skie go ten dzień upa mięt nia ją cy od ro dze nie się
Rze czy po spo li tej jest dniem śpie wu, mu zy ki i ra -
do ści. 

Po wpro wa dze niu pocz tów sztan da ro wych, wy -
słu cha niu za gra ne go przez trę ba czy gór ni czej or -
kie stry Hej na łu Gór no ślą skie go i Bo gu ro dzi cy za śpie -
wa nej przez chór mę ski „Echo” na stą pi ło wrę cze-
nie śpie wa czych od zna czeń i wy róż nień. Na pod -
sta wie uchwa ły Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr uho no ro wa ni zo sta li:

– He le na Gon sior – Od zna ka Ho no ro wa Zło ta
z Lau rem

– Anie la No wak, Je rzy Drob ny, Jan Ho ła – Od -
zna ka Ho no ro wa Srebr na

– Mar cin Ba net – Od zna ka Ho no ro wa Brą zo wa. 
Po nad to wrę czo ne zo sta ły cer ty fi ka ty po świad -

cza ją ce nada nie god no ści ho no ro wej oraz zło te
dy plo my w uzna niu za sług po nie sio nych dla do-
bra spo łecz ne go ru chu śpie wa cze go i mu zycz ne go.
Otrzy ma li je:

– Le szek Łu na rzew ski, Fran ci szek Ma gie ra, Ewa Sza jor
– „God ność He rol da Śpie wac twa Ślą skie go” 

– Sta ni sław Dam biec, Kry stian Dziu ba i Iwo na Foj cik –
„Zło ty Dy plom”. 

Po nie waż te go rocz ny Tur niej Chó rów im. Ma ria na Łu -
na rzew skie go or ga ni zo wa ny był w ra mach ob cho dów 95.
rocz ni cy za ło że nia Okrę gu Wo dzi sław skie go, pre zes za -
rzą du K. Dziu ba po dzię ko wał kil ku szcze gól nie wy róż -
nia ją cym się oso bom za dłu go let nią współ pra cę i po moc
w or ga ni zo wa niu rocz ni co wych ob cho dów. Tym spo so -
bem wy ra żo na zo sta ła wdzięcz ność wo dzi sław skich śpie -
wa ków i mu zy ków, obej mu ją ca tak za cne oso by, jak: Bar -
ba ra Ma gie ra UM Ra dlin, To masz Mi ler MOK, Krzysz tof
Ja roch WCK, Mi ro sła wa Me isel USC, Krzysz tof Woj cie -
chow ski KWK „Mar cel”. 

Wy róż nie nia wrę cza li przed sta wi cie le Za rzą du Głów -
ne go ŚZChiO – An drzej Wój cik –se kre tarz, ks. prof. An -
to ni Re gi nek – ka pe lan, i Kry stian Dziu ba – czło nek za -
rzą du.

W tur nie ju uczest ni czy ły ze spo ły śpie wa cze zie mi wo -
dzi sław skiej – chó ry mie sza ne „Sło wik n/Ol zą” Ol za –

dyr. Ire na Wi tek -Bu gla, „Ja dwi ga” Wo dzi sław Śl. – dyr.
Do na ta Mi łow ska, Ze spół Śpie wa czy „Ol zan ki” Ol za –
dyr. Ire na Wi tek -Bu gla oraz Chór Mę ski „Echo”- Bier -
tuł to wy w Ra dli nie – dyr. Ty mo te usz Ku bi ca. Każ dy ze -
spół wy ko nał po 3-4 pie śni, któ rych treść wy raź nie współ -
two rzy ła at mos fe rę do stoj no ści nie pod le gło ścio we go
świę ta. 

Atrak cją te go rocz ne go kon cer tu był wy stęp (po raz
pierw szy) ze spo łu smycz ko we go, któ ry je den z utwo rów
wy ko nał wspól nie z chó rem mę skim „Echo”. 

Po ze spo łach śpie wa czych, któ re za pre zen to wa ły uroz -
ma ico ny pro gram i bar dzo po do ba ły się licz nie ze bra-
nym słu cha czom, wy stą pi ła Or kie stra Gór ni cza „Mar-
cel” z Ra dli na. Or kie stra gra ją ca pod dy rek cją Fran cisz ka
Ma gie ry od lat pre zen tu je nie zmien nie wy so ki po ziom
wy ko naw czy. Nie ina czej by ło i tym ra zem. Świa to we
stan dar dy mu zy ki fil mo wej i roz ryw ko wej w wy ko na niu
or kie stry pod trzy ma ły słu cha czy w ra do snym, świą tecz -
nym na stro ju.

Wzo rem lat po przed nich, w trak cie krót kiej prze rwy
w kon cer cie od by ło się tra dy cyj ne lo so wa nie na gród. Słu -

cha cze zaj mu ją cy miej sca ozna czo ne wy lo so wa -
ny mi nu me ra mi otrzy my wa li atrak cyj ne na gro dy. 

Pod kre ślić wy pa da, że nie mal wszyst kie fo te le
w dość ob szer nej sa li by ły za ję te przez mi ło śni-
ków śpie wu i sym pa ty ków ra dliń skiej or kie stry.
Do brze spi sa li się chó rzy ści i mu zy cy na gra dza ni
go rą cy mi bra wa mi. Do pi sa li go ście. Na sze za pro -
sze nie przy ję ła m.in. przed sta wi cie le ro dzi ny Ma -
ria na Łu na rzew skie go. Miał swo ją re pre zen ta cję
Za rząd Głów ny ŚZChiO, obec ni by li też przed sta -
wi cie le miej sco we go śro do wi ska. Po za wy mie nio -
ny mi już przed sta wi cie la mi sa mo rzą do wych władz
Ra dli na i tu tej szych in sty tu cji wi ta li śmy ks. prob.
Zbi gnie wa Fol ci ka, a tak że za przy jaź nio ne go
z Okrę giem Wo dzi sław skim ŚZChiO Leo Lacha
z KWK Ka rvi na w Re pu bli ce Cze skiej.

Kon cert po pro wa dził pra cow nik ra dliń skie go
MOK, Ja nusz Ma jew ski.

Kry stian Dziu ba
Fo to: To masz Mi ler

No wi He rol do wie Śpie wac twa Ślą skie go i po sia da cze Zło tych Dy plo mów. Wy -
róż nie nia wrę czał A. Wój cik (pierw szy z le wej). Obok F. Ma gie ra, E. Sza jor, S.
Dam biec i K. Dziu ba. Na zdję ciu brak I. Foj cik i L. Łu na rzew skie go

Po za gra nym przez trę ba czy Hej na le Gór no ślą skim i Bo gu ro dzi cy za śpie wa nej
przez chór mę ski „Echo” na stą pi ło wrę cze nie śpie wa czych od zna czeń i wy róż -
nień
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W dniach 16–18 li sto pa da bie żą ce -
go ro ku w Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi -
cach od był się Mię dzy na ro do wy Fe -
sti wal Chó rów Aka de mii Mu zycz -
nych „KoChAM mu zy kę współ cze -
sną”. Ini cja to rem oraz or ga ni za to rem
te go wy da rze nia by ła Ka te dra Dy ry -
gen tu ry Chó ral nej ka to wic kiej uczel -
ni kie ro wa na przez prof. Alek san drę
Pa szek-Tre fon. 

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Chó rów
Aka de mii Mu zycz nych to za pla no wa -
ny w cy klu dwu let nim pro jekt o wie -
lo płasz czy zno wej for mu le obej mu ją -
cej ar ty stycz ne pre zen ta cje, spo tka nia
au tor skie, pa ne le dys ku syj ne oraz wy -
kła dy ana li tycz ne i kul tu ro znaw cze
przy bli ża ją ce idee, ce le i in spi ra cje
obec ne w mu zy ce chó ral nej prze ło mu
XX i XXI wie ku. 

W myśl akro ni mu „KoChAM”
(Kon cer ty Chó rów Aka de mii Mu zycz -
nych) naj istot niej szy mi ele men ta mi
każ de go z trzech dni fe sti wa lo wych
by ły wie czor ne kon cer ty za pro szo -
nych aka de mic kich chó rów. Wy ko ny -
wa ny re per tu ar za wie rał sze ro ki wa -
chlarz współ cze snej twór czo ści
z uwzględ nie niem do rob ku kom po -
zy to rów wła snych re gio nów. 

W te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu
uczest ni czy ły na stę pu ją ce ze spo ły:

• Chór Ka me ral ny Aka de mii Mu -
zycz nej im. Igna ce go Ja na Pa de rew -
skie go w Po zna niu pod dyr. Mar ka
Gan dec kie go

• Chór Ka me ral ny Sen za Ri go re
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li -
piń skie go we Wro cła wiu pod dyr. Jo -
lan ty Szy bal skiej -Mat czak

• Chór Uni wer sy te tu Ma sa ry ka
w Brnie pod dyr. Mi cha ła Vaj dy 

• Chór Aka de mii Mu zycz nej im. Ka -
ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach
pod dyr. Alek san dry Pa szek -Tre fon

Za pro szo ne ze spo ły mia ły oka zję
wy stą pić w głów nych ośrod kach kul -
tu ry mu zycz nej mia sta Ka to wic. W Sa -
li Kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej
od by ły się pre zen ta cje po szcze gól nych
chó rów, zaś w Fil har mo nii Ślą skiej
w fi na ło wym kon cer cie po łą czo ne ze -
spo ły pod dy rek cją prof. Sta ni sła wa
Kraw czyń skie go wy ko na ły m. in.
utwór Sa lve, si dus Po lo no rum, czy li
Kan ta tę o św. Woj cie chu Hen ry ka Mi -
ko ła ja Gó rec kie go. 

Nie zwy kłym dla go ści fe sti wa lo -
wych prze ży ciem by ła moż li wość
uczest nic twa w warsz ta tach prze pro -
wa dzo nych przez dr hab. Agniesz kę

Fran ków –Że la zny w Sa li Kon cer to wej
NOSPR, któ rej aku sty ka w spo sób
szcze gól ny po zwo li ła do świad czyć
uczest ni kom róż no rod nych spo so bów
wy ko rzy sta nia gło su w no wo cze snej
mu zy ce chó ral nej. 

Pro gram fe sti wa lo wy za wie rał rów -
nież istot ną część wy kła do wą sze ro ko
udo stęp nio ną dzię ki au dio wi zu ali za -
cji i lo ka li za cji w Sa li Kon cer to wej
AM.

W ra mach pierw sze go fe sti wa lo we -
go po po łu dnia od by ło się spo tka nie
au tor skie z kom po zy to rem Ro mu al -
dem Twar dow skim, a tak że wy stą pie -
nie Alek san dry Bi liń skiej wraz z gru -
pą stu den tów na te mat „Gra zna czeń
i ob ro ty rze czy. O mu zycz nym wy zwo -
le niu sło wa i dźwię ku”. Nie za bra kło
rów nież ana li zy chó ral ne go re per tu-
aru w aspek cie wy ko naw czym, któ rą
w ra mach wy kła du „Kształ to wa nie
brzmie nia chó ral ne go a styl mu zycz -
ny” pod jął prof. Krzysz tof Szy dzisz.

Nie zwy kłym wy da rze niem fe sti wa -
lo wym oka zał się pa nel dys ku syj ny
kom po zy to rów i dy ry gen tów „Wo kół
współ cze snej par ty tu ry chó ral nej.
Mię dzy sztu ką kom po zy tor ską a wy -
ko naw czą” po pro wa dzo ny przez prof.
Ry szar da Zi ma ka oraz prof. Eu ge niu -

Świę to chó ral ne 
w mu rach Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach

Fe sti wal in au gu ru je Chór Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach 
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sza Kna pi ka. Uczest ni czy li w nim
przed sta wi cie le świa ta twór ców (prof.
Ro mu ald Twar dow ski, prof. Jan Win -
cen ty Ha wel, prof. Pa weł Łu ka szew -
ski, dr Hen ryk Jan Bo tor) oraz dy ry -
gen ci (prof. Ma rek Gan dec ki, prof.
Wło dzi mierz Sie dlik, dr hab. Agniesz -
ka Fran ków –Że la zny, dr hab. An -
na Szo stak, dr hab. Szy mon By wa-
lec). In te re su ją cym wy mia nom spo -
strze żeń, a nie rzad ko bar dzo oso bi -
stym po ru sza ją cym re flek sjom przy -
słu chi wa ło się wie lu ślą skich chór mi -
strzów, któ rzy z róż nych re gio nów
przy by li na to wy jąt ko we spo tka nie
od by wa ją ce się w Sa li Kon cer to wej
NOSPR. 

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Chó rów
Aka de mii Mu zycz nych „KoChAM
mu zy kę współ cze sną” oka zał się rów -

nież od po wied nią cza so prze strze nią
umoż li wia ją cą spo tka nie przed sta wi -
cie li Ka tedr Dy ry gen tu ry Chó ral nej
oraz Ka tedr Chó ra li sty ki wszyst kich
pol skich Aka de mii Mu zycz nych. Ob -
ra dy chór mi strzów to czą ce się z za -
ło że nia bez udzia łu pu blicz no ści przy -
czy ni ły się do wy cią gnię cia po stu la -
tów i wnio sków, któ re re ali zo wa ne
w naj bliż szej przy szło ści po win ny
przy czy nić się do kon ty nu acji roz wo -
ju za wo do we go i ama tor skie go ru chu
śpie wa cze go w na szym kra ju. 

Trzy dni fe sti wa lo we mi nę ły bar -
dzo szyb ko. Ten czas po brze gi zo stał
wy peł nio ny róż no rod ny mi i cen ny -
mi za ra zem prze ży cia mi, za rów no
for mal ny mi za pla no wa ny mi przez
sze ro ką ofer tę pro gra mo wą oraz ty -
mi, któ re to czy ły się w spon ta nicz -

nej ra do ści po za jej ob sza rem. Zor -
ga ni zo wa ny bar dzo pre cy zyj nie Fe sti -
wal (tu taj szcze gól ne gra tu la cje na le -
żą się dr Ma rii Pio trow skiej -Bo ga lec -
kiej peł nią cej funk cję kie row ni ka ko -
mi te tu or ga ni za cyj ne go!) w świe tle
ze branych opi nii oka zał się ini cja ty -
wą nie zwy kle war to ścio wą, a kon ty -
nu acja pro jek tu w naj bliż szej przy -
szło ści za da niem nie zbęd nym.
Z krót kiej per spek ty wy moż na
stwier dzić: ko lej ny do bry owoc
na rzecz pol skiej chó ra li sty ki za kieł -
ko wał. Po zo staje ży czyć wszyst kim
Go ściom i Uczest ni kom fe sti wa lu,
aby do bre wspo mnie nia sta ły się źró -
dłem war to ścio wych przed się wzięć
słu żą cych bli skiej na sze mu ser cu sztu -
ce chó ral nej. 

Be ata Bo row ska

6

Kon cert fi na ło wy w Sa li Kon cer to wej Fil har mo nii Ślą skiej

Fo rum chór mi strzów wszyst kich pol skich aka de mii mu zycz nychWarsz ta ty chó rów fe sti wa lo wych w Sa li Kon cer to wej NOSPR 
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Re gnum Chri sti ve niat! Niech przyj dzie Kró le stwo Chry stu sa!

II Kon gres Mu zy ki Li tur gicz nej
Ka to wi ce 13–15 li sto pa da 2015 ro ku

To by ło jed no z waż niej szych wy -
da rzeń nie daw no mi nio ne go cza su.
Za pi sa ło się ono w hi sto rii ar chi die -
ce zji ka to wic kiej, nie prze szło bez
echa w mu zycz nym śro do wi sku ślą -
skim. Zor ga ni zo wa ne pod ho no ro -
wym pa tro na tem Me tro po li ty Ka to -
wic kie go, ab pa Wik to ra Skwor ca ob -
ję ło swo im od dzia ły wa niem przede
wszyst kim mu zy ków pra cu ją cych
w służ bie li tur gicz nej – or ga ni stów,
chó rzy stów, dy ry gen tów, in stru men -
ta li stów, psał te rzy stów i kan to rów.
Do nich skie ro wa ne by ło za pro sze nie
or ga ni za to rów Kon gre su i je go prze -
sła nie. Zwra ca ło się ono rów nież
do księ ży, zwłasz cza pro bosz czów od -
po wie dzial nych za re li gij ne ży cie swo -
ich pa ra fii, a po śred nio tak że za wy -
ko ny wa ną w ko ścio łach mu zy kę. 

Kon gres zre ali zo wa ny zo stał przez
Ar chi die ce zjal ną Ko mi sję Mu zy ki Sa -
kral nej, Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer -
sy te tu Ślą skie go, Aka de mię Mu zycz ną
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to -
wi cach oraz Ślą ski Zwią zek Chó rów
i Or kiestr. 

– To dla nas wiel ki za szczyt. Za pro -
sze nie or ga ni za cji ślą skich śpie wa ków
i mu zy ków - ama to rów do gro na or -
ga ni za to rów tak zna ko mi te go przed -
się wzię cia in ter pre tu je my ja ko uzna -
nie na szej po nad stu pię cio let niej
obec no ści w ży ciu Ko ścio ła, dla mu -
zycz ne go kształ to wa nia li tur gii i in -
nych re li gij nych ce le bra cji przez ze -
spo ły sku pia ją ce ko lej ne po ko le nia

na szych człon ków.
Myśl po wyż sza, wy gło szo -

na w pierw szym dniu ob rad Kon gre su
w au li Wy dzia łu Teo lo gicz ne go UŚ
przez se kre ta rza ŚZChiO A. Wój ci ka
in for mo wa ła, że ja ko uczest ni cy ru -
chu nie ma ją ce go prze cież cha rak te ru
wy zna nio we go, za cho wu je my jed nak
i pie lę gnu je my w so bie re li gij ną wraż -
li wość uze wnętrz nia ną w śpie wie
i mu zy ce. 

Stan ten po twier dza na sza co dzien -
na prak ty ka. Ona z ko lei ko re spon -
du je z tre ścią słów „Niech przyj dzie
Kró le stwo Chry stu sa, któ re uobec nia
się w li tur gii Ko ścio ła, któ re wy -
brzmie wa w me lo diach cho ra łu gre -
go riań skie go, w pie śniach ko ściel nych
i w mu zy ce or ga no wej, któ re moc no
prze ma wia w mil cze niu”, wy po wie -
dzia nych przez księ dza ar cy bi sku pa
na otwar cie Kon gre su.

W me lo diach cho ra łu, w pie śniach
ko ściel nych, w mu zy ce…

Tu ujaw nia się pro blem pod nie sio -
ny w in au gu ra cyj nym wy kła dzie ks.
prof. dr hab. Ire ne usza Paw la ka z KUL
pod pro wo ka cyj nym ty tu łem „Mu -
zycz na kul tu ra du cho wień stwa – pil -
nie po szu ki wa na!”.

By ło to wy stą pie nie kry tycz nie od -
no szą ce się do po zio mu mu zy ki li tur -
gicz nej w pol skich pa ra fiach. Mów ca
wska zał przy tym kon kret ne przy kła -
dy nad użyć: – W imię źle ro zu mia nej
kul tu ry mu zycz nej idzie my czę sto
w ko ścio łach na ła twi znę – mó wił.

Od niósł się rów nież do kwe stii nad -
uży wa nia pio se nek re li gij nych w ra -
mach li tur gii oraz nie wy star cza ją ce -
go po zio mu mu zycz nej wie dzy i umie -
jęt no ści księ ży, któ rych skut kiem jest
„ob ni że nie po zio mu” li tur gii.

Trud no tu o stresz cza nie, czy też cy -
to wa nie frag men tów wy po wie dzi
uczo ne go du chow ne go. Moż na jed -
nak i na le ży za uwa żyć, że rów nież na -
sze śro do wi sko po peł nia ów „grzech
nad uży cia” po le ga ją cy na śpie wa niu
w ko ścio łach, nie kie dy na wet pod-
czas ce le bry mszal nej, słyn ne go chó -
ru nie wol ni ków z III ak tu ope ry Ver -
die go „Na buc co” – „bo ta ki pięk ny”,
choć nie sto sow ny mi mo pod sta wio -
ne go doń, ni by to re li gij ne go tek stu.

Tak, czy owak, by ło to wy stą pie nie
zmu sza ją ce do re flek sji, do za sta no -
wie nia się i prze my śle nia na no wo
spraw zda wa ło by się oczy wi stych.
Szko da tyl ko, że tych, co by my śleć
mie li nie za wie lu by ło wśród słu cha -
ją cych wy kła du księ dza pro fe so ra.
Na przy kład nie by ło wśród nich dy -
ry gen tów ani śpie wa ków z ko ściel -
nych chó rów, ani też z po nad set ki
in nych, zrze szo nych w Ślą skim Związ -
ku. Czyż by zda li się na za stęp stwo ks.
pro fe so ra An to nie go Re gin ka, któ ry
o dzie jo wym po słan nic twie gór no ślą -
skich chó rów mó wił w dru gim dniu
kon gre su?

Wy mie nić się go dzi i po zo sta łych
re fe ren tów i ty tu ły ich kon gre so wych
wy stą pień. By li ni mi s. mgr M. Be ni -

Pierw szy dzień kon gre su. Au la Wy dzia łu Teo lo gicz ne go UŚ. Wśród
uczest ni ków m.in. pre zes ŚZChiO, R. Wa rze cha (pierw szy z le wej) oraz
se kre tarz, A. Wój cik (pierw szy z pra wej). W środ ku ks. dr S. Pu cha ła. 

Fo to: A. Pie try ga „GN”

W warsz ta to wym spo tka niu w ko ście le pw. św. Apo sto łów Pio tra i Paw-
ła udział wzię li m.in. chó rzy ści To wa rzy stwa Śpie wa cze go „Mo dus 
Vi ven di” z Pio tro wic. 

Fo to: L. Mysz ka
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gna Tkocz – Dusz pa ster ski wy miar
dzia łań Ar chi die ce zjal nej Ko mi sji Mu -
zy ki Sa kral nej, ks. dr Wie sław Hu dek
– W tro sce o Bo żą chwa łę i uświę ce nie
wier nych. Wza jem ne re la cje pre zbi te -
rów i mu zy ków w świe tle no we go „Re -
gu la mi nu Or ga ni sty Ar chi die ce zji Ka -
to wic kiej, ks. prof. dr hab. Ra sti slav
Adam ko – No wa twór czość mu zycz -
na w Ko ście le rzym sko ka to lic kim, prof.
dr hab. Ju lian Gem bal ski – No we or -
ga ny w ar chi die ce zji ka to wic kiej 1992-
2015, prof. dr hab. Wła dy sław Szy -
mań ski – Kon kur sy dla or ga ni stów pa -
ra fial nych.

Ele men ty pięk na i głę bo kie go prze -
ży cia re li gij ne go łą czył w so bie kon -
cert -na bo żeń stwo Via lu cis, ja ki od-
był się pierw sze go dnia kon gre su
w ka to wic kiej ar chi ka te drze. Roz wa -
ża niom ks. dra W. Hud ka (z in spi ra -
cji św. Hil de gar dy z Bin gen) to wa rzy -
szy ły or ga no we me dy ta cje za pre zen -
to wa ne przez ślą skich or ga ni stów
oraz pe da go gów pra cu ją cych w szko -
łach mu zycz nych i Aka de mii Mu zycz -
nej w Ka to wi cach. Te go sa me go dnia
wie czo rem uczest ni cy kon gre su spo -
tka li się w ko ście le św. Apo sto łów Pio -
tra i Paw ła w Ka to wi cach na uro czy -
stych nie szpo rach ku czci Chry stu sa
Kró la. Tu tak że, nie co wcze śniej, od -
by ła się część warsz ta to wa przy go to -
wu ją ca do nie szpo rów oraz uro czy-
stej li tur gii w ka te drze. Uczest ni czy li
w tych przy go to wa niach m.in. chó -
rzy ści To wa rzy stwa
Śpie wa cze go „Mo dus
Vi ven di” z Pio tro wic,
co od no to wu je my
nie bez sa tys fak cji.

W sa mo po łu dnie
na stęp ne go dnia (so -
bo ta, 14 li sto pa da)
pod prze wod nic twem
abp. Wik to ra Skwor -
ca w ar chi ka te drze
spra wo wa no uro czy -
stą Mszę świę tą. De -
fi niu jąc w swo jej ho -
mi lii mu zy kę li tur -
gicz ną Me tro po li ta
Gór no ślą ski pod kre -
ślił, że jest ona od po -
wie dzią czło wie ka
wia ry na ła skę Bo ga,
któ ry udzie la mu się
w oso bie Je zu sa Chry -
stu sa. Mu zy ka li tur -
gicz na ro dzi się ze
spo tka nia, w któ rym
czło wiek prze kra cza
sie bie. Do ko nu je du -

cho we go exo du su, któ ry pro wa dzi ze
śmier ci do ży cia, z ciem no ści do świa -
tła, ze smut ku w ra dość. Pro ces ten to
na wró ce nie, bez któ re go nie bę dzie
mu zy ki li tur gicz nej. Bę dzie je dy nie ja -
kiś mu zycz ny lu kier, kicz i tan de ta,
któ rych nie ste ty nie bra ku je tak że
w twór czo ści uzna ją cej się za mu zy kę
ko ściel ną.

Waż kie to by ły sło wa, god ne za pa -
mię ta nia i roz wa ża nia.

Kon gres za koń czył się moc nym
akor dem – śpie wem chó rów Pol skiej
Fe de ra cji Pu eri Can to res w sa li kon -
cer to wej Na ro do wej Or kie stry Sym -
fo nicz nej. Za pro sze nie do wy słu cha -
nia kon cer tu przy ję ło po nad 1600
osób! – Jak się oka zu je, moż na na wet
tak wiel ką sa lę wy peł nić słu cha cza mi
– za żar to wał ks. ar cy bi skup. Z osob -
ny mi, roz bu do wa ny mi pro gra ma mi
obej mu ją cy mi mu zy kę daw ną (m.in.
cho rał gre go riań ski) a tak że współ cze -
sną (m.in. Jó zef Świ der, Hen ryk Bo-
tor, Nor bert Bla cha) wy stą pi ły ze spo -
ły: Pu eri Can to res Tar no vien ses (dyr.
ks. Grze gorz Pie karz), Scho la Can to -
rum Mi se ri cor dis Chri sti z Bia łej Pod -
la skiej (dyr. Piotr Kar wow ski), Ar chi -
ka te dral ny Chór Mę ski Can to res Mi -
no res Ba zy li ki św. Ja na w War sza wie
(dyr. Jo seph A. Her ter), Za brzań ski
Chór Mło dzie żo wy Re so nans con tut -
ti im. Nor ber ta. G. Krocz ka.

Nie zwy kłe wra że nie na wszyst kich
zro bił wspól ny śpiew po łą czo nych

chó rów. Po Si cut ce rvus Pa le stri ny za -
brzmia ła, wy wo łu jąc uczu cia szcze -
gól nie głę bo kie Mo dli twa o po kój N.
Bla chy. Waż ny był w tym wy pad ku
kon tekst: do nie sie nia o to czą cej się
po za ma chach w Pa ry żu woj nie z ter -
ro ry zmem is la mi stów. Po tem już tyl -
ko Hen ry ka Bo to ra Deus Ca ri tas est,
wresz cie…

Ta kie go ob ra zu, ta kie go dźwię ku się
nie za po mi na! 

Na es tra dzie barw ny bu kiet – zło -
żo ny ka to wic kie mu Ko ścio ło wi
w hoł dzie na 90-le cie. Two rzą go
mło dzi lu dzie. Nie mal dwu stu śpie -
wa ków! Do mi nu ją biel i czer wień.
Ale jest też przy po mi na ją ca wę glo -
wą czerń bar wa stro jów chó ru z Za -
brza. Na wi dow ni wię cej niż pół-
to ra ty sią ca ko biet i męż czyzn, osób
w róż nym wie ku, wszel kich sta nów,
róż nych za wo dów. Ty leż serc po ru -
szo nych i gar deł go to wych do śpie -
wu…

Mat ko Pie kar ska – śpie wa ją –
Opie kun ko sław na,
Orę dow nicz ko wszel kich łask
[…]
Weź pod opie kę zboż ny nasz lud…

Do ko ny wał się du cho wy exo dus,
do ko ny wa ło przej ście z ciem no ści
do świa tła, ze smut ku w ra dość.

Na stęp ny kon gres kie dy? Za dzie -
sięć lat, jak ten dru gi po pierw szym?

An drzej Wój cik

Śpie wa ją Pu eri Can to res Tar no vien ses. W rzę dach na bal ko nach chó ry ocze ku ją ce na swój wy stęp
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By pięk niej szy był świat…

Ogól no pol ski Pro gram Roz wo ju Chó rów Szkol nych 
„Śpie wa ją ca Pol ska” – 

kon cert fi na ło wy re gio nów ślą skie go i opol skie go
W nie dzie lę, 29 li sto -

pa da br., w sa li kon cer -
to wej Aka de mii Mu zycz -
nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach
od był się kon cert fi na ło -
wy Ogól no pol skie go Pro -
gra mu Roz wo ju Chó rów
Szkol nych „Śpie wa ją ca
Pol ska”. Głów nym ce lem
te go pro jek tu, do to wa ne -
go przez Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, a ko or dy -
no wa ne go przez Na ro do -
we Fo rum Mu zy ki, jest
wspar cie wy bra nych
ama tor skich ze spo łów
dzie cię cych oraz mło -
dzie żo wych. Otrzy mu ją
one do fi nan so wa nie
i ob ję te zo sta ją opie ką
me to dycz ną, zaś ich dy -
ry gen ci zy sku ją moż li wość uczest nic -
twa w or ga ni zo wa nych dla nich
warsz ta tach i kur sach.

W skie ro wa nym do mło dych śpie -
wa ków i od czy ta nym z es tra dy li ście
po wi tal nym kie row nik Ka te dry Dy -
ry gen tu ry Chó ral nej Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach, prof. dr hab.
Alek san dra Pa szek -Tre fon na pi sa ła
m.in.

Dro dzy Pań stwo, 
Sza now ni Dy ry gen ci, 
Ko cha ni Chó rzy ści,
[…] Po zwól cie, że po dzie lę się z Wa -

mi krót ką re flek sją. La tem te go ro ku,
za da łam mło dzie ży, któ ra prze by wa ła
na wa ka cyj nych warsz ta tach chó ral -
nych na stę pu ją ce py ta nie: „Dla cze go
śpie wa cie w chó rze i w ta ki wła śnie
spo sób spę dza cie czas wol ny?” Pa dły
wów czas róż ne od po wie dzi m.in.:
„Śpie wam, bo spra wia mi to przy jem -
ność, śpiew zbio ro wy bar dzo po ma ga
na smu tek i na nie śmia łość, śpie wam
w chó rze bo chcę spę dzać czas z in -
ny mi”. Ktoś in ny po wie dział krót ko:
„Śpie wam, bo ko cham mu zy kę!”
W pa mię ci utkwi ły mi tak że na stę pu -
ją ce, wy po wie dzia ne wów czas my śli:
„Śpiew chó ral ny, to re ali za cja ma rzeń,

to od skocz nia od co dzien no ści, to
spo sób na wy ra że nie swo ich praw dzi -
wych emo cji. Śpie wem przy no si my ra -
dość tym, któ rzy nas słu cha ją. Moż -
na więc w ten spo sób po móc in nym!”

Ufam, że cy to wa ne tu wy po wie dzi
Wa szych ko le gów chó rzy stów, są bli -
skie rów nież Wa szym do świad cze -
niom, ser com i prze ko na niom. By ło -
by wspa nia le, gdy by pa sja śpie wu,
któ rej wła śnie do świad cza cie, sta ła
się Wa szą co dzien no ścią!

[…] Ży czę Wam z ca łe go ser ca, by
pró by chó ru i kon cer ty owo co wa ły
chwi la mi szczę ścia. Ży czę Wam ra do -
ści ze zdo by tych na gród i umie jęt no -
ści nie ustan ne go za chwy ca nia pu -
blicz no ści. Ży czę, by ście po ko cha li
śpiew i za ra ża li tą mi ło ścią in nych!

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

Pod czas ka to wic kie go kon cer tu,
zor ga ni zo wa ne go we współ pra cy
z Ka te drą Dy ry gen tu ry Chó ral nej ślą -
skiej Aka de mii Mu zycz nej, za pre zen -
to wa ło się osiem ze spo łów z re gio -
nów ślą skie go i opol skie go, co ozna -
cza, że na es tra dzie sta nąć mo gło po -
nad 350 chó rzy stów w wie ku od 7
do 20 lat. Oprócz pre zen ta cji pro gra -
mów in dy wi du al nych wspól nie wy -

ko na li oni Gau de Ma ter oraz hymn
„Śpie wa ją cej Pol ski”. Wsłu chu jąc się
w sło wa je go re fre nu, wy ra ża ją ce wia -
rę w ide ał upięk sza nia świa ta po przez
wspól ny śpiew, moż na by ło uwie rzyć
w ich praw dzi wość: na twa rzach mło -
dych chó rzy stów go ści ło nie tyl ko
prze ję cie i za an ga żo wa nie, ale i za -
raź li wa pa sja oraz nie kła ma na ra dość
z mu zy ko wa nia. 

Spo śród chó rów bio rą cych udział
w te go rocz nej edy cji pro gra mu wy ło -
nio ne zo sta ły trzy, któ re za pro szo ne
zo sta ły na ogól no pol ski fi nał pro jek -
tu. Na kon cer tach w Fil har mo nii
Szcze ciń skiej re gio ny Śląsk i Opo le re -
pre zen to wać bę dą na stę pu ją co ze spo -
ły: Chór Gau deo ze Świer klan pod dy -
rek cją Ma rii Skro bol, Chór Per Spas -
so z Pszczy ny pod dy rek cją Ka ta rzy ny
Mach nik oraz Chór Can ta bi le z Głub -
czyc pod dy rek cją Ewy Ma leń czyk.
Gra tu lu jąc zwy cięz com, za pra szam
za in te re so wa ne chó ry dzie cię ce i mło -
dzie żo we do udzia łu w ko lej nych edy -
cjach pro gra mu. In for ma cje o no wym
na bo rze już wkrót ce po ja wią się
na stro nie Na ro do we go Fo rum Mu -
zy ki: www.nfm.wroc law.pl

Ma ria Pio trow ska -Bo ga lec ka 
– ku ra tor re gio nu ślą skie go

Pod dy rek cją Li dii Bla zel -Mar szo lik w kon cer cie „Śpie wa ją ca Pol ska” uczest ni czył m.in. Mło dzie żo wy Chór „Bel
Can to” z Ryb ni ka. Fo to: K. Kę dzier ska
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O świę tach Bo że go Na ro dze nia 
i o ko lę dach słów pa rę… 

Iko na Bo że go Na ro dze nia

W sza ro ści i me lan cho lii nie za wsze
już dzi siaj kla sycz ne go zi mo we go kra -
jo bra zu, po czte rech nie dzie lach ocze -
ki wa nia przy cho dzi czas na bar dzo
uro czy ste dni. Świę ta Na ro dze nia Pań -
skie go to świę ta ra do sne, któ re wno -
szą wiel ką na dzie ję w czas koń ca sta -
re go i po czą tek no we go ro ku. Mó wią
o mi ło ści i ży ciu, przy bli ża ją nie po-
ję te i nie ogar nio ne nie bo do nam zna -
ne go i w róż ny spo sób ogra ni czo ne -
go świa ta na zie mi, ze sta wia ją ze so -
bą ma łost ko we i ego istycz ne ludz kie
na mięt no ści z po tę gą Bo że go pla nu
zba wie nia. Mo że dla te go w tym świą -
tecz nym cza sie tak ła two i moc no
mie sza ją się ze so bą wie lo barw ne oby -

cza je lu do we, po gań skie z chrze ści -
jań ski mi, wciąż in ten syw nie ży we
zwłasz cza w kra jach sło wiań skich.

Bo że Na ro dze nie to wciąż jesz cze
śnieg i mróz, a przede wszyst kim to
pod nio słe wi gi lij ne po po łu dnie z in -
ten syw nym i jed no ra zo wym za pa -
chem przy go to wy wa nych po traw oraz
naj le piej na tu ral nej cho in ki z pło ną -
cy mi świecz ka mi, wy stro jo nej bomb -
ka mi i róż ny mi ozdo ba mi; cho ciaż
wy star cza też i sztucz ne drzew ko z pa -
lą cy mi się lamp ka mi elek trycz ny mi.
Bo że Na ro dze nie to wi gi lij na wie cze -
rza z tra dy cyj nie „po st ny mi” po tra -
wa mi; je dy na ta ka wie cze rza w ro ku,
któ ra co naj mniej du cho wo jed no czy
wszyst kich lu dzi ze so bą przy sto le
i przy ko lę dach. Bo że Na ro dze nie to
Pa ster ka, naj le piej w środ ku mroź nej
no cy, roz śpie wa na, peł na wznio słej
ra do ści i na dziei, że Bóg się ro dzi
i przy no si nam zba wie nie. Nie od łącz -
nym ele men tem tych Świąt jest pla -
stycz ne przed sta wie nie żłob ka, be tle -
jem skiej sta jen ki, z fi gur ka mi Świę tej
Ro dzi ny z Dzie ciąt kiem, pa ste rzy,
owiec i ko niecz nie wo łu oraz osła,
a póź niej jesz cze Trzech Kró li. Mniej
wię cej ta ką jest co ro ku po wra ca ją ca
i zna na każ de mu z nas at mos fe ra
Świąt Bo że go Na ro dze nia.

Ko ścio ły wschod nie, te na zy wa ne
pra wo sław ny mi i te ka to lic kie o tra -
dy cji bi zan tyj skiej, też po sia da ją bar -
dzo bo ga tą tra dy cję bo żo na ro dze nio -
wą, zwłasz cza w Pol sce oraz na te re -
nach są sied nich, np. po bli skiej Bia ło -

ru si, Ukra iny czy Sło wa cji. Obok ko -
lęd, bo żo na ro dze nio wych pie śni lu -
do wych, któ re w ogrom nym bo gac -
twie tre ści i me lo dii po wsta ły na ob -
sza rze ze tknię cia się kul tu ry ła ciń skiej
z bi zan tyj ską i prze ni ka ły się wza jem -
nie, Ko ścio ły te pie lę gnu ją swą wiel -
ką spu ści znę li tur gicz ną.

Jed nym z ży wych ele men tów tra dy -
cji zwią za nej z Bo żym Na ro dze niem
jest śpie wa ny przez wszyst kich wie -
rzą cych tro pa rion świę ta. Jest to pieśń,
któ ra w skró cie przed sta wia teo lo gicz -
ną treść uro czy sto ści. In nym, wi zu al -
nym ak cen tem, jest iko na Na ro dze -
nia Pań skie go, na ten dzień wspa nia le
ozdo bio na i pod czas nie szpo rów wi -
gi lii świę ta uro czy ście wy no szo -
na na spe cjal ny pul pit przed iko no -
sta sem. Peł ni ona ro lę be tle jem skiej
sta jen ki, ale dla chrze ści jan tra dy cji
wschod niej jest czymś o wie le wię cej
niż tyl ko pla stycz nym zi lu stro wa niem
świę ta. Każ da iko na za wsze jest ob ra -
zem pew nej wciąż do ko nu ją cej się du -
cho wej rze czy wi sto ści. Tak sa mo i ta,
Bo że go Na ro dze nia, nie ja ko prze no si
wie rzą cych w in ny wy miar, sta wia wo -
bec re al nej rze czy wi sto ści i opo wia da
o owym wy da rze niu, któ re wła śnie
dzie je się obec nie.

Już pod czas nie szpo rów w Wi gi lię
Świąt śpie wa my: „Na ro dze nie Two je,
Chry ste, Bo że nasz, za ja śnia ło świa tu
świa tłem Po zna nia”. Cóż ta kie go po -
zna je my dzię ki na ro dze niu Zba wi cie -
la i cze go do wia du je my się dzię ki Je -
go Na ro dze niu? Ja każ to wie dza roz -
świe tla du szę czło wie ka i ca ły świat?

W cen trum iko ny na ro dze nia Je zu -
sa umiesz czo na zo sta ła moc no po -
szar pa na gó ra, któ ra sze ro ko otwar ła
swo je ciem ne wnę trze. To świat –
utru dzo na i nie go ścin na mar twa zie -
mia, któ ra jest przy go to wa na na wiel -
kie wy da rze nie: na wy da nie ży cia ze
swe go bez płod ne go wnę trza. Nie prze -
nik nio na czerń to ot chłań, grec ki ha -
des, miej sce od trą ce nia, po tę pie nia
i bra ku na dziei, któ re tak że ocze ku je
na otwar cie się nie bios i obie ca ne zba -
wie nie. Ale ta ciem na nie prze nik nio -
na cze luść nie jest pu sta. We wnątrz
niej do ko na ło się coś wiel kie go dzię -
ki de li kat nym ży cio daj nym pro mie -

TEMAT NUMERUTEMAT NUMERU

Przy oka zji roz mo wy o Bo żym Na ro dze niu prze pro wa dzo nej przez
red. Sta ni sła wę Warm brand dla „Kro ni ki Ka to wic kiej” z księż mi
re pre zen tu ją cy mi ko ścio ły róż nych wy znań, ze szło i na ko lę dy.

Sko ro tak, to mo że war to w „Śpie wa ku Ślą skim” po świe cić tym ma-
łym ar cy dzieł kom li te ra tu ry i mu zy ki pol skiej pa rę aka pi tów? 

W roz mo wie uczest ni czy li: ks. prof. dr. hab. An to ni Re gi nek – Wy-
dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu Ślą skie go, o. Szy mon Jan kow ski – au -
gu stia nin, pro boszcz pa ra fii grec ko ka to lic kiej w Gli wi cach i Ka to wi-
cach, ks. dr Adam Ma li na – pro boszcz pa ra fii ewan ge lic ko-au gs bur -
skiej w Ka to wi cach -Szo pie ni cach, pa stor Je rzy Ro ga czew ski – pre zbi ter
Pierw sze go Zbo ru Chrze ści jan Bap ty stów w Ka to wi cach, czło nek Ra dy
Ko ścio ła Chrze ści jan Bap ty stów.

Naj pierw wpro wa dze nie – frag ment udo stęp nio nej przez Oj ca Szy -
mo na Jan kow skie go pięk nej i bo ga tej w treść opo wie ści o Bo żym Na ro -
dze niu w tra dy cji Ko ścio ła Wschod nie go:
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niom świa tła z nie bios. To Bóg Oj-
ciec po now nie do ko nu je wiel kie go
dzie ła – cu du ży cia. Za Je go spra wą
wszyst ko to, co jest bez ży cia i bez
na dziei, nad mier nie utru dzo ne, znisz -
czo ne grze chem, co jest za błą ka ne
i za gu bio ne w ciem no ściach świa ta,
wszyst ko otrzy mu je ży cio daj ne świa -
tło i wy da je z sie bie ży cie. Na twar -
dych ka mie niach wy ra sta ją zie lo ne
i kwit ną ce ro śli ny, de li kat ne tak, jak
i ży cie czło wie ka. Ludz ka pra ca i co -
dzien ny trud znaj du ją tu tak że swo je
uspra wie dli wie nie – a wół i osioł, nie -
stru dze ni i cier pli wi współ pra cow ni -
cy czło wie ka, otrzy ma ły szla chet ne
miej sce po środ ku ob ra zu, tuż
przy Na ro dzo nym. Tak że czło wiek,
dzię ki cier pli we mu zno sze niu swej
nie ła twej co dzien no ści do cho dzi
do po zna nia Praw dy o so bie i mi ło -
sier nym Bo gu i tak że mo że ad o ro wać
tę wiel ką ta jem ni cę Je go mi ło ści.

[…] Tro pa rion świę ta zwra ca uwa -
gę na ludz kie za gu bie nie się we wspa -
nia ło ści stwo rze nia. Mo że my się od -
na leźć dzię ki Świa tłu od Oj ca: „W nim
ci, któ rzy gwiaz dom słu ży li,
od gwiaz dy na uczy li się od da wać po -
kłon To bie, Słoń cu Praw dy, i po zna -
wać Cie bie – Wscho dzie z wy so ko -
ści”. Kto słu żył gwiaz dom i na uczył
się od nich czcić Je dy ne go Bo ga? To
przy by li Ma go wie – Trzej Kró lo wie.
Przy nie śli swe da ry: zło to, ka dzi dło
i mir rę. Przy pro wa dzi ła ich nie wiel ka
gwiaz da, któ ra za trzy ma ła się
nad miej scem, gdzie na ro dził się
Chry stus. Przez nią prze cho dzi świa -
tło z nie ba, od Oj ca, i jak przez pry -
zmat roz sz cze pia się, oświe ca wszyst -
ko i oży wia. To, co od wie ków wciąż
jest ta jem ni cą, któ rą dzi siaj w nie -
wiel kich wy cin kach po zna je my, ko -
smos w swym ogro mie i wspa nia ło-
ści, gwiaz dy, ga lak ty ki i ich kon ste la -
cje, wszyst ko to tak że by ło przed mio -
tem ludz kiej wia ry. Dla te go ci, słu żą cy
owym gwiaz dom, po przez tę jed ną
od na leź li dro gę do Te go, któ ry na da je
wła ści wy sens i cel wszyst kie mu, co
sam stwo rzył. W dro dze od kry wa li tę
Praw dę, przy bli ża li się do niej i po -
zna li ją w Be tle jem. Te raz ra zem
z Ma ry ją i Jó ze fem po ka zu ją nam
praw dzi wy cel na szej na dziei.

Dla te go roz mo dlo ny Ko ściół śpie -
wa ra do śnie w dzień Świę ta: „Pa nie!
Chwa ła To bie!” Swym przyj ściem
na świat da łeś tak że nam ży cie i na -
dzie ję.

o. Szy mon Jan kow ski 
au gu stia nin

Prze kra cza gra ni ce ra do sny
śpiew utru dzo nych

)
Sta ni sła wa Warm brand: – Za cznę

od ko lę dy Kar piń skie go „Bóg się ro -
dzi…” za śpie wa nej po raz pierw szy
w ko ście le w Bia łym sto ku, w Ro ku
Pań skim 1792. Dru kiem ko lę da ta
uka za ła się w zbio rze „Pie śni Na boż -
nych” wy da nych w Su pra ślu przez oj -
ców ba zy lia nów.

Utwo ru tak zna ko mi te go nie ma
na grun cie ca łej ist nie ją cej do tąd li te -
ra tu ry świa to wej.

Czy ist nie ją ko lę dy ślą skie? 
Ks. pro f. An to ni Re gi nek: – Są tak

zwa ne ko lę dy ży cze nio we – śpie wa ne
z oka zji Świąt i na No wy Rok – utwo -
ry ra czej świec kie, choć rzecz ja sna
od wo łu ją ce się do Pa na Bo ga. Nie ma
w nich tre ści ty po wych, moż na by po -
wie dzieć li tur gicz nych. Co cie ka we,
pra wie w ogó le nie ma ko lęd gwa ro -
wych! Wy stę pu ją w nich gwa ro we
wtrę ty, ale gwa rą, w ca ło ści? Chy ba
nie ma… W ko ście le za wsze śpie wa no
po pol sku, lub po nie miec ku, gdy od -
pra wia na by ła, al bo jest, Msza nie -
miec ka. Śpie wa nie ko ściel nych pie śni,
w tym ko lęd, by ło dla wie lu szko łą li -
te rac kie go ję zy ka pol skie go. Ko lę dy są
ślą ski mi po przez na le cia ło ści me lo -
dycz ne, czy li wa rian tyw ność me lo -
dycz ną. Tłu ma czo no, rzecz ja sna ko -
lę dy z ję zy ka nie miec kie go – jak choć -
by kla sy kę, jak „Ci cha noc…”. Po -
wiedz my też, że ko lę dy ła ciń skie prze -
cho dzi ły naj pierw przez szko łę nie -
miec ką, a na stęp nie wcho dzi ły do ję -
zy ka pol skie go.

Ks. dr Adam Ma li na: – W ko ścio -
łach ewan ge lic kich śpie wa ło się za -
wsze ze śpiew ni ków. Nie kie dy te
śpiew ni ki prze trwa ły kil ka dzie siąt, ba,
kil ka set lat! Prze no si ły mo wę przod -
ków – tra dy cje, któ re szły przez po ko -

le nia. Cza sem był pro blem przy wpro -
wa dza niu no wych śpiew ni ków, z no -
wy mi śpie wa mi, czy w no wej for mie,
po nie waż ogrom ne by ło przy wią za-
nie do daw nej tra dy cji, do za byt ko -
wej mo wy. Kan cjo nał Trza now skie go,
no si da tę 1636! Śpiew nik Hecz ki, wy -
da ny w ro ku 1865, prze trwał do ro ku
1922! Wi sła przed no wo ścią bro ni ła
się po nad 70 lat! Sta ry kan cjo nał to
był ję zyk sa kral ny, ję zyk, któ ry na le-
żał do Pa na Bo ga … 

Oj ciec Szy mon Jan kow ski: – Ko lę -
da, ja ko śpiew li tur gicz ny, to jest cia -
ło ob ce w Ko ścio łach wschod nich, po -
nie waż li tur gia wschod nia jest moc -
no sko dy fi ko wa na. Tek sty przy pi sa ne
do dnia, do da ne go świę ta, są ści śle
okre ślo ne. Tak, jak li tur gia ła ciń ska
do so bo ru. Nie by ło tu więc miej sca
na śpiew lu do wy. No, mo że pod czas
Ko mu nii Świę tej – dłuż szy czas jej
trwa nia mógł być wy peł nio ny śpie -
wem lu du. Na wet pod czas Ko mu nii
Świę tej nie po win no się w za sa dzie
śpie wać nic in ne go po za tym, co opo -
wia da o udzie la niu Ko mu nii. Ale Ko -
ściół gre ko ka to lic ki w Pol sce, jest Ko -
ścio łem gra nicz nym, a więc ko lę dy,
śpie wa ne w do mach, śpie wa ne są
rów nież w cer kwi; w cza sie ko mu nii,
i po na bo żeń stwie. Pod pa trzo ne to zo -
sta ło u są sia dów, rzym skich ka to li -
ków, spodo ba ło się, zo sta ło prze ję te
i na swój spo sób prze two rzo ne.

Pa stor Je rzy Ro ga czew ski: – Ko lę dy
to war tość uni wer sal na. Sły szę w swo -
jej pa mię ci re ci tal ko lęd w To ron to,
czy w No wym Jor ku. Ko lę dy łą czą lu -
dzi i po zwa la ją nam wspól nie wes -
tchnąć do Chry stu sa. To prze sła nie
ewan ge licz ne, bi blij ne, któ re po ru sza
ser ca, szcze gól nie w kon tek ście te go,
co się dzie je, wę drów ki lu dów…

Ks. prof. A. Re gi nek: – Ko lę dy są
bar dzo eku me nicz ne. To jest ten nurt,
gdzie jest bar dzo wie le wspól nych tre -
ści, me lo dii… Bóg się ro dzi! Śpie wa my
ją wszy scy! 

Pa stor J. Ro ga czew ski: Uni wer sal ne
prze sła nie ko lę dy Kar piń skie go prze -
kra cza gra ni ce mię dzy Ko ścio ła mi.
Do cie ra tak że do wier nych wy zna nia
Bap ty stycz ne go. Dla Bap ty stów „Gra -
ni ce wy zna czo ne przez nie skoń czo ne -
go”, gdy Sło wo cia łem się sta ło i za -
miesz ka ło wśród nas, są do wo dem
na to, że nie skoń czo ny Bóg bar dzo
ko cha lu dzi, przez swo ją śmierć
i zmar twych wsta nie przy no si nam
ofer tę przy ję cia we wnętrz nej wol no-
ści od mo cy grze chu i śmier ci pro wa -
dząc nas do ży cia wiecz ne go. 
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6 Oj ciec S. Jan kow ski: – „Ogra ni cza -
nie się” Nie skoń czo ne go wy ni ka
z dzia ła nia Bo ga w Je go nie ogra ni czo -
nej wo li. Po ka zu je też Je go bo ga ty
i wła śnie nie ogra ni czo ny po ten cjał,
na co Bo ga stać. Ma my ob raz ja kie goś
wspa nia łe go, czy ste go Ab so lu tu, ko -
goś, kto wszyst ko ogar nia – stąd Bóg
wy da je się być wy ob co wa ny w po rów -
na niu z tą na szą sza ro ścią, grzesz no -
ścią, z od kle pa ną mo dli twą… A tu się
oka zu je, że ow szem, Bóg jest czy sty,
wspa nia ły, nie skoń czo ny, ale stać Go,
że by się ogra ni czyć; ro dzi się, cier pi,
da je się ukrzy żo wać, po tem zmar -
twych wsta je; nie tyl ko kar mi, ale sam
je. Spo ży wa to, co ota cza ją cy Go lu -
dzie. Bie rze udział w ra do ściach; w we -
se lach, w spo tka niach przy sto le, ale
i w ludz kiej cho ro bie; pła cze
nad śmier cią Ła za rza. Ogar nia wszyst -
ko, jest po nad wszyst kim i… pła cze?!
Jak mo że Bóg pła kać? To za pro sze nie
dla nas, że by śmy swo ją ludz ką py chę
moc no zre wi do wa li, sko ro Bo ga stać
jest na ta ki od ruch. Je ste śmy wszak
Je go stwo rze niem – na ob raz i po do -
bień stwo. 

Ks. prof. A. Re gi nek: – Do peł nił -
bym o ko lej ne wer se ty ko lę dy: Wszedł
mię dzy lud uko cha ny, dzie ląc z nim
tru dy i zno je… To pla stycz ny ob raz
ogra ni czo ne go Nie ogra ni czo ne go Bo -
ga przez to, że stał się czło wie kiem.
Wszedł w na sze spra wy cał ko wi cie.
Bóg – czło wiek. Ob raz stwo rzo ny
w ko lę dzie Kar piń skie go jest fe no me -
nal ny, bo po słu gu jąc się oksy mo ro -
nem – a więc prze ciw staw ny mi po ję -
cia mi, po ka zu je głę bo ką praw dę teo -
lo gicz ną. 

Ks. dr A. Ma li na: – Zga dzam się
cał ko wi cie. Ma my do czy nie nia z Pa -
nem Bo giem, któ ry czę sto jest gdzieś
tam, wy so ko, da le ko… Jest ja kimś Bo -
giem nie do stęp nym. Bo giem fi lo zo -
fów. Teo lo gów. Bo giem, któ rym się le -
piej nie zaj mo wać z róż nych wzglę -
dów, a z dru giej stro ny ma my na gle
ta ką pro stą, do brą wieść: Bóg sta je się
czło wie kiem!

S. Warm brand: – Wszedł mię dzy lud
uko cha ny… Co ro ku po Bo żym Na ro -
dze niu, w trze cią so bo tę stycz nia, ślą -
skie chó ry spo ty ka ją się w ba zy li ce oj -
ców fran cisz ka nów. Pięk na spra wa;
za wsze oł tarz „prze cho dzi” w ślą ską
be tlej kę! Za oł ta rzem to, co nas ota-
cza – ko kot na pło cie, bu ry kot, go -
łęb nik, kacz ki, po dwór ko… Wi dok
ten ście żyn ką prze cho dzi w Be ski dy,
a za Be ski da mi, czy li bli sko, mu ry Je -
ru za lem, a obok Be tle jem. Ma ry ja

Pan na, i Jó zef sta ry, pa ste rze mi li,
na sian ku Kry stu sik, czy li sa ma isto ta
ślą skie go poj mo wa nia wia ry; coś
swoj skie go, ro dzin ne go…

Ks. dr A. Ma li na: – Ko lę dy są chy -
ba naj bar dziej roz po wszech nio nym re -
per tu arem Ko ścio ła! Oka zu je się, że
ze 150 lat te mu w ko ścio łach ewan ge -
lic kich śpie wa no tyl ko ko lę dy ewan -
ge lic kie, i to ta kie nur tu pod sta wo we -
go. Po pięć dzie się ciu la tach do szły in -
ne pro te stanc kie ko lę dy; an giel skie,
ame ry kań skie. Po tem by ła re cep cja
tra dy cyj nych pol skich ko lęd. Dzi siaj
two rzą one re per tu ar bo żo na ro dze nio -
wych śpie wów ko ścio ła po wszech ne -
go… 

Oj ciec S. Jan kow ski: – Je stem Ka -
szu bą, więc po wiem za Ślą za ka mi, że
ję zyk pol ski w ko ście le był i jest mo -
wą świę tą. Tak by ło u mo ich ro dzi -
ców, dziad ków… Na Ka szu bach za -
sa da jest ta ka: je że li Msza Świę ta jest
od pra wia na po ka szub sku, to wszyst -
kie tek sty są po ka szub sku, na to miast
nie wpro wa dza się tek stów re gio nal -
nych do li tur gii po pol sku. Jak to by -
ło na co dzień? Jak ktoś szedł do ko -
ścio ła, to ka le czył, ale mó wił po pol -
sku. I do ma gał się od księ dza po praw -
nej pol sz czy zny. Bo to jest ję zyk w ko -
ście le. Na Ka szu bach, po roz bi ciu
dziel ni co wym, cią że nie by ło ku Pol-
sce. Co cie ka we, w ko ście le ewan ge -
lic kim w oko li cach Słup ska, By to wa,
u Sło wiń ców pod kre śla no sło wiań ski
cha rak ter miej sco we go Ko ścio ła (miej -
sco wy ję zyk na bo żeń stwa, a zwłasz-
cza ka zań).

S. Warm brand: – Wi gi lia. Naj waż -
niej szy wie czór w każ dym chrze ści -
jań skim do mu w Pol sce, na Ukra inie…
Wi gi lia w wa szych, księ ża, ro dzin nych
do mach?

Ks. prof. A. Re gi nek: – Od cze go
za czy na się wie cze rza? Od czy ta nia
Ewan ge lii o Na ro dze niu Pań skim
i mo dli twy. Przy Wi gi lii wspo mi na się
zmar łych człon ków ro dzi ny. Dla mnie
jest to za wsze bar dzo wzru sza ją cy mo -
ment. I dzie le nie się opłat kiem. Po-
tem tra dy cyj nie już karp, ziem nia ki,
ka pu sta z grzyb ka mi, mocz ka i ma -
ków ka… Och, za po mnia łem. I struc -
la! Ple cio ne cia sto! Jest sym bo lem
chle ba, któ rym na le ży się dzie lić.

Ks. dr A. Ma li na: – Od 24 lat je -
stem na Gór nym Ślą sku, więc i mo ja
wie cze rza wi gi lij na jest tro chę „od -
chy lo na” od te go, co by ło kie dyś dla
niej re pre zen ta tyw ne… W mo im ro -
dzin nym do mu za czy na ło się wi gi lię
od mo dli twy, od czy ta nia hi sto rii

o na ro dze niu Chry stu sa Pa na z Ewan -
ge lii świę te go Łu ka sza. Po tem by ła
część ku li nar na. Co nas, na Ślą sku
Cie szyń skim, wy róż nia ło? Rur ki, zwa -
ne też szul ka mi czy li ta kie ja sno brą -
zo we opłat ki zwi ja ne w ru lon, na mio -
dzie i cy na mo nie. A że by by ły jesz cze
słod sze, cza sem ma cza ło się je w mio -
dzie.

Pa stor J. Ro ga czew ski: -Trud no mi
jest jed no znacz nie opi sać tra dy cję mo -
je go ro dzin ne go wi gi lij ne go sto łu. To,
co pa mię tam, to wiel ka war tość chle -
ba i sza cu nek do ja kie go kol wiek po -
kar mu. Wy ni ka ło to z te go, że mo ja
ma ma prze ży ła wiel ki głód na Sy be -
rii…

Oj ciec S. Jan kow ski: – Ja je stem
dziec kiem dwóch tra dy cji, na wet mo -
że i trzech? Tra dy cja naj star sza, pod -
sta wo wa, to pół noc Pol ski, czy li Ka -
szu by, w wy da niu chłop skim, wiej -
skim. Po tra wy, po dob nie jak u was,
wzię te z te go, co wo kół ro śnie… Śląsk,
po wie dział bym, miał za wsze bo gat szą
kul tu rę prze twa rza nia da rów zie mi.
Mo że i dla te go, że zie mia jest bo gat -
sza? Kla sy ka ka szub skiej wie cze rzy wi -
gi lij nej? Za czy na się od ku cha, czy li
droż dżo we go cia sta z kru szon ką,
i zbo żo wej ka wy. Póź niej sta wia się
na stół to, co ucho dzi za dru gie da -
nie…

S. Warm brand: – Dzie li my się
opłat kiem, al bo pros fo rą. I skła da my
so bie ży cze nia…

Pa stor J. Ro ga czew ski: – Ży czę, by
obec ność Bo ża w ży ciu każ de go by ła
re al na i au ten tycz na, tak jak to by ło
pod czas na ro dze nia Chry stu sa. 

Oj ciec S. Jan kow ski: – Że by sło wa
się sta ły cia łem – rze czy wi sto ścią. Że -
by by ło do bro mię dzy na mi.

Ks. dr A. Ma li na: – Że by śmy so bie
nie da li za brać Świąt. Że by śmy za cho -
wa li to, co cen ne, to, co jest isto tą
Świąt. Że by śmy nie za po mnie li kto
przy cho dzi, po co przy cho dzi. I ja kie
są te go skut ki dla nas i na sze go ży cia.

Ks. prof. A. Re gi nek: – Waż ne jest
to, co jest źró dłem te go świę ta – praw -
da o Bo gu, któ ry przy cho dzi na świat.
Chwa ła na wy so ko ści Bo gu, a na zie mi
po kój lu dziom do brej wo li.

S. Warm brand: – Ko lę dy, pie śni ko -
ściel ne… Ma te ria wiecz nie ży wa – mu -
zy ka i po ezja wy ro sła z dzie jów ca łe go
ob sza ru Pol ski – ze Ślą ska, z Ka szub,
z po gra ni cza pol sko -ukra iń skie go,
z róż no rod nych barw chrze ści jań stwa.

Bóg się ro dzi!
Spo koj nych Świąt –

Sta ni sła wa Warm brand
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No, to jak kto po tra fi tak niech
i te raz śpie wa ko lę dy… Po swo je mu
– li te rac ką mo wą, al bo – za oj cem
Jan kow skim… ka szub ską, jak w Ry -
bac kiej ko lę dzie, co chy ba nie ta kie
trud ne, ja ko że me lo dię dru giej,
Dzysô z Be tle jem, do sko na le zna my:

Ju pierszô gwiôzdka skrzi na nie bie, 
Tej dze cątkò pòwi tac czas, 
Zro dzoné, bë zba wic przes se bie 
Mi ło tą Bòżą grzésznëch nas.

Dzysô z Be tle jem wie sołé nóm wia dło,
Że mat ką òstac na dzéwicã pa dło...

Chri stus sã ro dzy, nas wëswòbòdzy.
Anielë gra ją, mãdrcë wi ta ją,
Pa stu rze spiéwa ją, bidlãta klãka ją...
Cëda lëdzóm pòznac da ją...

Cho rzow ska „Gwiaz da” prze śpie wa ła 105 lat!
– Wczo raj mia łam przy jem ność

uczest ni czyć w kon cer cie Chó ru
„Gwiaz da”, któ ry ob cho dził 105
rocz ni cę swej dzia łal no ści.
Po kon cer cie wy róż nio no za słu żo -
nych chó rzy stów, a tak że skła da -
no gra tu la cje i ży cze nia. Tak że i ja
ży czę Chó ro wi wie lu dal szych
suk ce sów oraz ko lej nych ju bi le -
uszy.

Wśród go ści skła da ją cych chó ro wi
gra tu la cje i ży cze nia by ła m.in. Ma-
ria No wak – po słan ka na Sejm Rze -
czy po spo li tej, za przy jaź nio na z chó -
rem użyt kow nicz ka Fa ce bo oka skąd

wzię ta zo sta ła cy to wa na po wy żej mi -
ni re la cja z ży cze nia mi.

Na kon cert, któ ry od był się 7 li sto -
pa da br. w Sta ro cho rzow skim Do mu
Kul tu ry, wy brał się tak że re dak tor
„Śpie wa ka Ślą skie go”. Jak się oka za ło
przy szło spo ro go ści i mi ło śni ków
chó ral ne go śpie wu. Każ dy z nich
mógł za opa trzyć się w oka zjo nal ny
fol der oraz pro gram wie czo ru. 

„Wy da rze nie to jest dla nas nie tyl -
ko po wo dem do du my jak i ra do ści,
ale rów nież wiel kim wy zwa niem
do dal szej dzia łal no ści na rzecz ru-
chu śpie wa cze go”.

Śpie wa cy cho rzow skiej „Gwiaz dy”
ob cho dzą cy rocz ni cę stu pię cio le cia
swe go chó ru ma ją pra wo do du my.
To ozna cza, że uję te w cu dzy słów zda -
nie z rocz ni co wej pu bli ka cji nie jest
pu stym fra ze sem. Go dzi się przy po -
mnieć, że „Gwiaz da” jest naj star szą
or ga ni za cją w Cho rzo wie Sta rym,
któ ra prze trwa ła do dnia dzi siej sze go.
W 2000 ro ku sta ła się człon kiem
Kon fra ter ni Naj star szych Chó rów
i Or kiestr Wo je wódz twa Ślą skie go.

Ofi cjal nie chór po wstał w 1910 ro -
ku. Je go ko rze nie się ga ją jed nak lat
90. XIX wie ku.

Po nad 100 lat dzia łal no ści to splot
hi sto rii kil ku po ko leń śpie wa ją cych
cho rzo wian. 

Raj mund Han ke – miesz ka niec Cho -
rzo wa i by ły pre zes ślą skie go związ ku
ama to rów chó ral ne go śpie wu i or kie -
stro we go mu zy ko wa nia pi sał:

„Nada wa na ślą skim chó rom na zwa
„Gwiaz da” zwia sto wa ła na dzie ję
na god niej sze trak to wa nie Gór no ślą -
za ków na wła snej zie mi. Pierw szy
chór o tej na zwie po wstał w ro ku ob -
cho dów 500. rocz ni cy zwy cię stwa
pod Grun wal dem, a je go hym nem by -
ła Ro ta. Naj wię cej „Gwiazd” po wsta -
ło w okre sie zbroj nej wal ki o przy -
wró ce nie Ślą ska Pol sce, co od zwier -
cie dla ło po li tycz ne na stro je tam tych
po ko leń śpie wa ków i spo łecz no ści,
w któ rych ży li”.

Pod kie run kiem Da nu ty Do mań skiej -Gar czar czyk i czę ścio wo przy for te pia no wym akom pa nia -
men cie Do ro ty Adam czak chór wy ko nał pięt na ście utwo rów…
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Cho rzow ska „Gwiaz da”, ró wie śnik
Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr
prze trwa ła wie le dzie jo wych za wi ro -
wań. Za słu ży ła so bie na uzna nie i sza -
cu nek. Ob cho dzo na nie daw no rocz -
ni ca skła nia do re flek sji i przy po mi -
na nia te go, co w hi sto rii cho rzow skie -
go ze spo łu wy da je się szcze gól ne cen -
ne i in te re su ją ce.

Śla dy wspa nia łej prze szło ści chó ru
od naj du je my w za cho wa nych do ku -
men tach. Do brze jest zaj rzeć
przy rocz ni co wej oka zji na przy kład
do ar chi wal nych za so bów Ślą skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr. Moż -
na po grze bać w sta rych pro to ko łach,
al bo prze wer to wać rocz ni ki „Śpie wa -
ka Ślą skie go”. Wiel ka to fraj da. Ko -
rzy sta jąc z ta kie go we hi ku łu cza su bez
tru du prze no si my się w naj od le glej -
szą na wet prze szłość. Po wiedz my
do ro ku 1925. 

Jest po nie dzia łek, 29 czerw ca. Miej -
sce zna jo me. Sa la peł na. Lu dzie tro-
chę nie dzi siej si. Tak się wy da je są dząc
choć by po ubio rach. Po chwi li orien -
tu je my się, że je ste śmy w naj więk szej
na pol skim Ślą sku sa li ho te lu Hra bia
Re den… Oczy wi ście wie my: te raz…
to zna czy… w 2015 ro ku swo ją sie -
dzi bę ma tu taj Te atr Roz ryw ki…

Dwu dzie ste go dzie wią te go czerw ca
1925 ro ku w sa li ho te lu Hra bia Re-
den „prze peł nio nej śpie wa ka mi i pu -
blicz no ścią, po mię dzy któ rą jed nak in -
te li gen cji pra wie zu peł nie wi dać nie
by ło” od by wa ły się po pi sy chó rów
zor ga ni zo wa ne w ra mach trwa ją ce go
już dru gi dzień V Zjaz du Ślą skich Kół
Śpie wa czych. Po pi som przy słu chu ją się
dzien ni ka rze. Na pi szą po tem szcze gó -
ło we spra woz da nia. Jest też przed sta -
wi ciel „Śpie wa ka Ślą skie go”. No tu je:

„Tak ra no jak po po łu dniu by ła
spo sob ność usły szeć chó ry wy ko nu -

ją ce wy bra ne przez sie bie pie śni z ca -
łą bra wu rą. Ze szcze gól nem uzna niem
po wi ta no po pis to wa rzy stwa śpie wu
„Gwiaz da” z Cho rzo wa, wy stę pu ją -
ce go pod ba tu tą p. Gaw la sa z no wym
6-gło so wym utwo rem te goż kom po -
zy to ra p. t. Pa weł i Ga weł” („Śpie wak
Ślą ski” 1925, nr 7 s. 36).

Rocz ni co wy kon cert „Gwiaz dy” był
przed się wzię ciem uda nym. Pod kie -
run kiem Da nu ty Do mań skiej -Gar -
czar czyk i czę ścio wo przy for te pia no -
wym akom pa nia men cie Do ro ty
Adam czak chór wy ko nał pięt na ście
utwo rów, wśród nich hymn Gau de
Ma ter Po lo nia i Jó ze fa Świ dra Mo dli -
twę do Bo ga ro dzi cy, na koń cu zaś uro -
cze Pie śni cie szyń skie w opra co wa niu
Mi ry Zi miń skiej -Sy gie tyń skiej. Słu -
cha jąc tych i in nych utwo rów i po -
dzi wia jąc wciąż utrzy mu ją cą się
na wy so kim po zio mie żwa wość śpie -
wa ków mi mo wo li na su wa ły się
na myśl roz ma ite fak ty z hi sto rii ze -
spo łu, któ re go pierw szy sztan dar,
ufun do wa ny w 1920 ro ku, za gi nął
w okre sie dru giej woj ny świa to wej
i w 2010 ro ku za stą pio ny zo stał no -
wym. W ten sztan dar, du mę chó rzy -
stów „Gwiaz dy”, wpię ta zo sta ła Ho -
no ro wa Od zna ka Zło ta z Bry lan tem.
Z na leż nym sza cun kiem pod czas uro -
czy ste go ob cho du de ko ro wa li ów
znak jed no czą cy śpie wa ków se kre tarz
Za rzą du Głów ne go Ślą skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr – An drzej Wój -
cik, ka pe lan Związ ku – ks. prof. An -
to ni Re gi nek, pre ze ska Okrę gu Cho -
rzow sko - Świę to chło wic kie go – Ge -
no we fa Sta cho wiak. 

Jak już na wstę pie wspo mnia no,
od zna ka mi ho no ro wy mi róż nych
stop ni ude ko ro wa ni zo sta li rów nież
wy róż nia ją cy się sta żem i dzia łal no -
ścią śpie wa cy chó ru.

Uroz ma ico ny pro gram rocz ni co we -
go ob cho du i je go wy jąt ko wy na strój
spra wił, że uśmiech nię ci słu cha cze
i go ście grom ki mi bra wa mi da wa li
wy raz swe mu za do wo le niu i uzna niu
efek tów pra cy ze spo łu świę tu ją ce go
za cną rocz ni cę. Nie wy klu czo ne, że nu -
ci li przy tym bez gło śnie zna ną po -
wszech nie pieśń, któ rej sło wa, tu nie -
co od mie nio ne, z ra do ścią, w cha rak -
te rze oso bi stych ży czeń przy ta czam: 

Niech więc „Gwiaz da” –
ta cho rzow ska,
ni gdy nie za ga śnie
I na na szym 
ślą skim nie bie
świe ci co raz ja śniej!

An drzej Wój cik

Ho no ro wy mi od zna ka mi róż nych stop ni ude -
ko ro wa ni zo sta li wy róż nia ją cy się sta żem i dzia -
łal no ścią śpie wa cy chó ru

Chór Pa ra fial ny św. Ce cy lii
w Ru dzie Śl.-Ko chło wi cach
ob cho dził w li sto pa dzie bie żą -

ce go ro ku sto pią tą rocz ni cę dzia łal -
no ści.

Za ło żo ny zo stał w 1910 ro ku przez
pro bosz cza pa ra fii p.w. Trój cy Prze -
naj święt szej ks. Lu dwi ka Tun kla i or -
ga ni stę Emi la Cho dziń skie go dla ubo -
ga ce nia li tur gii i pod nie sie nia po zio -
mu śpie wu wier nych w cza sie na bo -
żeństw.

Dzię ki Chó ro wi św. Ce cy lii pol ska
chó ral na pieśń re li gij na w Ko chło wi -
cach roz brzmie wa od po nad wie ku
i to po mi mo wszel kich za wi ro wań
spo łecz nych, czę sto bar dzo nie przy -
chyl nych chó rom ko ściel nym.

W pierw szych la tach ist nie nia dzia -
łal ność je go ogra ni cza ła się tyl ko
do pa ra fii. W la tach 1918–1920 za -
czy na się pro ces in te gra cji z ru chem
śpie wa czym na Gór nym Ślą sku po -
przez przy na leż ność do związ ków
śpie wa czych. Od 1922 do 1933 ko -
chło wic ki chór zrze szo ny był
w Związ ku Ślą skich Kół Śpie wa czych,
w la tach 1933–1939 na le żał
do Związ ku Pol skich Chó rów Ko ściel -
nych, a od 1945 do 1949 do Związ -
ku Ślą skich Kół Śpie wa czych.

W la tach 90-tych ubie głe go wie ku,
po na sta niu wa run ków do nie skrę po -
wa nej dzia łal no ści ka to lic kich or ga -
ni za cji ko ściel nych, ze spół na wią zał
ak tyw ną współ pra cę z Pol skim
Związ kiem Chó rów i Or kiestr.

Jest człon kiem za ło ży cie lem Kon -
fra ter ni Naj star szych Chó rów i Or -
kiestr Wo je wódz twa Ślą skie go (2000
rok) oraz współ za ło ży cie lem Okrę gu
Rudz kie go Ślą skie go Związ ku Chó-
rów i Or kiestr (2006).

Na le ży do ak tyw nych ze spo łów
śpie wa czych. Na prze strze ni ro ku da -
je od 30 do 50 wy stę pów. Jest tak że
or ga ni za to rem sa mo dziel nych kon cer -
tów. W re per tu arze po sia da za rów no
utwo ry sa kral ne jak i świec kie. 

Ze swo im śpie wem tra fił do róż -
nych miej sco wo ści w kra ju i za gra -
ni cą. Kon cer to wał m.in. na Sło wa cji,
w Cze chach, w Au strii oraz uczest ni -
czył we Wło szech w gro nie dwu stu -
pięć dzie się cio oso bo we go Chó ru Re -
pre zen ta cyj ne go Gór ne go Ślą ska
na ob cho dach dwu dzie sto le cia pon -
ty fi ka tu Oj ca św. Ja na Paw ła II w 1998
ro ku. Tra dy cyj nie uczest ni czył
w przed się wzię ciach or ga ni zo wa nych
przez Od dział Ślą ski Pol skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr obec nie
w przed się wzię ciach Ślą skie go Związ -



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 2015 25

ku Chó rów i Or kiestr w tym m.in.
w Fe sti wa lu „Ma gni fi cat”, „Tro jo ku
Ślą skim”, „Go dach Ślą skich”, „Fe sti -
wa lu Pie śni Eu cha ry stycz nej”.
Uczest ni czył tak że w pię ciu ko lej -
nych Prze glą dach Chó rów Ko ściel -
nych – Pie śni Po kut nej i Pa syj nej Me -
tro po lii Gór no ślą skiej w Żo rach.

W 2004 ro ku „Ce cy lia” by ła ini -
cja to rem i współ or ga ni za to rem
z Urzę dem Mia sta Ru da Ślą ska kon -
cer tu „Z pie śnią do Unii”, w któ rym
udział wzię ło osiem chó rów rudz -
kich, or kie stra dę ta Kop. „Ha lem ba”
oraz ze spół ta necz ny „Ru dzia nie” –
ra zem po nad 350 wy ko naw ców.

W pierw szych pię ciu la tach już
dru gie go wie ku dzia łal no ści Chór Pa -
ra fial ny św. Ce cy lii tra fił ze swo ją
pie śnią do ko ścio łów Gli wic, Za brza,
Ka to wic, Cho rzo wa, Świę to chło wic,
Mi ko ło wa, Pie kar Ślą skich, Tar now -
skich Gór, do Psar, Psar – Dę bia, Za -
ko pa ne go, Ludź mie rza, Kra ko wa –
Ła giew nik, Li ma no wej, No we go Są -
cza, Sta re go Są cza, Le wo czy na Sło -
wa cji, oraz Wi sły i Bren nej w Be ski -
dach. Wspo mnieć też na le ży o pie-
śni chó ral nej nie sio nej do rudz kich
do mów po mo cy spo łecz nej w Ko -
chło wi cach i Orze go wie.

Za swo ją dzia łal ność zo stał uho -
no ro wa ny mię dzy in ny mi:

Zło tą Od zna ką Ho no ro wą Pol skie -
go Związ ku Chó rów i Or kiestr

Zło tą Od zna ką Ho no ro wą z Wień-
cem Lau ro wym Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr

Mię dzy na ro do wą na gro dą im. Sta -
ni sła wa Mo niusz ki 

Lau rem 100-le cia Związ ku Ślą -
skich Kół Śpie wa czych

Od zna ką Ho no ro wą Pre zy dent Mia -
sta Ru dy Ślą skiej „Kam rat Rudz ki”

na gro dą Pre zy den ta Mia sta Żo ry
w Ogól no pol skim Prze glą dzie Chó -
rów Ko ściel nych Pie śni Po kut nej i Pa -
syj nej – Żo ry 2012

God nym od no to wa nia są pięk ne
osią gnię cia chó ru już po Ju bi le uszu
100-le cia – mia no wi cie: w 2011ro ku
za jął pierw sze miej sce na Dru gim Fe -
sti wa lu Pie śni Sa kral nej or ga ni zo wa -
nym przez Cen trum Kul tu ry Ślą skiej

w Świę to chło wi cach, na stęp nie
na VIII Ogól no pol skim Prze glą dzie
Chó rów Ko ściel nych Pie śni Po kut nej
i Pa syj nej – Żo ry 2012 oraz na IV Fe -
sti wa lu Pie śni Eu cha ry stycz nej w Ka -
to wi cach – Pio tro wi cach w 2012 ro -
ku. Na dwóch pierw szych fe sti wa lach
dy ry gent ka ko chło wic kie go chó ru, Be -
ata Rą ba – To mi ca, uho no ro wa na zo -
sta ła ty tu łem naj lep sze go dy ry gen ta.

Chór „Ce cy lia” po sia da sztan dar
ufun do wa ny w 1948 ro ku. Jest to
dru gi sztan dar. Pierw szy, ufun do wa -
ny w 1921 ro ku, uległ znisz cze niu
w cza sie dzia łań wo jen nych w po ło -
wie lat czter dzie stych ubie głe go wie -
ku.

W sto pią tym ro ku dzia łal no ści
Chór Pa ra fial ny św. Ce cy lii li czy 38
osób (14 – so pra nów, 10 – al tów, 8
– te no rów i 6 – ba sów). Ze spół pro -
wa dzi uta len to wa na dy ry gent ka Be -

ata Rą ba – To mi ca. Ko chło wic cy
śpie wa cy ota cza ni są tro skli wą opie -
ką pro bosz cza pa ra fii Trój cy Prze naj -
święt szej, ks. prał. Je rze go Li sczy ka.

Chó ro wi pre ze su je z wiel kim od -
da niem Da nu ta Lu bo jań ska, któ ra
dba o bar dzo ko le żeń ską, ser decz ną
at mos fe rę i jest ini cja tor ką wie lu śpie -
wa czych do ko nań.

Uro czy sto ści rocz ni co we stu pię -
cio le cia za in au gu ro wa ła 15 li sto pa da
br. uro czy sta Msza św. dzięk czyn -
na w ko ście le p.w. Trój cy Prze naj -
święt szej w Ru dzie Śl. – Ko chło wi -
cach. Dwu dzie ste go dru gie go li sto pa -
da w tej sa mej świą ty ni od był się uro -
czy sty kon cert chó ru pod dy rek cją
Be aty Rą by – To mi cy. Śpie wa kom to -
wa rzy szy li na in stru men cie kla wi szo -
wym Ra fał Ko zu bek oraz To masz To -
mi ca, któ ry rów nież po pro wa dził
kon fe ran sjer kę. Do chó ru go ścin nie
do łą czy ło kil ka osób z pro wa dzo ne -
go tak że przez dy ry gent kę „Ce cy lii”
Ze spo łu Ka me ral ne go Ab sol went.

W cza sie rocz ni co wej uro czy sto ści
chór zo stał od zna czo ny Ho no ro wą
Od zna ką ŚZChiO Zło tą z Wień cem
Lau ro wym. Rów nież kil ku na stu chó -
rzy stów uho no ro wa nych zo sta ło zło -
ty mi, srebr ny mi i brą zo wy mi od zna -
ka mi ho no ro wy mi. Zło tą Od zna ką
z Lau rem ude ko ro wa na zo sta ła Be-
ata Rą ba – To mi ca. Od zna cze nia
w imie niu Za rzą du Głów ne go
ŚZChiO wrę cza li mgr An drzej Wój -
cik oraz ks. prof. An to ni Re gi nek któ -
rzy rów nież zło ży li chó ro wi oso bi ste
ży cze nia i gra tu la cje.

Skła da li je tak że przed sta wi cie le
UM Ru da Ślą ska, Ra dy Mia sta oraz
de le ga cje rudz kich chó rów „Glo ria”
z Go du li, „Can ta te Deo” z Ha lem by,
„Sło wi czek” z Wir ku, „Aca lan this”
z Ru dy i „Mi cha el” z Orze go wa.

Rocz ni co we uro czy sto ści za koń -
czy ło przy ja ciel skie spo tka nie chó -
rzy stów i go ści na aga pie.

O uro czy sto ściach rocz ni co wych
Chó ru św. Ce cy lii in for mo wa ły lo kal -
ne me dia m.in. „Dzien nik Za chod -
ni”, „Ty go dnik Ru da Ślą ska”, Ty go -
dnik Spo łecz no – Kul tu ral ny „Wia -
do mo ści Rudz kie”, Ra dio eM, te le -
wi zja TV Sfe ra – Ru da Ślą ska, Por tal
Miej ski -RudaSlaska.com.pl i in ne.

Chó ro wi Pa ra fial ne mu św. Ce cy lii
z Ru dy Ślą skiej – Ko chło wic ży czyć
wy pa da wie lu ju bi le uszo wych rocz -
nic i jesz cze wię cej tak wspa nia łych
kon cer tów, jak ten z oka zji stu pię -
cio le cia.

Jan Ka sper czyk

105 lat Chó ru Pa ra fial ne go 
św. Ce cy lii 

w Ru dzie Ślą skiej-Ko chło wi cach

Tak w dniu rocz ni co we go kon cer tu pre zen to wał się Chór Pa ra fial ny św. Ce cy lii z Ru dy Ślą skiej -
-Ko chło wic. Przy pul pi cie dy ry gent ka ze spo łu, Be ata Rą ba -To mi ca
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Świę to śpie wa ków w Wy rach

95 lat chó ru „Zo rza”
Czym jest mu zy ka? Mo że po pro stu
nie bem z nu ta mi za miast gwiazd? 

(Lu dwik Je rzy Kern)

Dla chó ru mie sza ne go „Zo rza”
z Gmi ny Wy ry rok 2015 był szcze -
gól ny, al bo wiem chór ob cho dził swo -
je 95-le cie. Ob cho dy ju bi le uszo we
roz po czął kon cer tem ko lęd w ko ście -
le NSPJ w Wy rach. Wraz z ju bi la tem
wy stą pił ze spół dzie cię cy „Dzwo necz -
ki” i ze spół mło dzie żo wy. Obie gru -
py, co war to pod kre ślić, dzia ła ją
przy wy rskiej pa ra fii. 

Po tem „Zo rzę” po chło nę ły go dzi ny
prób. Wie le cza su po świę co no
na przy go to wa nie pro gra mów kon -
cer tów wpi sa nych w rocz ni co we ob -
cho dy. W lip cu chór wy stą pił z kon -
cer tem pod czas XIV Spo tka nia Pszcze -
la rzy Ślą skich na Tru to wi sku Murc ki.
W sierp niu śpie wał pod czas warsz ta -
tów mu zycz nych na Roz to czu (kon -
cert pie śni świec kich w Za mo ściu
w Ba stio nie II oraz kon cert pie śni re -
li gij nych w Sank tu arium Ma ryj nym
w Kra sno bro dzie). We wrze śniu „Zo -
rza” go ści ła wę gier ski chór „Echa Ma -
try”, któ ry przy je chał do Wyr z re wi -
zy tą. Oby dwa chó ry przy go to wa ły
opra wę mu zycz ną mszy św. po lo wej
pod Po mni kiem Żoł nie rzy Wrze śnia
1939 w Go sty ni, wy stą pi ły też pod -
czas wspól ne go wie czo ru mu zycz ne go
w Do mu Kul tu ry w Go sty ni. In for ma -

cje o po by cie chó ru „Zo rza” na Wę -
grzech i ga le rię zdjęć z po by tu wę gier -
skie go chó ru w Gmi nie Wy ry za mie -
ści li śmy na na szej stro nie in ter ne to-
wej (www.cu fal.pl/zo rza). Rów nież we
wrze śniu, w ra mach XXIII Świę ta Ślą -
skiej Pie śni Chó ral nej „Tro jok Ślą ski”
chór „Zo rza” wy stą pił z kon cer tem
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za ci -
sze” w Ka to wi cach -Pio tro wi cach.

I wresz cie nad szedł dzień świę to -
wa nia – so bo ta 3 paź dzier ni ka. 

Pod wie czór, o osiem na stej, do Do -
mu Kul tu ry w Go sty ni przy by li licz-
nie go ście. Na tę po rę na zna czo no roz -
po czę cie ju bi le uszo we go kon cer tu. Sa -
lę kon cer to wą wy peł ni li przy ja cie le,
krew ni i zna jo mi, daw ni chó rzy ści,
za pro szo ne de le ga cje oraz oso by, któ -
rym chór pra gnął wy ra zić wdzięcz -
ność za po moc i współ pra cę. Na nasz
kon cert przy by li mię dzy in ny mi: wójt
gmi ny Wy ry Bar ba ra Pra soł, wi ce sta -
ro sta Po wia tu Mi ko łow skie go Ma rek
Sza fra niec, pre zes Za rzą du Głów ne go
ŚZChiO w Ka to wi cach Ro man Wa -
rze cha, pre zes Okrę gu Mi ko łow skie -
go ŚZChiO Be ne dykt Obe rda, pro -
boszcz pa ra fii Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go ks. dzie kan Ra fał Paź dzier -
niok oraz ks. pra łat Edward Po lo czek
i ks. Piotr Stoll z pa ra fii NSPJ w Wy -
rach, dy rek tor Do mu Kul tu ry w Go -
sty ni Jo lan ta Ryn kie wicz -Ko twa siń -
ska, dy rek to rzy gmin nych szkół

i przed szko li, de le ga cje sto wa rzy szeń
i or ga ni za cji dzia ła ją cych w Gmi nie
Wy ry, de le ga cje chó rów… 

Pierw szą część kon cer tu chór roz -
po czął pie śnią Gau de Ma ter Po lo nia.
Po niej na stą pi ły wspo mnie nia waż -
niej szych wy da rzeń z hi sto rii ar ty -
stycz nych do ko nań chó ru i pre zen ta -
cja pie śni ślą skich. Na za koń cze nie
czę ści ofi cjal nej pre zes Za rzą du Głów -
ne go ŚZChiO w Ka to wi cach R. Wa -
rze cha oraz pre zes Okrę gu Mi ko łow -
skie go ŚZChiO B. Obe rda uho no ro -
wa li za słu żo nych chó rzy stów Od zna -
ką Ho no ro wą (li stę od zna czo nych
opu bli ko wa no na stro nie in ter ne to -
wej chó ru). Pod czas prze rwy, ja ka po -
tem na stą pi ła, wznie sio no to ast
za po myśl ność wy rskie go chó ru. Go -
ście przy by li na uro czy stość mo gli też
za po znać się z wy sta wą fo to gra ficz -
ną uka zu ją cą do ro bek ze spo łu z ostat -
nich pię ciu lat je go dzia łal no ści. Zło -
ży ły się nań m. in.:
l kon cer ty wy jaz do we w Ludź mie -

rzu, Wam bie rzy cach, Ka cwi nie, Na -
łę czo wie, Ka zi mie rzu Dol nym, Za -
mo ściu, Kra sno bro dzie

l udział w III Ogól no pol skim Zlo cie
chó rów i Or kiestr w Li che niu

l kon cert w Ko ście le Pol skim w Bu -
da pesz cie pod czas XIX Dni Kul tu ry
Chrze ści jań skiej

l kon cert pie śni ślą skich i żoł nier -
skich pod czas XII Mię dzy na ro do -

Ho no ro we od zna ki Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr do da ły wy-
rskiej „Zo rzy” nie zwy kłe go bla sku. A mo że przy czy ni li się do te go de ko -
ru ją cy chó rzyst ki pre ze si – R. Wa rze cha i B. Obe rda?

A gdy nad szedł czas gra tu la cji, ży czeń i po dzię ko wań, ob ję to ni mi tak -
że au tor kę za miesz czo nej obok re la cji, któ ra po za tym jest dy ry gent ką
„Zo rzy”
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we go Fe sti wa lu Chó rów w Recsk
(We gry) po łą czo ne go z ob cho da mi
100. rocz ni cy wy bu chu I woj ny
świa to wej

l kon cert pie śni re li gij nych w ko ście -
le św. Ste fa na rów nież w Recsk oraz
na wią za nie współ pra cy z wę gier -
skim chó rem „Echa Ma try”

l udział w kon cer tach re li gij nych or -
ga ni zo wa nych przez Okręg Mi ko -
łow ski ŚZChiO

l kon cer ty pod czas piel grzym ki chó -
rów i or kiestr ŚZChiO Okrę gu Mi -
ko łow skie go do Sank tu arium Mat -
ki Bo żej w Bu ja ko wie oraz pod czas
Gór no ślą skich Pre zen ta cji Chó rów
i Or kiestr w Gór no ślą skim Par ku
Et no gra ficz nym w Cho rzo wie

l wy stę py m.in. w Ło dzi na Piotr -
kow skiej z na gra niem do in ter ne -
to wej tv, w Ka pli cy Zam ko wej
w Lu bli nie, w Pa ła cu – Ho te lu
w Czy żo wie Szla chec kim, w sa li ba -
lo wej Pa ła cu ro du Po pie lów w Ku -
ro zwę kach, w sa li ba lo wej Zam ku
w Łań cu cie, a tak że w Ope rze Na -
ro do wej w Bu da pesz cie, ba zy li ce
Naj święt szej Ma rii Pan ny i św. Woj -
cie cha w Esz ter gom, w csar dzie
w Ege rze

l wy stę py pod czas Jar mar ków Ad -
wen to wych
W dru giej czę ści rocz ni co we go ob -

cho du chór za pre zen to wał pie śni tzw.
mu zy ki lek kiej m. in. O hap py day,
The Lion sle eps to ni ght, Gu an ta na me -
ra i Sin ga ba ham bayo. 

Ser decz nie po dzię ko wa li śmy tak że
na szym spon so rom i licz nym oso bom
bez in te re sow nie wspie ra ją cym dzia -
łal ność chó ru. Wie lu wzru szeń do -
star czy ły chó rzy stom gra tu la cje, ży -
cze nia i sło wa uzna nia. Do ce nio ne
zo sta ły wy sił ki i am bit ne dą że nia
do osią gnię cia po zio mu, ja ki chór za -
pre zen to wał pod czas kon cer tu. By ły

też kwia ty, pre zen ty i szcze ry uśmiech
ze łza mi ra do ści. Po wy ko na nej
na ko niec pie śni Ama zig gra ce na stą -
pi ły dłu go trwa łe owa cje, więc za śpie -
wa li śmy jesz cze raz, na bis. Po tem
chó rzy ści i go ście uda li się na po czę -
stu nek, któ re mu to wa rzy szy ły wzru -
sza ją ce i nie koń czą ce się roz mo wy.

Wszyst kim dzię ku je my za szcze re
ży cze nia i ma my na dzie ję spo tkać się
za pięć lat na 100-le ciu chó ru mie -
sza ne go „Zo rza” z Wyr.

Li lian na Czaj kow ska

Bar wa mi tę czy za ja śnia ła „Zo rza” pod czas ob cho du swe go 95-le cia

Rocz ni co wy ob chód Okrę gu Wo dzi sław skie go

Za na mi 95 lat, przed na mi...?
Ob cho dy 95-le cia Wo dzi sław skie go Okrę gu Związ ku

Ślą skich Kół Śpie wa czych (obec nie Okrę gu Wo dzi sław -
skie go Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr) od by ły się
4 paź dzier ni ka. Obej mo wa ły dwie czę ści. Pierw szą wy -

peł ni ła uro czy sta msza św. kon ce le bro wa na w ko ście le
pw. Wnie bo wzię cia NMP w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Ce le -
bran sem był ka pe lan Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr, ks. prof. An to ni Re gi nek. Asy sto wa li mu ks. pra łat

6

Chwi la szcze gól nie pod nio sła: po cząt ko wy śpiew a cap pel la sta ro daw-
nej pie śni Bo gu ro dzi ca. Chó rem „Echo”-Bier tuł to wy dy ry gu je T. Ku bi ca

Uro czy stej mszy św. z oka zji 95-le cia prze wod ni czył ks. prof. A. Re gi nek,
któ re mu dzię ko wa li śmy za do bre sło wo i udzie lo ne bło go sła wień stwo
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6Bo gu sław Płon ka – pro boszcz pa ra fii WNMP w Wo dzi -
sła wiu Śl., ks. pra łat Al fred Wlo ka – by ły pro boszcz pa ra-
fii WNMP Bier tuł to wy w Ra dli nie, ks. Ka rol Pu kocz –
wi ka ry pa ra fii WNMP. Mu zycz ną opra wę ce le bra cji za -
pew nił Chór Mę ski „Echo”- Bier tuł to wy z Ra dli na i to -
wa rzy szą cy ze spo ło wi kwar tet smycz ko wy. Chwi lą szcze -
gól nie pod nio słą był po cząt ko wy śpiew a cap pel la sta ro -
daw nej pie śni Bo gu ro dzi ca. W dal szej ko lej no ści wy ko -
na ne zo sta ły frag men ty
mszal ne Sanc tus i Be ne -
dic tus, utwór Mo zar ta
Ave ve rum i Tie bie po -
jem. Dy ry go wał Ty mo -
te usz Ku bi ca.

W na bo żeń stwie
uczest ni czy ły pocz ty
sztan da ro we chó rów
Okrę gu Wo dzi sław skie -
go („Echo”- Bier tuł to -
wy, „Ja dwi ga”- Wo dzi -
sław Śl. i „Mo niusz ko”-
Czy żo wi ce), Związ ków
Za wo do wych KWK
„Mar cel” oraz pa ra fial -
ne. Wśród wier nych
obec ni by li przed sta wi -
cie le ZG ŚZChiO,
człon ko wie ze spo łów
śpie wa czych i mu zycz -
nych Okrę gu Wo dzi -
sław skie go, ich ro dzi ny,
sym pa ty cy i przy ja cie le,
po sło wie RP, re pre zen -
ta cje władz sa mo rzą do -
wych Wo dzi sła wia Śl.
i po wia tu wo dzi sław -
skie go oraz wie lu in -
nych go ści. 

Po mszy w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go roz po czę ła się
dru ga część uro czy sto ści. Oprócz za pro szo nych go ści
uczest ni czy li w niej człon ko wie Za rzą du i Ko mi sji Re wi -
zyj nej Okrę gu Wo dzi sław skie go oraz przed sta wi cie le
wszyst kich zrze szo nych w nim ze spo łów. 

Przy by łych przy wi tał pre zes okrę gu, Kry stian Dziu ba,
po czym chwi lą za du my uczczo no pa mięć zmar łych

człon ków i sym pa ty ków wo dzi sław skie go ogni wa związ -
ko we go. Spo tka nie uświet nił śpiew wy stę pu ją ce go
pod kie run kiem Emil li Ko piec Mło dzie żo we go Chó ru
Miej skie go „Can ti cum No vum”. W Sa li Ślu bów wo dzi -
sław skie go USC wy słu cha no wspa nia łe go mi ni kon cer tu
czter dzie sto oso bo we go ze spo łu mło dzie ży wo dzi sław -
skich szkół. 

Zgod nie ze zwy cza jem rocz ni co wy ob chód był do sko -
na łą oka zją do uho no -
ro wa nia osób naj bar -
dziej za słu żo nych:

– List gra tu la cyj ny
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go
„Za za an ga żo wa nie
i od da nie spra wom spo -
łecz nym” otrzy mał
Kry stian Dziu ba;

– od zna ka mi „Za słu -
żo ny dla Kul tu ry Pol -
skiej” ude ko ro wa ni zo -
sta li Kry sty na Da wid,
Te re sa Po lnik i Ro mu ald
Tom czyk. 

Na rę ce pre ze sa okrę -
gu zło żo ne zo sta ły licz -
ne dy plo my i oko licz -
no ścio we li sty gra tu la -
cyj ne. Wy ra zy uzna nia
oraz kwia ty prze ka za li
m.in. se kre tarz Za rzą du
Głów ne go ŚZChiO –
An drzej Wój cik, po sło -
wie RP – Krzysz tof Ga -
dow ski, Hen ryk Sie dla -
czek i Ry szard Za wadz -
ki, sta ro sta po wia tu wo -

dzi sław skie go – Ta de usz Ska tu ła, pre zy dent Wo dzi sła wia
Ślą skie go – Mie czy sław Kie ca, bur mistrz Ra dli na – Bar -
ba ra Ma gie ra oraz dyr. Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w Ra -
dli nie – To masz Mi ler. 

Za na mi 95 lat. Przed na mi..? 
Oby speł ni ły się wszyst kie ży cze nia i mi łe sło wa za sły -

sza ne przy oka zji ob cho du 95-le cia! 
Kry stian Dziu ba

W ro ku 95-le cia Za rząd Okrę gu Wo dzi sław skie go two rzą:
Kry stian Dziu ba – pre zes, Jan Ci chy – wi ce pre zes ds. chó-
rów, Fran ci szek Ma gie ra – wi ce pre zes ds. or kiestr, Ewa Sza-
jor – se kre tarz, Te re sa Po lnik – skarb nik, Iwo na Foj cik –
czło nek, Sta ni sław Dam biec – czło nek, Pa weł Ko wol – ho -
no ro wy czło nek za rzą du Okrę gu. 

Ko mi sja Re wi zyj na: Kry sty na Da wid – prze wod ni czą ca,
Ro mu ald Tom czyk – czło nek, Ry szard Wach tar czyk – czło -
nek, Ty mo te usz Ku bi ca – dy ry gent -kie row nik ar ty stycz ny. 

Ka pe la nem Okrę gu Wo dzi sław skie go jest pro boszcz pa ra fii
św. Her ber ta w Wo dzi sła wiu Śl. ks. dzie kan Ja nusz Ba du ra.

Spo tka nie uświet nił wy stę pu ją cy pod kie run kiem E. Ko piec Mło dzie-
żo wy Chó ry „Can ti cum No vum”

Od zna ka mi Ho no ro wy mi „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej” ude ko ro wa ni
zo sta li K. Da wid, T. Po lnik, R. Tom czyk
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Ukoń czył 25 lat… A na zdję ciu, jak
się do brze przyj rzeć – sa me ma lu chy.
No, mo że już nie cał kiem ma łe, ale
do dwu dziest ki piąt ki, ho, ho – spo ro
im jesz cze bra ku je!

Na zdję ciu wi dać współ cze sne
„Grosz ki”, moż na po wie dzieć – te go -
rocz ne, ju bi le uszo we. Kto dzie sią te go
li sto pa da br. miał szczę ście znaj do-
wać się w go ści nie u „Grosz ków”
na ju bi le uszo wym ob cho dzie w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry w Mia stecz ku
Ślą skim, ten mógł po dzi wiać i po dą -
żać wzro kiem za – ho, ho! – nie zwy-
kle do rod ny mi „grosz ka mi” z pierw -
sze go rocz ni ka, za sa dzo ne go w 1990
ro ku.

Przy glą da jąc się tym „grosz kom”
i słu cha jąc wy stę pu ko lej ne go ich po -
ko le nia co i rusz, „że by nie za po -
mnieć”, wy pa da ło za glą dać do ścią -
gaw ki. Do tkwią ce go w tek tu ro wej
okład ce tak zwa ne go Pi sma Gra tu la -
cyj ne go Za rzą du Głów ne go Ślą skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr. W „ścią -
gaw ce” na pi sa nej jesz cze w do mu,
wy dru ko wa nej, pod pi sa nej i opa trzo -
nej pie czę cią w biu rze Związ ku po po -
ru sza ją cym wy zna niu od no to wa no
m.in. kil ka fak tów o upra wie „ro ślin
ziel nych z ro dzi ny bo bo wa tych”. Za -
li cza się do nich rów nież gro szek
pach ną cy – ze wzglę du na ład ne
i won ne kwia ty upra wia ny ja ko ro -
śli na ozdob na. O tym wia do mo nie
od dziś – z do świad cze nia, z li te ra tu -
ry przed mio tu i … z in ter ne to wej
„ścią gaw ki”.

W „Pi śmie Gra tu la cyj nym” aż tak
de ta licz nych in for ma cji nie za miesz -
czo no. Za gad nie nie przed sta wio no
w żar to bli wie -po waż ną for mie po -
prze dzo nej zwro tem wska zu ją cym ad -
re sa ta:

Dro dzy mło dzi Przy ja cie le! – na pi sa -
no. – Ja koś tak się skła da, że kie dyś też
mie li śmy 25 lat. Ba, mie li śmy tych lat
mniej na wet! By li śmy do Was po dob ni.
Te raz…włos si wy na gło wie, w krzy żu
łu pie, w ko la nach strzy ka… Chy ba nie
war to o tym wspo mi nać w ra do snym
i przy jem nym rów nież dla nas dniu 25-
le cia „Grosz ków” – chlu by nie tyl ko Ży -
gli na, ale rów nież Ślą skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr. Wy kieł ko wa ły te
„Grosz ki” w 1990 ro ku. Z cza sem pięk -
nie wy ro sły i za kwi tły. Sprzy ja ła im nie -
chyb nie do bra, miej sco wa gle ba i wiel -
ka dba łość ogrod nicz ki. Wi dać i dziś
sta ran ność z ja ką by ły pie lę gno wa ne
przez uta len to wa ną na uczy ciel kę mu zy -
ki, pa nią Bar ba rę Bent kow ską, któ rej
przy oka zji za to dzię ku jąc, z sza cun -
kiem ni sko się kła nia my.

Przy tej cud nej oka zji, ja ką jest dzi -
siej sze świę to śpie szy my z ży cze nia mi,
by ście nie za leż nie od licz by prze ży tych
lat za cho wa li swo ją mło dość. Ze swej
stro ny obie cu je my, że bę dzie cie dla nas
za wsze uro czy mi, roz śpie wa ny mi i roz -
tań czo ny mi „Grosz ka mi” – ze spo łem
nio są cym ra dość i we se le po trze bu ją -
cym te go lu dziom. Rów nież ta kim jak
my, czu ją cym po wa gę wie ku i upły wa -
ją ce go cza su.

Czy tekst ten, od czy ta ny z es tra dy
w obec no ści licz nej gro ma dy uczest -
ni ków świę to wa nia zo stał przez nich
przy ję ty z na le ży tą po wa gą? Trud no
po wie dzieć. Sa me „grosz ki”, te ma łe,
któ re jesz cze przed chwi lą z za pa łem
śpie wa ły i tań czy ły wy da wa ły się nie -
co zdez o rien to wa ne „wy stę pem” star -
sze go pa na w oku la rach. Cóż, ta kie
ich pra wo. Kie dyś pew nie do wie dzą
się co to zna czy strzy ka nie w ko la -
nach i łu pa nie w krzy żu… 

Te go im oczy wi ście nie ży czy my! 
Więc te raz ciąg dal szy „Pi sma”, bar -

dziej uro czy sty, w cha rak te rze ma esto -
so – pod po wia dam, gdy by ko muś
przy szła ocho ta czy ta nia na głos:

Z ra do ścią i wzru sze niem prze ży wa -
my Wa sze 25-le cie. Cie szy my się każ -
dym Wa szym suk ce sem i cze ka my
na każ de z Wa mi spo tka nie. Naj bar dziej
ra du je nas Wa sza mło dość. Ta lent, ener -
gia i za pał z ja ki mi re ali zu je cie swo ją
mu zycz ną i ta necz ną pa sję ta ką ma ją
moc, że na nas, star szych, ona od dzia -
łu je, sił do da jąc do pra cy, gdy zmę cze-
nie do skwie ra. Je ste ście – by tak rzec –
ludź mi suk ce su. Tak po krót ce su mu je my
osią gnię cia Wa szej przy go dy ze śpie wem
i tań cem.

Niech śpiew i ta niec bę dą Wa szym
spo so bem na ży cie. Bądź cie pod tym
wzglę dem do brym przy kła dem nie tyl -
ko dla swo ich ró wie śni ków, ale i dla
star szych od was, zwłasz cza dla tych,
któ rzy do tąd nie do świad czy li przy jem -
no ści ze spo ło we go śpie wa nia.

Cześć Pie śni i mu zy ce!

Ra dość w Ży gli nie!

Wiel ce czci god ny Ju bi lat Ze spół Wo kal no -Ta necz ny 
„Grosz ki” ukoń czył 25 rok… es tra do we go ży cia

„Grosz ki”, te ma łe, któ re jesz cze przed chwi lą z za pa łem śpie wa ły i tań -
czy ły wy da wa ły się nie co zdez o rien to wa ne „wy stę pem” star sze go pa na

Na zdję ciu wi dać współ cze sne „Grosz ki”, moż na po wie dzieć – te go -
rocz ne, ju bi le uszo we
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6 Tekst po ka za ny „Grosz kom” po od -
czy ta niu wrę czo ny zo stał Pa ni Bar ba -
rze Bent kow skiej – na pa miąt kę. W rę -
ce opie kun ki „Grosz ków” prze ka za ny
zo stał po nad to do ku ment nada nia ze -
spo ło wi Srebr nej Od zna ki Ho no ro-
wej ŚZChiO oraz sa ma Od zna ka z pu -

de łecz kiem, któ re go kształt i bar wa
bar dzo przy pa dły do gu stu mło do cia -
nym tan cer kom śpie wacz kom. 

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku od no -
tuj my jesz cze, że Pa ni Bar ba ra, ja ko
ogrod nicz ka dba ją ca o wszech stron -
ny roz wój swo jej upra wy, przy oka zji

ju bi le uszo we go ob cho du wy róż nio -
na zo sta ła Od zna ką Ho no ro wą Zło -
tą Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr. 

A tak w ogó le to „Grosz ki” da się
lu bić! Nie wie dzie li ście?

An drzej Wój cik

Tar no gór ska „Can zo na”

Dwa dzie ścia lat mi nę ło, jak je den dzień
Al bo na szczy cie śpie wasz arię ży cia,
Al bo z do łu wzmac niasz chór…

I ty tuł tej re la cji, i dwu wiersz po wyż szy za po ży czo ny
od Ja na T. Sta ni sław skie go przy wo dzą na myśl po pu lar ną
pio sen kę śpie wa ną przez An drze ja Ro sie wi cza. Ale nie
o ar ty stę z musz ką tu cho dzi, lecz o chór. Oto bo wiem
mi nę ło dwa dzie ścia lat „Can zo nie”, któ ra jest chó rem co
się zo wie! Tar no gór skim chó rem. Ze spo łem pań i pa nów
w róż nym wie ku śpie wa ją cych z za pa łem tak od mien ne
utwo ry, jak Ni by echo spo za świa ta Chlon dow skie go, De -
ep Ri ver Ho rva tha al bo Con tra pun to be stia le al la men te
Ban chie rie go, że… dech za pie ra z wra że nia. 

Kie dy się sie dzi w sa li Tar no gór skie go Cen trum Kul-
tu ry w wy god nym fo te lu róż ne my śli mo gą cho dzić
po gło wie. Na przy kład ta kie: „Jak to jest, kie dy się ma
dwa dzie ścia lat? Bo jak się ma pra wie czte ry ra zy ty le, to
się już nie pa mię ta, jak to jest. Więc do brze, że ten ob-
chód zro bi li. Że śpie wa ją… I że w ogó le do brze, cie pło,
przy jem nie… Na es tra dzie „Can zo na”. Ład nie śpie wa ją.
Pan Adam za po wia da. Po za po wie dzi dy ry gu je. Du et z klu -
bu Mi stral… Ach, jak oni tań czą! Mło dość… No, to jak
to jest…kie dy się ma…dwa dzie ścia lat?”

Wy pa da ło by o to can zo nie rów za py tać. Tak, przy oka -
zji. Cie ka we, co od po wie dzą. 

Pan Adam Sze li ga, dy ry gent Chó ru Mie sza ne go „Can -
zo na” z Tar now skich Gór przy słał „Luź ne my śli wy ko -
rzy sta ne pod czas wpro wa dza nia do po szcze gól nych czę-
ści kon cer tu”. No to po czy taj my:

Był li sto pad 1995 ro ku. Za nie speł na rok mia ła na -
stą pić kon se kra cja ko ścio ła pw. Mat ki Bo skiej Mi ło-
ści i Spra wie dli wo ści spo łecz nej w Tar now skich Gó -
rach. Pro boszcz Eu ge niusz Bie nek za pra sza na spo -
tka nie oso by któ re chcia ły by wstą pić do chó ru pa ra -
fial ne go, któ ry w per spek ty wie ro ku mógł by uświet-
nić swo im śpie wem zbli ża ją cą się kon se kra cję. 22 li -
sto pa da 1995 ro ku (śro da) pierw sze spo tka nie, po -
dział na gło sy. W na stęp nym ty go dniu pierw sza pró -
ba (ko lę da Lu laj że Je zu niu).

Ta kie by ły po cząt ki chó ru
12 wrze śnia 1996 ro ku już pod na zwą CANZONA

ze spół uświet nia kon se kra cję świą ty ni pa ra fial nej. Ale
trze ba jesz cze za uwa żyć pew ną zbież ność. Pierw sza
or ga ni za cyj na pró ba chó ru od by ła się 22 li sto pa da.
Nie mo że my przy tak do nio słym i waż nym dla nas
dniu nie za uwa żyć tej zbież no ści dat…

Kon cert, pod czas któ re go Pan Adam wy ko rzy sty wał
„luź ne my śli” wzbu dza jąc uzna nie pań i pa nów sie dzą -
cych w wy god nych fo te lach Tar no gór skie go Cen trum Kul -
tu ry od był się w nie dzie lę, 22 li sto pa da, w dniu, w któ-
rym pol skie Ce cy lie czę stu ją swo ich go ści czymś słod kim
do ka wy… 

Świę tu je my wi gi lię wspo mnie nia na szej pa tron ki.
Gdy by śmy prze mil cze li ten fakt, to tak jak by śmy za -
po mnie li o uro dzi nach ko goś nam bli skie go. Naj-
więk si ar ty ści ma lo wa li po stać św. Ce cy lii pra wie za -
wsze przed sta wia nej z in stru men tem mu zycz nym
w rę ku, w spo sób na tu ral ny więc sta ła się ona pa -
tron ką mu zy ków. Po cho dzi ła z jed nej z naj po tęż niej -
szych rzym skich ro dzin. Przy ję ła chrzest ja ko dziec -
ko i otrzy ma ła bar dzo so lid ne wy kształ ce nie, co uczy -
ni ło z niej praw dzi wą pa try cjusz kę…

Tekst ob szer ny, cie ka wy, wcią ga, przy po mi na nie zwy -
kłe fak ty o ży ciu i mę czeń stwie świę tej dzie wi cy. Wresz-
cie – 

… Śpie wa my „Ni by echo”
Zna czy – „Can zo na” śpie wa, a słu cha cze za nu rze ni

w wy god nych fo te lach stop nio wo uwal nia ją się od wy -
obra że nia bi sku pa Urba na przy odzie wa ją ce go cia ło mę -
czen ni cy w pa try cju szow ską sza tę prze ty ka ną zło tem…

Po ko lej nym utwo rze, z pew no ścią by ła to mu zy ka Pio -
tra Czaj kow skie go do Swia tyj Bo że, su pli ka cji w ję zy ku
sta ro cer kiew no sło wiań skim per fek cyj nie opa no wa nym
przez tar no gór skich chó rzy stów, „Luź ne my śli” wpro wa -
dza ją ko lej ną po sze rzo ną za po wiedź:

W chó rze tak jak w ży ciu do brze jest być „do tań -
ca i do ró żań ca”. Ró ża niec już był, przed na mi za-
tem część ta necz na. Zmie nia my nie co na strój. Chór
sta je się człon kiem Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr i wcho dzi w struk tu ry Tar no gór skie go Cen trum
Kul tu ry. Wpły wa to z pew no ścią na re per tu ar, co raz
licz niej po ja wia ją się utwo ry świec kie. Chcie li by śmy
w tej czę ści kon cer tu przed sta wić trzy kom po zy cje
łą czą ce nas z na szą ma łą oj czy zną. Trzy waż ne dla
nas kom po zy cje z któ ry mi łą czy nas wie le mi łych do -
znań: Piór ko, Tę sk no ta za Ślą skiem, Nie ma to jak gór -
ni ko wi…

…za pa li se faj kę idzie ku szy bo wi Zium di da na, Zium di
da na… 
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Chór śpie wa, ale nikt się nie ru sza, chy ba że do ryt mu
Zium di da na. Po za tym wszy scy sie dzą grzecz nie na swo -
ich miej scach cie ka wi dal szych atrak cji. Tych nie ma ło,
Zium di da na, się przy go to wa ło. Na przy kład Can zo -
na w can zo nie. To wy ma ga ob ja śnie nia, któ re znaj du je my
w „Luź nych my ślach” Pa na Ada ma:

Czę sto sto so wa ną tech ni ką przez twór ców jest
umiesz cza nie for my w for mie. I tak ma my zdję cie
w zdję ciu, ob raz w ob ra zie, film w fil mie. Dzi siaj usły -
szy my CANZONĘ w CANZONIE. Usły szy my trzy
Can zo ny. Łą czy je for ma, dzie lą współ rzęd ne geo gra -
ficz ne, ję zyk…

Ano nim XV wiek – Pa se El agoa 
w ję zy ku sta ro fran cu skim
Ju an del En ci na (1468-1534) – Cu cu, cu cu
Hej przy ja cie lu, wie dzieć ci trze ba
Jak zmien ną ko bie ta by wa isto tą.
Le piej więc przy chyl jej tro chę nie ba,
By nie zdra dzi ła cię z ja kimś nie cno tą.
Tom ma so Ad ria no Ban chie ri (1568–1634) – Con -

tra pun to be stia le al la men te
Tekst na pi sa ny we „wło skim ma ka ro niar skim”,

któ ry jest sztucz nym po łą cze niem słów ła ciń skich
i wło skich z ła ciń ski mi koń ców ka mi. Treść jest rów -
nie bez sen sow na, co ję zyk w któ rym zo sta ła za pi-
sa na: Zwie rzę cy kon tra punkt umy słu. Nie ufaj gar bu -
so wi ani ku la we mu. Je śli ze zo wa ty jest do bry, to jest
do bry. Za pisz to w an na łach

Z es tra dy pły ną ku słu cha czom śpiew ne to ny mu zy ki
daw nych mi strzów. Ostat ni utwór przy po mi na, że je ste -
śmy mi ło śni ka mi zwie rząt, za rów no do mo wych, jak i dzi -
kich. „Can zo na” mi strzow sko na śla du je ich gło sy, w mi -
ster nym kon tra punk cie spla ta ją się z so bą ko cie miau
z psim hau, hau, po mru ki wa niem sło ni (ba sy!) i tak da-
lej. Ro bi się ogól nie we so ło. A to nie ko niec atrak cji!
W pro gra mie (i w „Luź nych my ślach”) jesz cze:

Przed sta wie nie po szcze gól nych chó rzy stów od naj -
młod szych sta żem w chó rze. Wspól ne wy ko na nie
„Dwu dzie sto lat ków”. Nie spo dzian ki (so li ści i tan ce rze).

Po tem by ły od zna cze nia – in dy wi du al ne dla chó rzy-
stów i dla ca łe go ze spo łu, Srebr na Ho no ro wa Od zna ka
Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr… Ten i ów prze -
mó wił, lub wrę czył kwia ty. Naj więk szą pod wzglę dem ga -
ba ry tów nie spo dzian ką dla chó ru by ło sto ją ce na prze-
dzie es tra dy im po nu ją ce kar to no we pu dło. Do pie ro
na koń cu się wy ja śni ło, że je go za war tość – no wiut ki key -
bo ard uży wa ny był w trak cie ca łe go kon cer tu do tak zwa -
ne go po da wa nia to nu. 

Pio sen karz, Ma ciej Kos sow ski, śpie wał kie dyś spa ro -
dio wa ną przez tar no gór ską „Can zo nę” pio sen kę ze sło -
wa mi „Ja mam dwa dzie ścia lat! Ty masz dwa dzie ścia lat!
Przed na mi siód me nie bo!” 

No, to jak to jest, kie dy się ma dwa dzie ścia lat?
Pa nie Ada mie, dzię ku ję za „Luź ne my śli wy ko rzy sta ne

pod czas wpro wa dza nia…”. 
Pa nu i ca łej tar no gór skiej „Can zo nie” do świą tecz nych,

bo żo na ro dze nio wych i no wo rocz nych ży czeń do rzu cam
ży cze nie siód me go nie ba. Niech się da rzy!

An drzej Wój cik

ROZMOWA „ŚPIEWAKA”ROZMOWA „ŚPIEWAKA”

In dia ner z Pod le sia
Z Ry szar dem Si wym 

roz ma wia Sta ni sła wa Warm brand

– Ry szard Si wy. Czy li kto?
– Je stem mu zy kiem, pia ni stą, akor de oni stą, kom po -

zy to rem, aran że rem, pe da go giem…
– Po Ka to wi cach cho dzi plot ka, że tam u was,

na po gra ni czu Pod le sia i Pio tro wic, są ja kieś spe cjal -
ne ża bie do ły?

– No, są, w Za rze czu…
– Bo to jest tak: pan z tej oko li cy, An drzej Wój cik

też, Mie czy sław Dzien dziel, Ka rol An bild, Mar cin
Tro jok, po tęż ne, z wiel ki mi tra dy cja mi chó ry –
w Pod le siu, w Ko stuch nie, w Pio tro wi cach. Za tem
za cho dzi po dej rze nie, że prze ku pio ne su per ża ba mi
bo cia ny przy no szą w wa szej oko li cy do każ dej ro -
dzi ny mu zy ków. Ta kie ta len ty od uro dze nia! A se rio
– skąd to się bie rze?

– Te chó ry ist nia ły jesz cze w cza sach pru skich. I śpie -
wa ły pol skie pie śni pa trio tycz ne…

– Ale to nie tłu ma czy, skąd się bie rze ty le ta len-
tów mu zycz nych na tak ma łym ob sza rze… Ta ka mu -
zy kal ność…

– Nie wiem. Mo że z ser ca? Mo że z tra dy cji? Mo ja
ma ma śpie wa ła w „Sło wicz ku” (Chór w Ko stuch nie);
z mo im ta tą tam się po zna li. 

– Pa na dro ga z Pod le sia na wiel kie mu zycz ne sa-
lo ny świa ta?

– Po cho dzę z ro dzi ny Si wych, któ ra naj wię cej wuj -
ków ma w Ko stuch nie i w Murc kach. Mój wu jek był
dy ry gen tem or kie stry dę tej ko pal ni „Murc ki”. Na zy-
wał się Alojz Si wy. Mój ta ta – Emil Si wy grał w or kie -
strach dę tych, Hen ryk Si wy też, Jó zef Si wy – je dy ny
ży ją cy brat ta ty, z Ko stuch ny to by ły mu zyk or kie stry
ko pal ni „Sta szic” i by ły dy ry gent or kie stry ko pal ni
„Bo że Da ry”, mój brat mu zy ku je… Jak mia łem 5 lat,
to wo kół mia łem in stru men ty mu zycz ne – był akor de -
on, by ły skrzyp ki, per ku sja, trąb ki. 

6Ry szard Si wy (In dia ner z Pod le sia)
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6 – Za miast ko ni ka na bie gu nach?
– Ależ tak. To by ła za ba wa!
– Do te go jesz cze trze ba mieć słuch?! Dzia dek też

mu zy ko wał? – Dzia dek uczył mo je go oj ca… Chy ba gry
na trąb ce. Oj ciec był ka wa le rzy stą, więc grał, ja dąc na ko -
niu! To by ła or kie stra woj sko wa w Tar now skich Gó rach.
Chy ba to był 3 pułk uła nów ślą skich.

– Wy ście są z dzia da pra dzia da z Pod le sia?
– Mój ta ta po cho dzi z Ciel mic, a ma ma, z do mu Ma -

cha li ca, to jest ród z Pszczy ny. Ma ma, jak już po wie dzia -
łem, śpie wa ła w chó rze „Sło wi czek”. A przy chó rze był
też te atr. Ma ma gra ła pierw sze ro le! To chy ba by ły sztu ki
Fre dry. Wy sta wia ne by ły tam, gdzie te raz jest re stau ra cja.
Na gór ce.

– Ko lej rze czy by ła ta ka: pod sta wów ka w Pod le siu…
– Tak. Z tym, że jak mia łem 12 lat, to już gra łem

na akor de onie po we se lach, z mu zy kan ta mi, tak, że mój
wu jek po wie dział ta cie: – Po ślij te go two je go Ryś ka
do szko ły mu zycz nej! Naj pierw cho dzi łem po po łu dnia mi
przez rok do Ogni ska Mu zycz ne go, tu w Ka to wi cach,
na Dą brów ki, a póź niej, po siód mej kla sie, do Li ceum
Mu zycz ne go, wte dy by ło na do le, tam, gdzie Wyż sza Szko -
ła Mu zycz na (obec nie Aka de mia). A tam, gdzie jest no wa
sa la kon cer to wa, był in ter nat. Po Li ceum Mu zycz nym po -
sze dłem do War sza wy, do Wyż szej Szko ły Mu zycz nej,
i tam zro bi łem ma gi stra. Póź niej…

– Co też pa na wy wia ło do War sza wy?!
– Bo ja skoń czy łem akor de on, a tam aku rat otwo rzy li

akor de on ja ko przed miot ma gi ster ski. Bo nie by ło przed -
tem akor de onu na uczel niach. By ły skrzyp ce, for te pian…
ta kie tam. By łem pierw szym ab sol wen tem akor de onu
w Pol sce – bo to by ła pierw sza kla sa z akor de onem w Pol -
sce; otwar li ją w 1959 ro ku. W 1964 ro ku był pierw szy
kon kurs akor de oni stów pol skich. Za ją łem czwar te miej -
sce. No i wszyst kich nas przy ję li na uczel nię mu zycz ną
w War sza wie. Wszyst kich pię ciu.

– Faj nie by ło?
– Tak! Oprócz akor de onu ja się in te re so wa łem kom po -

zy cją; za czą łem pi sać, grać na for te pia nie, nie tyl ko
na akor de onie. W cza sie stu denc kich wa ka cji przy jeż dża -
łem do Ka to wic, do do mu. Mia łem świet ną fu chę – w lip -
cu i sierp niu, w Do mu Pra sy, w Ca fe Spo rcie gry wa łem

na for te pia nie. To zna czy z nu dów roz kła da łem so bie
„Dzien nik Za chod ni” za miast nut – by ły z te go dwa pro -
fi ty: mu zy ka i lek tur ka. Słu cha cza mi by li sta li by wal cy;
dzien ni ka rze, wśród nich Wil helm Szew czyk, Adolf Dy -
gacz, no i mu zy cy, moi pro fe so ro wie z Li ceum Mu zycz ne -
go, przy cho dził so bie pro fe sor Woj ta cha… Wie pa ni – im -
pro wi za cja to w mu zy ce waż na rzecz!

– Wró cił pan po stu diach do Ka to wic?
– Już nie. Zo sta łem. Na na stęp ne osiem lat. Póź niej do -

sta łem sty pen dium Fun da cji Ko ściusz kow skiej i wy je cha -
łem do Bo sto nu…

– Osiem lat… Pra cy, za ba wy?
– Pra co wa łem ja ko aran żer i kom po zy tor mu zy ki roz -

ryw ko wej. Pra co wa łem z ta ki mi ze spo ła mi jak or kie stra
Ra cho nia, or kie stra De bi cha w Ło dzi, róż ne ze spo ły ka -
me ral ne, jak choć by sep tet in stru men tal ny Bo ja dżi je wa,
z któ rym że śmy zresz tą na gry wa li dla Ra dia Ka to wi ce…

– Po dob no gwiaz dy es tra dy też śpie wa ły pa na utwo -
ry?!

– A tak! Te re sa Tu ti nas (śpie wa ła mo ją pio sen kę „Ta -
kie go szczę ścia nie ma nikt”), Ire na San tor, Sła wa Przy -
byl ska, An na Ger man, któ rej póź niej by łem akom pa nia -
to rem, Bar ba ra Książ kie wicz – jej pierw sza pły ta to są
mo je aran ża cje. Osta nia pły ta An ny Ger man to też są
mo je aran ża cje; pły ta zo sta ła na gra na z mo ją or kie strą.

– Co pa na wy wia ło z Pol ski?!
– To by ło tak: w 1979 ro ku, moi ko le dzy, któ rzy wcze -

śniej wy je cha li do Mek sy ku, do or kie stry sym fo nicz nej,
opo wie dzie li rek to ro wi, że ży je w Pol sce ta ki Ry siek Si wy.
A że rek tor po trze bo wał aran że ra, więc przy go to wał kon -
trakt per so nal – ta ki oso bi sty kon trakt, no i tak po je cha-
łem do Mek sy ku na rok. Póź niej ten kon trakt prze dłu-
ży li, póź niej po zna łem przy szłą żo nę, i zro bił się kon-
trakt na ży cie…

– Mek sy kan ka?
– Tak. I też mu zyk. Ja uczy łem na uni wer sy te cie, na fa -

kul te cie mu zycz nym har mo nii, a ona for te pia nu. I tak że -
śmy się po zna li…

– Ka rie ra mu zycz na w Mek sy ku?
– Wy kła da łem na uni wer sy te cie. I bra łem udział w kon -

kur sach kom po zy tor skich. Je stem tam zna ny. W Mek sy -
ku każ dy stan ma swój hymn. Wy gra łem kon kurs
na hymn sta nu Ve ra cruz. Ten hymn te raz śpie wa ją w każ -
dy po nie dzia łek, na ape lach. O 8.00 ra no. Od przed szko -
li, aż do li ce ów.

– Ry szard Si wy. Jak to brzmi w Mek sy ku?
– Za wsze pod kre ślam, że je stem Po la kiem. 
– Mo że po ku si się pan na na pi sa nie hym nu Ka to wic?

Bo wie pan, dziel ni ce na sze go mia sta ma ją swo je hym -
ny – na przy kład: „Cie ce wo da bez Li go ta…”, al bo:
„My som chop cy ze Gi szow ca, ro bić nie by dy my!…”

– Je że li bę dzie ogło szo ny ta ki kon kurs, to chęt nie we-
zmę udział! No i mu si być do bry tekst! Jak by ktoś na pi sał
faj ny tekst, to ja na pi szę. I że by tekst był po ślą sku. I jesz -
cze jed no, że by tekst miał tyl ko 20 li ni jek. Że by nie był
za dłu gi. Nie któ re hym ny ma ją 6 zwro tek, al bo z 10, a lu -
dzie pa mię ta ją tyl ko jed ną.

– Ilu was, Po la ków, jest w Mek sy ku?
– Do mia sta, w któ rym miesz kam, 40 lat te mu przy je -

cha ło 20 mu zy ków z Pol ski. Że by za si lić tu tej szą or kie-
strę sym fo nicz ną. W Ja la pie (sto li cy sta nu Ve ra cruz). Te-
raz jest tyl ko czwo ro.

– A sta ra Po lo nia?
Z żo ną, cór ką Lu sią i wnucz ką
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– Są w sto li cy kra ju. Jest jesz cze pięk na hi sto ria z cza-
sów woj ny. Mek syk przy jął sta tek pol skich dzie ci. Oko ło
800 sie rot pol skich, któ re z ZSRR, z Ar mią An dre sa wy -
do sta ły się do Ira nu. To był 1943 rok. A za ła twiał to sław -
ny skrzy pek, Hen ryk Sze ryng – był tłu ma czem Si kor skie -
go; znał 7 ję zy ków! Co z ty mi dzieć mi? Wy kształ ci ły się.
Peł no jest te raz pol skich na zwisk w rzą dzie mek sy kań -
skim!

Był u nas film o An nie Ger man. Ja ka ona by ła?
– Ja z nią pra co wa łem tyl ko 4 la ta. Po je cha łem z nią

do ZSRR na to ur ne. Bo ja dżi jew mnie za pro te go wał. To
Buł gar oże nio ny z Po lką. Kom po zy tor i świet ny skrzy-
pek. Był kon cert mi strzem w ope ret ce war szaw skiej,
a wcze śniej grał w WOSPR w Ka to wi cach. Cie ka wost ką
jest fakt, że stwo rzył sep tet, z któ rym opra co wy wa li śmy
ślą skie me lo die! Wy szła na wet pły ta dłu go gra ją ca „Od Tar -
now skich Gór”. Py ta pa ni ja ka by ła An na Ger man… Bar -
dzo skrom na, bar dzo od po wie dzial na. Po kon cer cie py-
ta ła za zwy czaj, czy mo że jesz cze coś po pra wić. Na na gra -
nia przy cho dzi ła per fek cyj nie przy go to wa na! Mo gę o niej
mó wić w sa mych su per la ty wach. Zna ła kil ka ję zy ków.
Roz ma wia ła ze swo ją ma mą po sta ro ho len der sku. Spro -
wa dził ich z Ho lan dii do Ro sji car Piotr I.

– Mu zy ka pol ska w Mek sy ku ma się do brze?
– No… Są pol scy wy ko naw cy w róż nych or kie strach

sym fo nicz nych Mek sy ku. Świet ni fa chow cy; szkol nic two
mu zycz ne w Pol sce jest na bar dzo wy so kim po zio mie!
Na to miast kom po zy to rzy pol scy są bar dzo ma ło zna ni.
Chy ba, że przy je dzie ja kiś dy ry gent z Pol ski i za bie rze
z so bą par ty tu ry – to gra ją wte dy Ki la ra, Lu to sław skie go
czy Kar ło wi cza. Pia ni ści, na wet je śli nie są Po la ka mi, gra -
ją Cho pi na, skrzyp ko wie Kar ło wi cza czy Wie niaw skie go.
Ale współ cze sna pol ska mu zy ka nie jest zna na.

– Ma pan szczę ście?
– No ja sne!
– To moż na po wie dzieć, że jest z pa na In dia ner?!
– Uuu… W Mek sy ku to nie brzmi do brze. Oni ma ją

kom pleks. Gnę bi li ich Hisz pa nie. Wpro wa dzi li swój ję-
zyk; wie lu z nich prze sta ło mó wić po in diań sku – my ślą,
że to za co fa nie. Moi stu den ci roz ma wia ją po kry jo mu
w swo im, in diań skim ję zy ku.

– In diań ska mu zy ka?
– Ist nie je! Jest spo ro mu zy ki folk lo ry stycz nej po mie sza -

nej: hisz pań skiej, z in diań ski mi ele men ta mi. Na pi sa łem
rap so dię na or kie strę sym fo nicz ną na te mat in diań skiej
pio sen ki. Te mat do rap so dii wy wo dzi się z do ku men tów,
spi sa nych w 1933 ro ku. Wy wo dzi się z ple mie nia Se ris –
nad Pa cy fi kiem. W Mek sy ku są już fe sti wa le mu zy ki
przed hisz pań skiej. Po do ba mi się to! Mój hymn jest na -
gra ny w ośmiu in diań skich ję zy kach – w sta nie Ve ra cruz
jest 8 głów nych ję zy ków i 4 dia lek ty in diań skie. Nie któ re
szko ły wiej skie są dwu ję zycz ne; mu sia łem na grać na pły -
tę wer sję ryt micz ną w ich ję zy kach. Na pły cie jest pod-
kład, a ja na for te pia nie gram rytm tak, że by sło wa się
z ryt mem zga dza ły. 

– Ist nie je ja kiś utwór in diań ski na or kie strę dę tą?
Jak by tak na sze dyn cio ki za gra ły ta ki utwór we Bar bór -
ka, to by był ślon ski in dia ner ski folk lor!

– To jest po mysł do na pi sa nia! Ka to wi ce i In dia ne ry
w jed no ści kul tu ro wej! Mam na pi sa ne trzy mar sze…
Hmmm. W ryt mie in diań skim też by brzmia ło! Ja kie są
skła dy or kiestr? Do 30 osób? Sak so fo ny ma ją? Wal tor nie
ma ją? Hmmm…!

– Zbli ża ją się Go dy… Śląsk miał swo je ko lę dy. Gdzie
one są?

– Kto po za Ślą skiem śpie wa „A wczo ra z wie czo ra”…?
– Ko lę dy mek sy kań skie?
– Po dob no Hisz pa nia i Pol ska ma ją naj wię cej ko lęd!

Mek syk ma te hisz pań skie.
– Mek sy kań skie świę ta?
– Za czy na ją się 15 grud nia. Już są wa ka cje. A koń czą

się na Trzech Kró li. Dla cze go tak jest? Chrze ści jań ski
Mek syk wchło nął ob cho dzo ne w tym cza sie in diań skie
świę to bo ga woj ny; czy nio no sa cri fi cio – wle czo no lu dzi
na pi ra mi dy i wy ry wa no im ser ca. Ofia ro wa ne bo gu.
Krwa we, okrut ne świę to. Zwy czaj ten wy ple ni li Hisz pa-
nie. Serc już się nie wy ry wa, ale… czas świę to wa nia zo-
stał. Za zgo dą Wa ty ka nu. Są za to in ne ob rząd ki – po sa-
das; spo tka nia to wa rzy skie w cza sie któ rych śpie wa się
ko lę dy o brze mien nej mat ce Bo skiej, któ ra ze świę tym
Jó ze fem cho dzi od do mu do do mu i pro si o prze no co wa -
nie… Ro bi się ja seł ka, przed sta wie nia te atral ne… to trwa
do Wi gi lii. Mek sy kań skie szop ki są po dob ne do na szych,
ty le, że są pal my.

– Są cho in ki?
– W do mach są. Sztucz ne, al bo jo dły – spro wa dza ne

z Ka na dy. Nie ma opłat ka, ale… tak jak u nas, na Ślą sku,
dzie ci cho dzą z pie śnia mi z po sa dy, ty le, że już od 15
grud nia. Zwy cza jo wo da je się im 5 pe sos… Za czy na ją
cho dzić wie czo rem, o 18.15 – w Mek sy ku o tej po rze za -
pa da zmierzch.

– Wi gi lia u pa na w do mu? Ślą sko – mek sy kań ska?
– Ja ro bię Wi gi lię po pol sku; ry ba, bi gos, barszcz… Mek -

sy ka nie je dzą in dy ka. O pół no cy. U nich Wi gi lia to spo -
tka nia z przy ja ciół mi, na to miast w No wy Rok – sa ma ro -
dzi na.

– Ma pan tam, w Mek sy ku ko le gów mu zy ków Po la -
ków, có ry mó wią po pol sku, moż na pro wa dzić pol ską
kuch nię, zro bić pol ską Wi gi lię. Czy jest coś, po za śnie -
giem, cze go pa nu tam bra ku je?

– Tę sk nię za mo ją ślą ską god ką. Te go się z ser ca nie da
wy rwać…

– Dzię ku ję za roz mo wę i Win szu ja Wom na te Go dy
i No wy Rok co by Wom wszy scy pszo li!

Sta ni sła wa Warm brand

(Peł ny tekst do po czy ta nia w „Kro ni ce Ka to wic kiej”)

Do ku ment uzna nia dla Ryszarda Si we go – twór cy mu zy ki hym nu sta nu 
Ve ra cruz
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O TYCH, KTÓRZY ODESZLIO TYCH, KTÓRZY ODESZLI

W so bo tę 24 paź dzier ni ka zmarł PIOTR
JAKÓBIEC – mu zyk, dłu go let ni dy ry gent
Chó ru Mie sza ne go Echo, pre zes biel skie -
go od dzia łu Pol skie go Związ ku Chó rów
i Or kiestr.

Uro dził się 23 wrze śnia 1940 ro ku
w Biel sku -Bia łej. Po ukoń cze niu szko ły
śred niej i Stu dium Na uczy ciel skie go
w Ra ci bo rzu (1963 r.) roz po czął pra cę
na te re nie Biel ska -Bia łej, pro wa dząc ze -
spo ły wo kal ne, in stru men tal ne i chó ral -
ne. W 1970 ro ku ukoń czył stu -
dia w ka to wic kiej Aka de mii Mu -
zycz nej. Wte dy rów nież zo stał
kie row ni kiem ar ty stycz nym
i dy ry gen tem Chó ru Mie sza ne -
go Echo w Biel sku -Bia łej.

Pod ba tu tą Pio tra Ja kób ca
Echo od nio sło wie le zna czą -
cych suk ce sów, m.in. zdo by ło
pierw sze na gro dy Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Pie śni o Mo -
rzu w Wej he ro wie (1982) oraz
Fe sti wa lu Gau de Can tem
(2002), z po wo dze niem wy stę -
po wa ło na mię dzy na ro do wych
fe sti wa lach we Wło szech
(1995), Bel gii (1997 i 2002),
Chor wa cji (2001). Na gry wa ło
dla Pol skie go Ra dia i Te le wi zji
Pol skiej w Ka to wi cach, dla fir -
my Fri ton w Szwaj ca rii oraz stu diów mu -
zycz nych w Bel gra dzie, Sa ra je wie, Ber -
nie. W 1989 ro ku Echo otrzy ma ło na gro -
dę spe cjal ną Ogól no pol skie go Tur nie ju
Chó rów Le gni ca Can tat, w 2002 za kwa -
li fi ko wa ło się do fi na łu Fe sti wa lu Ko lęd
i Pa sto ra łek w Bę dzi nie, a w 2005 za ję ło
II miej sce w I Ślą skim Kon kur sie Chó rów
o Pu char Rek to ra Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach. W swym do rob ku ar ty -
stycz nym ma ta kie przed się wzię cia, jak
udział w wy sta wie niach ope ry Gluc ka
„Or fe usz i Eu ry dy ka” (1988) oraz ora to -
rium Hayd na „Stwo rze nie świa ta”
(1989). W obu przy pad kach Echo wy stą -
pi ło wspól nie z Biel ską Or kie strą Ka me -
ral ną i so li sta mi Te atru Wiel kie go w War -
sza wie, z sa my mi biel ski mi ka me ra li sta -
mi chór wy ko nał su itę z fil mu „Dra cu la”
pod czas Fe sti wa lu Kom po zy to rów Pol -
skich w Biel sku -Bia łej (1997).

Chór Mie sza ny Echo na le ży nie tyl ko
do naj star szych, ale rów nież do naj lep -
szych i naj bar dziej dy na micz nie dzia ła -

ją cych nie pro fe sjo nal nych ze spo łów ar -
ty stycz nych w re gio nie biel skim. Spo -
śród swych 90 lat aż 41 (1970-2011) pra -
co wał pod kie run kiem Pio tra Ja kób ca. 

W la tach 2001-2011 Piotr Ja kó biec był
rów no cze śnie pre ze sem biel skie go od -
dzia łu Pol skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr. W tej pra cy oka zał się god nym na -
stęp cą zmar łe go w 2002 ro ku Ka zi mie -
rza Fo be ra. Za ka den cji Pio tra Ja kób ca
biel ski od dział sku piał bli sko 40 chó rów

i or kiestr dę tych. By ły wśród nich ze spo -
ły re pre zen tu ją ce bar dzo wy so ki po ziom
ar ty stycz ny, zdo by wa ją ce na gro dy
na naj bar dziej pre sti żo wych fe sti wa lach,
by ły też ta kie, któ re speł nia ły trud ną
do prze ce nie nia ro lę ani ma to rów kul tu -
ry we wła snych śro do wi skach. God -
na naj wyż sze go uzna nia w tych la tach
by ła też dzia łal ność biel skie go od dzia łu
PZChiO ja ko or ga ni za cji po za rzą do wej.
Ta gru pa spo łecz ni ków cie szy ła się du -
żym uzna niem we wła snym śro do wi sku,
za ra zem by ła wy ma ga ją cym part ne rem
in sty tu cji kul tu ry i ad mi ni stra cji sa mo -
rzą do wej. Mia ła ona przy tym du że osią -
gnię cia w zdo by wa niu środ ków gran to -
wych i umie jęt ność wzo ro we go go spo -
da ro wa nia ty mi środ ka mi.

Du ża w tym wszyst kim za słu ga pre ze -
sa Pio tra Ja kób ca, któ ry po tra fił sku pić
wo kół sie bie lu dzi kom pe tent nych, chęt -
nych do bez in te re sow nej spo łecz nej pra -
cy. Za cza sów tej pre ze su ry biel ski od -
dział roz wi nął swą dzia łal ność. Oso bi -

stą ini cja ty wą Pio tra Ja kób ca by ło wpro -
wa dze nie do ka len da rza im prez „Spo -
tkań z ko lę dą”. W ten spo sób, od wspól -
ne go śpie wa nia ko lęd, po cząw szy
od 2001 ro ku, chó rzy ści od dzia łu roz po -
czy na ją każ dy rok. Kon cer ty od by wa ją
się w kil ku miej sco wo ściach po wia tu
biel skie go, a ich na tu ral ną sce no gra fię
sta no wią spe cjal nie przy stra ja ne (a na -
wet bu do wa ne) na tę oka zję sta jen ki Bo -
że go Na ro dze nia. Or kie stry dę te ma ją

co rocz nie swój głów ny kon kur -
so wy prze gląd z po cząt kiem
czerw ca w Ko zach. To Zło ta
Trąb ka, któ ra w 2015 ro ku od -
by ła się już po raz dwu na sty ja -
ko fe sti wal mię dzy na ro do wy.
Z ko lei dla chó rzy stów biel skie -
go od dzia łu punk tem kul mi na -
cyj nym ar ty stycz ne go se zo nu
jest fe sti wal Gau de Can tem.
Od 2005 ro ku im pre za ma cha -
rak ter mię dzy na ro do we go
kon kur su, w któ rym o Grand
Prix ubie ga ły się wraz z ze spo -
ła mi z Ro sji, Es to nii, Nie miec,
Ukra iny, Wę gier, Włoch, Sło wa -
cji, Sło we nii, Ło twy i Czech wy -
bit ne chó ry z róż nych ośrod -
ków kra ju. W do tych cza so wych
edy cjach Gau de Can tem

uczest ni czy ło łącz nie po nad 180 ze spo -
łów. Wra że nie ro bi nie tyl ko roz mach or -
ga ni za cyj ny im pre zy, ale rów nież jej po -
ziom ar ty stycz ny, o czym świad czą m.in.
bar dzo do bre opi nie ju ro rów. Gau de
Can tem, ma ją ce za so bą je de na ście mię -
dzy na ro do wych edy cji, cie szy się opi nią
jed ne go z naj bar dziej pre sti żo wych kon -
kur sów chó ral nych w kra ju. Wiel ka
w tym za słu ga Pio tra Ja kób ca do 2010
ro ku spra wu ją ce go funk cję dy rek to ra or -
ga ni za cyj ne go te go fe sti wa lu.

Piotr Ja kó biec był jed nym z lau re atów
ce nio nej Na gro dy Pre zy den ta Mia sta
Biel ska -Bia łej w dzie dzi nie kul tu ry i sztu -
ki IKAR. Uho no ro wa ny zo stał w ten spo -
sób w ro ku 2010 za do tych cza so wą wy -
bit ną dzia łal ność.

Po grzeb śp. Pio tra Ja kób ca od był się
29 paź dzier ni ka 2015 ro ku w ko ście le
pw. Na ro dze nia NMP w Biel sku -Bia łej –
Lip ni ku.

Źró dło: www.rok.biel sko.pl

Od szedł Piotr Ja kó biec 
pre zes biel skie go od dzia łu Pol skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr wy traw ny mu zyk, nasz przy ja ciel

Piotr Ja kó biec (1940–2015)
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Ta de usz Skro bacz
(19.10.1930–27.05.2015)

Z wiel kim smut kiem i ża lem
przy ję li śmy wia do mość
o na głej śmier ci czło wie ka
tak bar dzo za słu żo ne go
i od da ne go dla spo łecz no -
ści Or non to wic.

Pe da gog z wy kształ ce nia,
z za mi ło wa nia mu zyk, śpie -
wak, spo łecz nik, T. Skro -
bacz uro dził się w Żar kach.
W 1961 ro ku na Uni wer sy te -
cie Łódz kim ukoń czył stu dia
ma te ma tycz ne.

Od 1951 ro ku pra co wał
ja ko na uczy ciel w szko le
pod sta wo wej w Or non to wi cach. Uzdol nio ny mu zycz nie
swo je umie jęt no ści prze ka zy wał dzie ciom i mło dzie ży
ucząc ich gry na akor de onie. Efek tem tej pra cy był ze spół
akor de oni stów, któ ry uświet niał uro czy sto ści szkol ne.
Pod kie run kiem p. Ta de usza dzia łał szkol ny chór mło dzie -
żo wy. Ja ko mło dy na uczy ciel pod jął się pro wa dze nia świe -
tli cy gro madz kiej i or ga ni zo wał w niej ama tor skie ze spo ły.
W la tach 60. ubie głe go wie ku – ja ko śpie wak, a póź niej,
ja ko dy ry gent – pręż nie dzia łał w chó rze „Wan da”. Za ło -
żył ze spół ka me ral ny skła da ją cy się z wie lu in stru men ta -
li stów o róż nym prze kro ju wie ko wym. Sam grał w tym ze -
spo le na klar ne cie.

Po stu diach za trud nio ny zo stał ja ko na uczy ciel ma te -
ma ty ki i fi zy ki w Ze spo le Szkół Rol ni czych w Or non to wi -
cach. Przez pięt na ście lat peł nił funk cję za stęp cy dy rek -
to ra tej szko ły. W za wo dzie na uczy ciel skim prze pra co wał
35 lat. Zna jąc Je go umie jęt no ści ar ty stycz ne dy rek cja szko -
ły po wie rzy ła mu w 1962 ro ku kie row nic two dzia łu świe -
tli co we go. Pan Ta de usz i na tym po lu oka zał się do brym
or ga ni za to rem i na uczy cie lem. Pro wa dził mię dzy in ny mi
chór i ze spół in stru men tal ny. Ze spo ły te zdo by wa ły na -
gro dy i wy róż nie nia na prze glą dach mię dzysz kol nych.
Za swo je osią gnię cia w pra cy dy dak tycz no -wy cho waw -
czej otrzy mał wie le na gród i od zna czeń re sor to wych.

Pra cu jąc w szkol nic twie ni gdy nie za nie dby wał dzia łal -
no ści na rzecz śro do wi ska. Uczył dzie ci i mło dzież gry
na pia ni nie i akor de onie w miej sco wym ogni sku mu zycz -
nym. Od chwi li po wsta nia chó ru „Ju trzen ka” tj. od 1984
ro ku był je go czyn nym chó rzy stą, a nie jed no krot nie dy ry -
gen tem. Za tę je go ak tyw ność zo stał od zna czo ny przez
PZChiO Zło tą Od zna ką Ho no ro wą oraz Zło tą Od zna ką
z Lau rem. W ro ku 2014 otrzy mał God ność He rol da Śpie -
wac twa Ślą skie go nada ną przez ZG ŚZChiO w Ka to wi cach.
W 2005 ro ku otrzy mał sta tu et kę „Or non to wic kie Bzy”.

W pa mię ci chó rzy stów „Ju trzen ki” z Or non to wic Ta de -
usz Skro bacz po zo sta nie, ja ko wspa nia ły czło wiek, od -
da ny spo łecz nik i wier ny przy ja ciel, na któ re go za wsze
by ło moż na li czyć. Pod czas uro czy sto ści po grze bo wej
w dniu 29 ma ja br. chór od śpie wał ża łob ne pie śni. W wiel -
kiej ci szy i sku pie niu ze bra ni nad gro bem uczest ni cy ża -
łob nej uro czy sto ści słu cha li m.in. de dy ko wa ne go Zmar -
łe mu wy ko na nia zna nej pie śni L. van Beetho ve na Ko go
Bóg do ży cia tchnął.

Zmar łym chó rzy stom „Ju trzen ki” z Or non to wic

Wie czór wspo mnień
Co wię cej moż na dać zmar łym, któ rzy przez wie le

lat z wiel kim po świę ce niem, ofia ro wu jąc swój czas śpie -
wa li na chwa łę Bo gu i ku po krze pie niu serc ludz kich? 

– Tyl ko pa mięć.
W dniu 29 wrze śnia w ra mach te go rocz nych Dni Pa tro -

nal nych na te re nie Świą ty ni Du ma nia – Par ku Ar cha nio ła
w Or non to wi cach od był się wie czór wspo mnień po świę -
co ny zmar łym w cią gu ostat nich lat chó rzy stom „Ju trzen -
ki”. By li to: Ta de usz Skro bacz, Izy dor No wak, Sta ni sław
Gre gor ski, Hil de gar da Go łąb, Ja ni na Osta fin, Je rzy No-
wak, Ire na Szo la, Je rzy Twar dę ga oraz za ło ży ciel „Ju trzen -
ki” ks. Jan Śle dzio na – pro boszcz or non to wic kiej pa ra fii.

W nie co dzien nym kli ma cie i pięk nej sce ne rii w pro gra -
mie wie czo ru zna la zły się spe cjal nie wy bra ne pie śni prze -
pla ta ne przez nar ra to ra wspo mnie nia mi o dro gich nam
zmar łych. Pod czas wspo mnień ro dzi ny zmar łych za pa la ły
pa miąt ko we zni cze pod fi gu rą św. Mi cha ła Ar cha nio ła.
Or ga ni za to rem wie czo ru był Jan Go łąb – pre zes chó ru
„Ju trzen ka”. Chó rem dy ry go wa ła Na ta lia Łu ka sze wicz,
któ ra jest nie tyl ko dy ry gen tem, ale rów nież kie row ni-
kiem ar ty stycz nym ze spo łu.

Wra ca jąc pa mię cią do pierw sze go wie czo ru wspo mnień,
któ ry od był się w dniu 15 mar ca 2002 ro ku w Sa li Gmin -
ne go Do mu Kul tu ry w Or non to wi cach na le ży nad mie-
nić, iż w spo sób cie pły i ser decz ny przy po mnia no syl-
wet ki zmar łych chó rzy stów i sym pa ty ków chó ru, któ rzy
ode szli od nas u schył ku ubie głe go wie ku. By li to: ks. Jan
Śle dzio na, Ste fan Kuś ka, Edward Adam czyk, Her bert
Krau twurst, Ra fał Ulbrych, Adam Pan kie wicz i Krzysz tof
Kłecz ka. Rów nież wte dy przy wo ła no pa mię cią zmar łych
prze wod ni czą cych Ra dy Gmi ny – Ber nar da Cen ha li ka
oraz Hen ry ka Mal czy ka.

Te go rocz ne spo tka nie odbyło się w waż nym dla miesz -
kań ców Or non to wic miej scu – Świą ty ni Du ma nia, otwar -
tej i po świę co nej w czerw cu br. To efekt re ali za cji pro-
jek tu po le ga ją ce go na utwo rze niu par ku te ma tycz ne go
usy tu ło wa ne go w ob rę bie Sta re go Cmen ta rza i miej scu
gdzie nie gdyś znaj do wał się drew nia ny ko ściół pa ra fial ny
z XVI w pod we zwa niem św. Mi cha ła Ar cha nio ła.

Na le ży tu taj przy po mnieć, że 29 wrze śnia 2012 ro ku
za zgo dą Sto li cy Apo stol skiej pa tro nem Miej sco wo ści
i Gmi ny Or non to wi ce zo stał św. Mi chał Ar cha nioł, któ ry
zresz tą pa tro no wał nam już od wie lu stu le ci.

Ce cy lia Spy ra

W prze pla ta nych przez nar ra to ra wspo mnie niu zmar łych śpie wa ków
uczest ni czył chór „Ju trzen ka”
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Roz ma wia jąc ze śro do wi skiem my -
sło wic kich ewan ge li ków, a tak że
prze glą da jąc róż ne pu bli ka cje o nich,
w tym in ter ne to we, trud no nie za -
uwa żyć, że wspól no ta ta wy da ła spo -
śród sie bie czło wie ka nie tu zin ko we -
go, któ ry swo ją dzia łal no ścią nie tyl -
ko ubo ga cił ży cie ar ty stycz ne na sze go
mia sta, ale tak że ca łe go re gio nu.
Moż na śmia ło po wie dzieć, że na le-
żał on do jed nych z cie kaw szych
ewan ge li ków ży ją cych w ca łym na -
szym re gio nie w dzie dzi nie mu zy ki
w okre sie po wo jen nym. To Mi ro sław
Bli wert. Je go pa sje mu zycz ne wy pły -
wa ły z trak to wa nia przez ewan ge li -
ków mu zy ki ja ko bar dzo waż ne go
prze ja wu ży cia re li gij ne go oraz ele -
men tu toż sa mo ści. 

M. Bli wert uro dził się 25 czerw ca
1927 ro ku w My sło wi cach, w ro dzi -
nie Ed mun da Ka ro la Bli wer ta i je go
żo ny Zo fii. Ro dzi na oj ca po cho dzi ła
spod Ło dzi, mat ka z ko lei z oko lic

Sie wie rza, choć po cho dzi ła z ro dzi -
ny o ko rze niach ro syj skich. By ła
z wy zna nia pra wo sław ną. Za tem
na roz wój ma łe go Mir ka mia ło
wpływ wie le czyn ni ków – re li gij nych
jak i tra dy cji – wszak wy cho wy wał
się w do mu wie lo kul tu ro wym oraz
w śro do wi sku my sło wic kim. Z do mu
wy niósł ję zyk pol ski oraz w mo wie
ro syj ski, gdyż miał opie kun kę Ro -
sjan kę. W szko le opa no wał jesz cze
ję zyk nie miec ki i fran cu ski. Zna jo -
mość czte rech ję zy ków umoż li wi ła
mu i uła twi ła w ży ciu do ro słym kon -
tak ty z za gra ni cą. 

Mu zy ka fa scy no wa ła go od naj -
młod szych lat. Dla te go ro dzi ce dba li
o je go wy kształ ce nie mu zycz ne. Uczył
się grać na for te pia nie od szó ste go ro -
ku ży cia. Ma rzy ła mu się w ży ciu ka -
rie ra mu zy ka for te pia no we go. Wszyst -
ko prze rwał rok 1939, gdy Mi ro sław
miał 12 lat. Naj pierw zmarł mu oj-
ciec, więc wy cho wy wa ła go mat ka,

ale ta nie mia ła środ -
ków na do dat ko wą,
mu zycz ną edu ka cję sy -
na. Po tem wy bu cha
woj na, któ ra jesz cze
bar dziej wszyst ko po -
plą ta ła, cał ko wi cie
unie moż li wia jąc mu
edu ka cję mu zycz ną.
W cza sie woj ny był
na ro bo tach w Niem -
czech, gdzie pra co wał
ja ko ro bot nik, po tem
wcie li li go Niem cy
do swo jej ar mii do ob -
słu gi lot ni ska, ale to
już w sa mym koń cu
woj ny. Nie na słu żył się
za wie le. Przy oka zji
jed nak na ba wił się ner -
wi cy. Wresz cie uciekł
do Ame ry ka nów, gdzie
prze by wał krót ko
w nie wo li. Po ro ku
wró cił do do mu.

Do szko ły po wszech -
nej cho dził w My sło -
wi cach, a po woj nie
był uczniem Ślą skich
Tech nicz nych Za kła -
dów Na uko wych w Ka -
to wi cach i stu dio wał
na Wy dzia le Teo rii,
Kom po zy cji i Dy ry gen -

tu ry Wyż szej Szko ły Mu zycz nej (to
dzi siej sza Aka de mia Mu zycz na). Jak
wspo mi na je go wie lo let ni przy ja ciel,
Adam Kor fan ty, M. Bli wert w 1947
ro ku za czął grę na or ga nach nie ja ko
z ko niecz no ści. W ko ście le ewan ge -
lic kim w My sło wi cach nie by ło
po woj nie or ga ni sty i ksiądz Le opold
Ra abe przy jeż dża ją cy od pra wiać na -
bo żeń stwa za pro po no wał M. Bli wer -
to wi funk cję or ga ni sty. Po sta no wił
przy uczyć się gry na tym in stru men -
cie. Or ga ny w my sło wic kim ko ście le
by ły wte dy w opła ka nym sta nie, gdyż
znisz cze nia cza su woj ny by ły w tym
ko ście le znacz ne – wy bi te szy by po -
wo do wa ły za wil go ce nie in stru men tu,
uszko dzo ne by ły licz ne pisz czał ki
i me cha ni zmy. Wie le uszko dzeń na -
pra wiał z ko le ga mi mło dy or ga ni sta,
gdyż or ga ny fał szo wa ły nie mi ło sier -
nie. Suk ce syw nie jed nak po pra wiał
stan tech nicz ny in stru men tu. Sam
tak że roz wi jał swo je umie jęt no ści gry
na tym in stru men cie tak, że z bie giem
cza su stał się bar dzo do brym or ga ni -
stą. Grał na or ga nach tak że w Hoł -
du no wie, a z bie giem cza su w So -
snow cu i w Szo pie ni cach. W 1950 ro -
ku do szo pie nic kie go ko ścio ła przy-
był na za stęp stwo zna ny mu zyk,
ewan ge lic ki pro boszcz z Ka to wic,
ksiądz Adam Hła wicz ka. Gdy usły-
szał jak mło dy mu zyk gra, do strzegł
je go po ten cjał. Za pro sił go do swo je -
go ko ścio ła, gdzie był o wie le lep szy
in stru ment i po pro sił by na nim za -
grał. Chy ba wte dy M. Bli wert od krył
swo je zdol no ści do im pro wi zo wa nia.
Od tąd też gry wał przy oka zji róż nych
świąt w tym ko ście le. Ksiądz Hła wicz -
ka skon tak to wał się z in nym ewan -
ge li kiem, Ja nem Gaw la sem, któ ry był
na uczy cie lem w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Mu zycz nej w Ka to wi cach
(w póź niej szym cza sie był jej rek to -
rem). Dzię ki od po wied nie mu ukie -
run ko wa niu tych dwóch lu dzi, M. Bli -
wert mógł ukoń czyć swo ją edu ka cję
mu zycz ną, choć na speł nie nie swo je -
go ma rze nia, by być wir tu ozem for -
te pia no wym by ło nie ste ty z pew nych
przy czyn za póź no. Nie mniej te dwie
oso bo wo ści za dba ły, by z chło pa ka,
któ ry był me cha ni kiem uczy nić ar ty -
stę. Nie ta kie go, któ ry wy stę pu je, ale
ar ty stę prak ty ka, któ ry pod czas swo -
jej gry po tra fi im pro wi zo wać. Ten ta -

Mi ro sław Bli wert (1927–2007) –
or ga ni sta, kom po zy tor, pe da gog, chór mistrz

Dziesięcioletni Mirek Bliwert (po prawej) idzie z ojcem i bratem
na nabożeństwo do kościoła. Zwraca uwagę trzymany kancjonał
- książka do nabożeństwa
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lent do im pro wi za cji po wo do wał, że
gra, zwłasz cza na or ga nach by ła dla
słu cha ją ce go wiel kim prze ży ciem. 

M. Bli wert grał na or ga nach we
wszyst kich ko ścio łach Szo pie nic kie -
go Ośrod ka Dusz pa ster skie go (w Szo -
pie ni cach, My sło wi cach, Hoł du no -
wie i So snow cu). Jak wspo mi na je go
żo na Kry sty na Bli wert, nie raz mu sie li
dłu go cze kać z wie cze rzą wi gi lij ną,
aż skoń czą się na bo żeń stwa w ko -
ście le i do trze z nich mąż. A po nie -
waż sa mo cho du nie by ło, ko mu ni ka -
cja miej ska koń czy ła pra cę w tym
dniu wcze śnie, więc by ło to bar dzo
utrud nio ne – gdy na bo żeń stwo by ło
w So snow cu lub Hoł du no wie
(do Hoł du no wa do jeż dża ło się po -
cią giem do Kosz tów a po tem 3 ki lo -
me try przez las szło się pie cho tą –
tak wspo mi nał M. Bli wert swo je wy -
pra wy do Hoł du no wa). Nie mniej
dzia łal ność or ga ni sty da wa ła mu wie -
le sa tys fak cji. Od po cząt ku ist nie nia
chó ru „Ju bi la te Deo” w my sło wic kiej
pa ra fii, czy li od 1953 ro ku, z nim
współ pra co wał. Akom pa nio wał chó -
ro wi na or ga nach, skom po no wał dla
nie go wie le pie śni, czę sto uzu peł niał
wy stę py ze spo łu wstaw ka mi or ga no -
wy mi. 

W 1981 ro ku na proś bę księ dza Ry -
szar da Neu ma na M. Bli wert zo stał
dy ry gen tem chó ru dzia ła ją ce go
przy ko ście le Zmar twych wsta nia
Pań skie go w Ka to wi cach. Z bie giem
cza su chór ten przy jął na zwę „Lar go
Can ta bi le”. Bli wert prze jął ten chór
po zna nym mu zy ku i tu tej szym pro -
bosz czu księ dzu A. Hła wicz ce. Pro -
wa dził go do swo jej śmier ci w 2007
ro ku. W tym cza sie był tak że sta łym
or ga ni stą w tym ko ście le (jak rów-
nież w My sło wi cach). Przez wie le lat
był ani ma to rem ży cia mu zycz ne go
w ka to wic kiej pa ra fii. 

Był tak że człon kiem Sto wa rzy sze -
nia Pol skich Ar ty stów Mu zy ków.
Oprócz te go ści śle współ pra co wał
z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi zrze -
sza ją cy mi mu zy ków: Związ kiem Nie -
miec kich Mu zy ków Ko ściel nych oraz
z Eu ro pej skim Fo rum Ewan ge lic kiej
Mu zy ki Ko ściel nej; wie lo krot nie
uczest ni czył w sym po zjach i spo tka -
niach or ga ni zo wa nych przez to Fo -
rum.

Od 1959 ro ku pra co wał ja ko na -
uczy ciel hi sto rii mu zy ki i li te ra tu ry
mu zycz nej w Pań stwo wej Ogól no -
kształ cą cej Szko le Mu zycz nej II Stop -
nia im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach. Pra co wał tam przez

42 la ta. Pra ca pe da go gicz na by ła je -
go pa sją. Sta rał się prze ka zy wać wie -
dzę, jak i kształ to wać cha rak ter swo -
ich uczniów. W za cho wa nym prze -
mó wie niu na za koń cze nie swo jej
pra cy w tej szko le tak mó wił: „Pra -
gną łem za wsze współ pra co wać
z ucznia mi. Uczyć i wy cho wy wać –
by ło mo ją głów ną de wi zą. Wy ma -
gać, ale i być przy ja cie lem mło dzie ży,
ro zu mieć ich pro ble my i stwa rzać im
od po wied nią at mos fe rę do pra cy –
to by ły głów ne za ło że nia mo je go
dzia ła nia. Spo tka nia z by ły mi wy -
cho wan ka mi i ab sol wen ta mi szko ły
da ją mi peł ną sa tys fak cję, że po la -
tach bar dzo mi ło wspo mi na ją ra zem
prze ży te chwi le w Li ceum Mu zycz -
nym.” Wie le ra zy wy jeż dżał z mło -
dzie żą na kon cer ty. Tak że za gra ni cę.
Pra cę pe da go gicz ną w li ceum mu -
zycz nym za koń czył w 2001 ro ku.
Rów nież przez wie le lat był dy rek to -
rem i na uczy cie lem gry na for te pia -
nie w Ogni sku Mu zycz nym w My -
sło wi cach.

War to tak że wspo mnieć o je go dzia -
łal no ści na fo rum Ko ścio ła Ewan ge -
lic ko - Au gs bur skie go. M. Bli wert był
przez wie le lat człon kiem ra dy pa ra -
fial nej oraz sy no du die ce zjal ne go.
W la tach 1988-1996 był tak że człon -
kiem Sy no du Ko ścio ła. Przez wie le lat
współ pra co wał z Sy no dal ną Ko mi sją
Li tur gii i Mu zy ki Ko ściel nej a tak że
z mię dzy ko ściel ną Ko mi sją Śpiew ni -
ko wą, któ ra przy go to wy wa ła no wy
Śpiew nik Ewan ge lic ki.

Przy wią zu jąc wiel ką wa gę do mu -
zy ki i pie śni ko ściel nej ja ko ele men tu

ewan ge lic kiej toż sa mo ści, M. Bli wert
przy go to wał „Cho ral nik” prze zna -
czo ny dla po cząt ku ją cych or ga ni stów.
Wraz z in ny mi  mu zy ka mi był też
współ au to rem „Cho ral ni ka Li tur gicz -
ne go”  do „Śpiew ni ka Ewan ge lic kie -
go”. Wy dał tak że 8 zbio rów pie śni
róż nych au to rów – w tym swo ich;
skom po no wał oko ło 30 pie śni.
Wśród nich war to wy mie nić Wspa -
nia ły świat, Pieśń Wę drow ca czy Oj-
cze nasz. Utwo ry te śpie wa ne są nie
tyl ko przez chó ry w Pol sce, ale tak że
po prze tłu ma cze niu, przez chó ry
w Niem czech i Ho lan dii. Skom po no -
wał tak że Mszę. 

W ro ku 1959 oże nił się z Kry sty ną
Lub czyk. Z mał żeń stwa te go uro dzi ła
się cór ka Jo an na, któ ra po oj cu prze -
ję ła mu zycz ne pa sje.

M. Bli wert zmarł 8 wrze śnia 2007
ro ku w kli ni ce w Ka to wi cach w wie -
ku 80 lat. Zo stał po cho wa ny na
cmen ta rzu ewan ge lic kim w My sło -
wi cach. W uro czy sto ściach po grze -
bo wych uczest ni czy ło wie lu przy ja -
ciół, zna jo mych i by łych uczniów.
Zmar łe go mu zy ka że gna li bi skup Ta -
de usz Szur man, pro boszcz my sło wic -
kiej pa ra fii ks. Adam Ma li na oraz ks.
Ma rian Nie miec – obec ny bi skup
ewan ge lic kiej die ce zji ka to wic kiej. 

M. Bli wert był jed ną z cie kaw szych
my sło wic kich oso bi sto ści, re pre zen -
tan tem mu zycz nych tra dy cji miej sco -
wych ewan ge li ków. Był jed ną z po -
sta ci, któ re po zo sta wi ły wy raź ny ślad
w mu zycz nej kul tu rze My sło wic i ca -
łe go Gór ne go Ślą ska.

To masz Wro na

Jed no z ostat nich zdjęć Mi ro sła wa Bli wer ta. Fo to gra fia wy ko na na w 2007 ro ku, kil ka mie się cy
przed śmier cią. Od le wej sto ją: J.M. Dy ga, M. Bli wert, H. Orzy szek
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My je ste śmy do brej wo li

Czy tel ni cy gli wic kiej muta cji re da go wa ne go w By to -
miu „Po la ka” w nu me rze da to wa nym 25 grud nia 1915
ro ku otrzy ma li por cję wia do mo ści i tek stów pu bli cy -
stycz nych łą czą cych w so bie spra wy tak od le głe, jak
woj na i Bo ży Po kój. Te go ostat nie go wy pa try wa no
w tym cza sie w ślą skich do mach ze szcze gól ną na dzie ją.
Śpie wa no przy tym ko lę dy, spo ży wa no wi gi lij ne i świą -
tecz ne po tra wy (w nie któ rych pi smach pu bli ko wa no
prze pi sy, jak zro bić „z ni cze go coś”). Ma ło kto zda wał
so bie spra wę z te go, że wo jen ny dra mat nie pręd ko się
skoń czy. Chęt nie czy ta no o tym, że „uka zem car skim
zo stał, ge ne rał Ruz ski usu nię ty ze swo je go sta no wi ska
na czel ni ka ar mii pół noc nej” i o „na wró ce niu Fran cyi
pod wpły wem woj ny” … 

Za chę cał też „Ku ry er Ślą ski” – „ z po le ce nia i za przy -
kła dem […] mi ło ści wie nam pa nu ją ce go pa pie ża, Oj ca
św. Be ne dyk ta XV” do mo dli twy o po kój:

Chwa ła Bo gu na wy so ko ści!

Po raz dru gi ob cho dzi my świę ta Bo że go Na ro dze nia
wśród woj ny.

Przed ro kiem nie jed no ser ce drża ło w nie pew no ści
i ocze ki wa niu naj ścia kra ju przez nie przy ja cie la […] Za -
mie rza ły woj ska ro syj skie, po zdo by ciu na sze go Kra ko wa,
za lać i za brać nasz Śląsk Gór ny […] Śpie wa li śmy wte dy
po świą ty niach na szych bła gal ną pieśń: Od po wie trza,
ognia, woj ny… ra tuj nas,  Pa nie! . . .

A po tem … tem gło śniej, bo ze ser ca, prze peł nio ne go
głę bo ko od czu tą wdzięcz no ścią: Chwa ła Bo gu na wy -
so ko ści! . . .

Jak ro ku ze szłe go, tak i te go ro ku – i to tem bar dziej, bo
po 17 dłu gich mie sią cach woj ny – wo ła my o po kój […]

Pa nie nad Pa ny, racz ze słać na ziem ski pa dół po kój
lu dziom do brej wo li! Uczyń i spraw to, że by do brą wo -
lą zo sta li na peł nie ni ci, co do tąd by li złej wo li […] My
je ste śmy wszy scy do brej wo li, dla te go o po kój bła ga -
my…

„Ku ry er Ślą ski”, 1915 nr 296, s. 1

Urzęd ni cy ka to wic kie go Ma gi stra tu śpie wa ją ko len dy
in to no wa ne „fa sol nym gło sem” Ka ro la Stro men ge ra,
naj pew niej jed nak Le opol da Ja nic kie go 

Wła śnie tak się ten wy raz wów czas, w 1935 ro ku pi -
sa ło. Więc niech te „ko len dy” ni ko go nie dzi wią. 

W wi gi lij ny póź ny wie czór, na go dzi nę przed pa ster -
ką, słu cha czom ka to wic kie go ra dia pro po no wa no…
kon cert mu zy ki sa lo no wej z płyt (Mosz kow ski, Szu-
bert, Grieg, Brahms i in ni). W sam dzień Bo że go Na ro -
dze nia od go dzi ny 9.00 na fa li ogól no pol skiej, po ko lei
ze wszyst kich roz gło śni pol skich, trans mi to wa no krót -
kie kon cer ty ko lę do we. Ka to wi ce za pro po no wa ły wy -
stęp Chó ru Mę skie go Urzęd ni ków Ma gi stra tu (dziś po -
wie dzie li by śmy – Urzę du Mia sta). Pa no wie urzęd ni cy
za śpie wa li pod kie run kiem Le opol da Ja nic kie go trzy
„ko len dy”: tra dy cyj ne Wśród noc nej ci szy oraz Ja dwi gi
Me hof fe ro wej Któż o tej do bie i Hej nam hej.

Kil ka dni wcze śniej uka zał się no wy nu mer „An te ny”
– pi sma dla słu cha czy ra dia ze szcze gó ło wy mi pro gra -
ma mi sta cji kra jo wych i za gra nicz nych oraz kil ko ma
oka zjo nal ny mi tek sta mi. Au tor jed ne go z nich, Ka rol
Stro men ger (pu bli cy sta, kry tyk mu zycz ny i od 1925 ro -
ku mu zycz ny pre le gent Pol skie go Ra dia), roz ta czał
przed czy tel ni ka mi i słu cha cza mi pa no ra micz ną wi zję
wiel kiej „ko lend ni czej” tra dy cji: 

Bo że Na ro dze nie – uśmiech Pi sma Świę te go

Na strój ko len do wy – to uśmiech Bi blii […] Kon cer ty
Bo żo na ro dze nio we – oto daw na tra dy cja, snu ją ca się rów -
no le gle do śpie wów ko ściel nych i ko lend ni czej tra dy cji.
Po mia stach brzmia ły ad wen to we hej na ły – bo nie tyl ko
fan fa ry gra ła nie gdyś trą ba z wie ży ko ściel nej. Po do mach
zbie ra li się in stru men ta li ści […] Gra no „sym fon je”, ry -
tor ne le mię dzy śpie wa mi. W ko ścio łach or ga ny in to no -
wa ły pa ster skie in ter mez za, can zo ny „na ti vi ta tis”. A tek-
sty śpie wów, ła ciń skie i swoj skie, bra ta ły po lot hym nicz ny
z lu do wą na iw no ścią. […] W ko ście le Glo ria, trą bio -
na chó rem dżin gów, sztor tów i bie gli wych pu zo nów, roz -
brzmie wa ła obok pa sto ra łek gra nych przez flet nicz ki
a mul tan ki. Kan tor „fa sol nym gło sem” in to no wał śpiew
przez gmi nę pod chwy co ny. Po do mach ocho czy ma zu rek
ko len do wy śpie wał o pol skim Be tle jem, w któ rym „Sło -
wo się cia łem sta ło” – jak z daw na to za po wia da li pro-
ro cy. Pi smo Świę te roz ja śni ło się uśmie chem.

„An te na”, 1935 nr 51, s. 9

80 lat te mu – rok 1935

80 lat te mu – rok 1935100 lat te mu – rok 1915
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Sprzy ja ją ca at mos fe ra

„Otu lo ne bia łym pu chem, pach ną ce mro zem, cho-
in ką i do mem ro dzin nym na de szły świę ta. Rok 1945
[…] Ci szy dnia świą tecz ne go nie mą ci huk śmier cio no -
śnych de to na cji. Jest po kój. Aż dziw nie”.

Pierw sza po wo jen na wi gi lia. W kio skach świą tecz ny
nu mer par tyj nej „Try bu ny”. W niej świą tecz ne ak cen ty.
Jesz cze bez mark si stow sko -le ni now skiej, ate istycz nej
pro pa gan dy. To przyj dzie nie ba wem. Świę ta. Tra dy cyj -
ne. Z opłat kiem, ży cze nia mi, ko lę da mi. Ko lę dy tak że
w ka to wic kim ra diu. Du żo ko lęd. One też nie ba wem
znik ną z an te ny. Świę ta. Pierw sze po wo jen ne. Jak Pan
Bóg przy ka zał. W tym wy pad ku ra czej jak nad zor ca
z NKWD przy ka zał: – Że by nie draż nić. Trze ba, wie cie,
two rzyć sprzy ja ją cą at mos fe rę… 

Sprzy ja ją cą at mos fe rę two rzy li dzien ni ka rze par tyj-
nej ga ze ty – tym cza sem jesz cze nie zbyt osten ta cyj nie
an ga żu ją cy się w pro pa go wa nie „na uko we go świa to -
po glą du”. Wtó ro wa li im ka to wic cy ra diow cy dys po nu -
ją cy już wów czas wła sną or kie strą oraz licz nym gro-
nem współ pra cow ni ków, w tym ama tor ski mi chó ra mi
i ze spo ła mi in stru men tal ny mi…

Świą tecz ny pro gram P
ol skie go Ra dia w Ka to wi cach

W po nie dzia łek 24 bm. o godz. 15-tej usły szy my au dy -
cję słow no -mu zycz ną w opra co wa nia Zdzi sła wa Hie row -
skie go i Wi tol da Kał ki -Ro wic kie go pt. „Nim gwiazd ka
za świe ci”. W tym że dniu o godz. 21.30 nada na bę dzie
pa sto rał ko wa au dy cja słow no -mu zycz na w opra co wa niu
A. Wi de ry z udzia łem kwar te tu wo kal ne go pod kier. Ro -
ma na Mac kie wi cza, a o godz. 22-giej usły szą ra dio słu -
cha cze „Po wi gi lii przy for te pia nie” w wy ko na niu Ja ni ny
i Ana to la Za ru bi nów.

Pierw szy dzień świąt Bo że go Na ro dze nia […] roz pocz -
nie my po ran nym kon cer tem ko lę do wym Repr. Dę tej Or -
kie stry DOKP w Ka to wi cach pod dyr. Fran cisz ka Kle chy
[…] W śro dę, 26 bm. o godz. 10.40 nada my w pro gra mie
ogól no pol skim świą tecz ny po ra nek mu zycz ny pt. „Na we -
so ło pod je mio łą” […] W tym dniu, w go dzi nach po po -
łu dnio wych usły szy my dwie au dy cje: pierw szą o godz.
16-tej słow no -mu zycz ną pt. „Bra cia pa trz cie je no” –
z udzia łem chó ru „Echo” z Ka to wic pod kier. Ro ma -
na Mac kie wi cza i dru gą o godz. 16.40, w któ rej Zo fia
Bie le wicz od śpie wa pie śni ko lę do we pol skich kom po zy -
to rów. W wie czor nym ogól no pol skim pro gra mie (godz.
20.00) usły szą ra dio słu cha cze kon cert po pu lar ny Or kie -
stry Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach ze współ udzia łem chó -
ru mie sza ne go „Ka sy no” z Sie mia no wic pod kier. Pio tra
Dziem by.

„Try bu na Ro bot ni cza”, 
24, 25, 26 grud nia 1945, nr 302 (309), s. 9

Wy brał, ko men ta rzem opa trzył i do dru ku z za cho -
wa niem ory gi nal nej pi sow ni oraz ży cze nia mi do bre go
od bio ru świą tecz nych au dy cji po dał – an dwoj

ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 2015 39

6

Cho rzów. Z oka zji 80-le cia Chó ru Mie sza ne go „Se raf -
-Bar ba ra” pa ra fii św. An to nie go w Cho rzo wie w miej -
sco wym ko ście le od był się 27 wrze śnia uro czy sty kon-
cert, w któ rym oprócz ze spo łu świę tu ją ce go swą rocz-
ni cę (dyr. An drzej Ko strze wa) uczest ni czył za pro szo ny
kwin tet smycz ko wy. W uro czy sto ści oprócz licz nie przy -
by łych słu cha czy uczest ni czy li przed sta wi cie le za przy jaź -
nio nych chó rów, re pre zen tan ci władz sa mo rzą do wych.
Obec ny był rów nież pre zes ZG ŚZChiO, Ro man Wa rze -
cha, któ ry ude ko ro wał chór Zło tą Od zna ką Ho no ro wą
ŚZChiO. Zło tą Od zna ką Ho no ro wą z Lau rem pod czas
tej sa mej uro czy sto ści wy róż nio ny zo stał dy ry gent ze -
spo łu, A. Ko strze wa. Od czy ta ne zo sta ły po nad to li sty
gra tu la cyj ne Pre zy den ta Mia sta Cho rzów, An drze ja Ko -
ta li, oraz Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Cho rzów, Jac -
ka No wa ka.

————

Brze zi ny Ślą skie. Okręg Pie kar ski ŚZChiO był or ga ni -
za to rem kon cer tu ku czci św. Ce cy lii, któ ry od był się 22
li sto pa da, w uro czy stość Chry stu sa Kró la, w ko ście le NSPJ

w Brze zi nach Ślą skich. W kon cer cie wzię ły udział pie kar -
skie chó ry oraz Or kie stra Dę ta Pie ka ry -Ju lian.

————

Na wsie (Re pu bli ka
Cze ska). „Czym moż -
na w peł ni od dać zna cze -
nie kul tu ry dla toż sa mo -
ści czło wie ka? W ja ki
spo sób po ka zać, co da je
nam wszyst kim?”. Od po -
wie dzią na te py ta nia wy -
ję te z oko licz no ścio we go
wy daw nic twa jest do tych -
cza so wa dzia łal ność Chó -
ru Żeń skie go „Me lo dia”,
któ ry „…od sześć dzie się -
ciu lat tra fia swym śpie -
wem do serc i umy słów
słu cha czy […] Sła wi
w ten spo sób w kra ju

70 lat te mu – rok 1945

W SKRÓCIEW SKRÓCIE



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 201540

6 i za gra ni cą do bre imię chó rów za ol ziań skich i śpie wu ze -
spo ło we go”

Z oka zji 60-le cia Chó ru Żeń skie go „Me lo dia” oraz 30-
le cia Do mu PZKO im Ju ry spod Gro nia w so bo tę 7 li sto -
pa da od był się kon cert ju bi le uszo wy, w któ rym oprócz
wy stę pu ją cej pod kie run kiem Alek san dry Ze man „Me lo -
dii” uczest ni czył zna ny Chór Mę ski Go rol. Pro gram wie -
czo ru wzbo ga cił tak że wy stęp dwoj ga mło dych in stru -
men ta li stów. Na sak so fo nie gra ła Ma ria Gmy rek, na har-
fie Woj ciech Tre fon. 

„Śpie wak Ślą ski” do łą cza się do wszyst kich gra tu la cji
i ży czeń prze ka za nych śpie wa ją cym pa niom z Na wsia
w dniu ju bi le uszo we go ob cho du.

————

Gli wi ce. Aka de mic ki Ze spół Mu zycz ny Po li tech ni ki Ślą -
skiej zor ga ni zo wał w paź dzier ni ku na bór no wych człon -
ków. Za chę tą by ły dwu dnio we „Dni Otwar te”. Każ dy kto
sko rzy stał z za pro sze nia był przyj mo wa ny do ze spo łu bez
zwy cza jo we go spraw dza nia słu chu, moż li wo ści gło so wych
i umie jęt no ści na okres prób ny. Już dru gie go dnia oka-
za ło się, że wśród chęt nych by ło wię cej pa nów, niż pań.
Uzna no to za ewe ne ment, gdyż do tych cza so we do świad -
cze nia wie lu chó rów wska zy wa ły na więk sze za in te re so -
wa nie śpie wem wśród po sia da czek gło sów so pra no wych
i al to wych. Za pro sze niu za miesz czo ne mu w In ter ne cie to -
wa rzy szy ła re pro du ko wa na obok zgrab na za chę ta gra ficz -
na. Przy oka zji przy -
po mnia no, że pró by
ze spo łu od by wa ją się
w Cen trum Kul tu ry
Stu denc kiej Po li tech -
ni ki Ślą skiej „Mro wi -
sko” (Gli wi ce, ul.
Pszczyń ska 85) we
wtor ki i czwart ki
od 18.30.

————

Świę to chło wi ce -Chro pa czów. Chó ry Okrę gu Cho rzow -
sko -Świę to chło wic kie go – Pa ra fii św. Flo ria na w Cho rzo -
wie, „Lut nia” z Cho rzo wa, „Ma gni fi cat” ze Świę to chło-
wic – pod czas mszy św. od pu sto wej ce le bro wa nej 4 paź -
dzier ni ka w ko ście le pw. Mat ki Bo żej Ró żań co wej wy ko -
na ły dzie ło C. Gou no oda, Mis sa Bre vis C -dur. Po łą czo ny -
mi ze spo ła mi dy ry go wa ła Ce cy lia Knopp. Przy or ga nach
chó rom to wa rzy szył Łu kasz Szmi giel.

————

Świę to chło wi ce -Chro pa czów. W ko ście le pw. Mat ki
Bo żej Ró żań co wej od był się 25 paź dzier ni ka kon cert pie -
śni ma ryj nych z udzia łem chó rów Okrę gu Cho rzow sko -
-Świę to chło wic kie go ŚZChiO. Oprócz Chó ru pa ra fii św.
Flo ria na (dyr. Ce cy lia Knopp) oraz Chó ru Mie sza ne go
„Ma gni fi cat” (dyr. Ma ria Sło wik -Tu dzież) w kon cer cie
uczest ni czył Chór Mie sza ny „Lut nia” (dyr. Łu kasz Szmi -
giel). Na za koń cze nie wszyst kie chó ry wspól nie wy ko-
na ły pieśń O Ma ry jo świa ta Pa ni. Cie pło przez słu cha czy
przy ję te śpie wy chó rów za po wia da ła pre ze ska chó ru „Ma -
gni fi cat”, Da nu ta Sa mol.

Ka to wi ce. Le gi ty mu ją cy
się wspa nia łą hi sto rią
i ogrom nym do rob kiem ka -
to wic ki chór „Ogni wo” wy -
ka zu je się ostat nio spo rą ru -
chli wo ścią. Po dej mu je też
nie kon wen cjo nal ne wy zwa -
nia. Na le ży do nich m.in.
współ pra ca z Te atrem Mu -
zycz nym Ar te Cre atu ra
w So snow cu przy re ali za cji
sce nicz nej ope ry Do ni zet -
tie go „L’eli sir d’amo re”
(„Na pój mi ło sny”). W nie -
dzie lę 25 paź dzier ni ka

„Ogni wo” wy stą pi ło w ba zy li ce MB Bo guc kiej w Bo gu ci -
cach. W pro gra mie wie czo ru zna la zły się utwo ry J.S. Ba -
cha, W.A. Mo zar ta, C. Franc ka, H.M. Gó rec kie go, J. Świ-
dra i in nych kom po zy to rów. Z chó rem wy stą pi li tak że
Elż bie ta Grodz ka -Ło pu szyń ska – so pran i Sa bi na Jasz czyk
– akom pa nia ment. Dy ry go wał Woj ciech Gwiszcz. Utwo -
ry za po wia da ła Ewa Bi łas -Ple szak.

————

Mi ko łów. W ba zy li ce św. Woj cie cha w Mi ko ło wie
w nie dzie lę 8 li sto pa da od był się Kon cert Za dusz ko wy
chó ru „Har mo nia” i or kie stry „Sem pre con pas sio ne”.
Na je go pro gram zło ży ły się Kon cert d -moll na dwo je
skrzy piec BWV 1060 J. S. Ba cha oraz Re qu iem c -moll MH
155 Mi cha ela Hayd na. Ja ko so li ści w kon cer cie uczest ni -
czy li Mał go rza ta Wa siu cio nek i Łu kasz Krusz – skrzyp ce,
Ma ria Zien tek – so pran, Klau dia Moź dzierz – alt, Mi chał
Bor kow ski – te nor i Ja cek Pa chol ski – bas. Od pul pi tu dy -
ry genc kie go ca łość po pro wa dzi ła Elż bie ta Krusz. Sło wo
o mu zy ce – Ma ria Gasz.

————

Orze sze. Pod ha słem „Śpie wam dla cie bie Pol sko”
w Szko le Pod sta wo wej nr 2 im. Sta ni sła wa Mo niusz ki
w Orze szu 9 li sto pa da od był się kon cert pie śni pa trio -
tycz nych. – Chce my w ten spo sób uczcić rocz ni cę od zy -
ska nia nie pod le gło ści, któ rą nam przy wró co no po 123
la tach za bo rów. Mam na dzie ję, że ta kie spo tka nia wpi szą
się w tra dy cję na szej szko ły – po wie dzia ła na wstę pie dy -
rek tor szko ły, Bar ba ra Gra bow ska.

Grze gorz Kacz mar czyk i je go pod opiecz ni z orze skiej szko ły
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We wspól nym śpie wa niu przy akom pa nia men cie Ewy
Kacz mar czyk oprócz uczniów szko ły na le żą cych do Dzie -
cię ce go Chó ru „Dzwo ne czek” oraz Chó ru Żeń skie go
„Mo krzan ki” uczest ni czy ła rów nież pu blicz ność, któ ra
ko rzy sta ła z uła twie nia, ja kim by ły tek sty pie śni wy -
świe tla ne na spe cjal nie za mon to wa nym ekra nie. Po my -
sło daw cą im pre zy był Grze gorz Kacz mar czyk – na uczy -
ciel mu zy ki w orze skiej szko le i kie row nik ar ty stycz ny
obu wy mie nio nych ze spo łów. – Tym kon cer tem po ka -
zu je my, że pa mię ta my o tych, któ rzy przez ca ły XIX wiek
za cho wa li wia rę w wol ną i nie pod le głą Pol skę i o tę wol -
ność wal czy li. To na sze dla nich po dzię ko wa nie – pod -
kre ślił.

————

Cie szyn. W so bo tę
21 li sto pa da br. w Ko -
ście le Je zu so wym
w Cie szy nie od był się
kon cert ga lo wy I Mię -
dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Mu zy ki im. prof.
Jó ze fa Świ dra.
Przed pu blicz no ścią
wy stą pi li ar ty ści z Pol -
ski, ale rów nież Czech,
Sło wa cji i Wę gier. Kon -
cert był oka zją do pod -
su mo wa nia fe sti wa lu
i wrę cze nia naj lep szym
chó rom cen nych na -
gród. Wy róż nio nym
gra tu lo wał Bur mistrz
Cie szy na Ry szard Ma -

cu ra i Sta ro sta Cie szyń ski Ja nusz Król. Na pro gram fe sti -
wa lu zło ży ły się Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa,
warsz ta ty i se mi na rium dla dy ry gen tów, Mię dzy na ro do -
wy Kon kurs Chó ral ny. Po my sło daw cą im pre zy był Re pre -
zen ta cyj ny Chór Uni wer sy te tu Ślą skie go „Har mo nia” na -
lę żą cy z naj star szych ze spo łów chó ral nych na Ślą sku: –
Od kil ku lat pla no wa li śmy zor ga ni zo wa nie du że go, mię -
dzy na ro do we go fe sti wa lu mu zycz ne go po łą czo ne go z kon -
kur sem chó ral nym. Prof. Jó zef Świ der miał być ho no ro -
wym pa tro nem i prze wod ni czą cym ju ry nie ste ty – pod -
kre śla Iza bel la Zie lec ka -Pa nek, wy kła dow ca aka de mic ki,
dy ry gent chó ru Har mo nia – w tym ro ku w ma ju przy pa-
dła pierw sza rocz ni ca śmier ci Pro fe so ra. W to wa rzy szą cej
fe sti wa lo wi Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej
uczest ni czył m.in. An drzej Wój cik – se kre tarz ZG ŚZChiO,
któ ry na kre ślił syl wet kę pa tro na im pre zy – ar ty sty, na -
uczy cie la i spo łecz ni ka, twór cy przez śro do wi sko ama to -
rów śpie wu chó ral ne go wy so ce ce nio ne go, sza no wa ne go
i ota cza ne go pa mię cią.

————

Mia stecz ko -Ślą skie. Ślą ski ruch śpie wa czy i mu zycz ny
wzbo ga cił swój pi śmien ni czy do ro bek o no wą cen ną po -
zy cję. „Kro ni kar ski za pis dzie jów Chó ru Mie sza ne go Sien -
kie wicz w Mia stecz ku Ślą skim” to pra ca o cha rak te rze
mo no gra ficz nym. Jej au to rem jest An to ni Fa mu ła – zmar -
ły w kwiet niu te go ro ku śpie wak chó ru Sien kie wicz. Dzie -

ło wy da no na der
sta ran nie. Na stu
dwu dzie stu stro nach
wy daw nic twa bo ga -
te go pod wzglę dem
tre ści zmiesz czo no
tak że wie le cen nych
fo to gra fii. Na py ta -
nie czym jest i ja ką
ro lę ma speł nić no -
wa pu bli ka cja od po -
wia da cy tat: „Bez
pie śni nie ma na ro -
du – nie ma przy -
szło ści […] Ją pie lę -
gno wać, by kwi tła wspa nia lej i uszla chet nia ła co raz licz -
niej sze sze re gi jest świę tym na szym obo wiąz kiem”. Myśl
wzię tą z po cząt ko wych stro nic „Kro ni ki Tow. Śpie wu im.
Sien kie wi cza w Mia stecz ku Ślą skim” twór cy pu bli ka cji
roz wi nę li na stę pu ją co: „Wier ni te mu na ka zo wi po sta no -
wi li śmy uczcić zbli ża ją cy się ju bi le usz 100-le cia chó ru
wy da niem mo no gra fii chó ru, aby przy bli żyć je go dzie je
wszyst kim sym pa ty kom pie śni chó ral nej i oca lić od za -
po mnie nia oso by two rzą ce wiel ką śpie wa czą ro dzi nę. Jed -
no cze śnie ma my na dzie ję, że przy szłe po ko le nia do ło żą
sta rań by ni gdy nie za gi nę ło w Mia stecz ku Śpie wa nie”.
Z tą wia rą „Kro ni kar ski za pis…” – wy da ny m.in. dzię ki
fi nan so we mu wspar ciu Urzę du Mia sta w Mia stecz ku Ślą -
skim – po le ca my czy tel ni kom za in te re so wa nym hi sto rią
Ślą ska i ro lą kul tu ry mu zycz nej w kształ to wa niu pa trio -
tycz nych po staw miesz kań ców re gio nu.

————

Ka to wi ce. Czy tel ni ków ma ją cych do stęp do In ter ne tu
in for mu je my, że nie daw no uru cho mio na zo sta ła stro -
na Za rzą du Głów ne go ŚZChiO na Fa ce bo oku. W dniu
re da go wa nia tej no tat ki jej po lu bie nie de kla ro wa ło stu
sied miu użyt kow ni ków. To już coś, choć cią gle ma ło. Pew -
nie nie wie lu człon ków na sze go Związ ku wie o moż li wo -
ści ko rzy sta nia z no wo uru cho mio nej stro ny. Od na leźć ją
moż na sto sun ko wo ła two: wy star czy być za lo go wa nym
użyt kow ni kiem Fa ce bo oka i wpi sać w wy szu ki war ce na -
zwę Ślą ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr. Na stro nie za opa -
trzo nej w gu stow ną wi nie tę (w ob ra zie Or kie stra Dę ta
KWK Knu rów) moż na tym cza sem przej rzeć ak tu al ne i ar -
chi wal ne fo to gra fie oraz re pro duk cje pla ka tów. Z cza sem
tre ści te zo sta ną wzbo ga co ne. Nie ba wem uru cho mio na też
bę dzie osob na, do stęp na dla wszyst kich, ofi cjal na stro -
na in ter ne to wa ŚZChiO.

Na pod sta wie in for ma cji wła snych oraz 
na de sła nych ma te ria łów opra co wa ła –

Bar ba ra Czay kow ska



ŚPIEWAK ŚLĄSKI • nr 4 (414) 201542

l 16 stycz nia Ad o ra cja Żłób ka Bo że go Dzie ciąt ka w Ba zy li ce o.o. Fran cisz ka nów w Pa new ni kach
l kwie cień lub czer wiec Wal ny Zjazd Spra woz daw czy De le ga tów Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr
l 21 ma ja VI Ogól no pol ski Fe sti wal Pie śni Eu cha ry stycz nej „O, Sa lu ta ris Ho stia”
l 11 czerw ca XXIV Gór no ślą skie Pre zen ta cje Chó rów i Or kiestr im. Raj mun da Han ke go w Cho rzo wie
l 18 wrze śnia XII Piel grzym ka Chó rów i Or kiestr Gór ne go Ślą ska do Mat ki Bo skiej Pie kar skiej 
l 8–9 paź dzier ni ka II Ogól no pol ski Fe sti wal „Can tus” im. Jó ze fa Świ dra w Ka to wi cach
l 20–23 paź dzier ni ka XXIV Świę to Ślą skiej Pie śni Chó ral nej „Tro jok Ślą ski” – Biel sko-Bia ła
l 20–23 paź dzier ni ka XXI Mię dzy na ro do wa Na gro da Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce im. S. Mo niusz ki 

Ju bi le uszo we i rocz ni co we ob cho dy ze spo łów ŚZChiO
w 2016 ro ku

Okręg Cho rzow sko Świę to chło wic ki
◆ 95-lecie Chó ru Mę skie go „Śląsk” Świę to chło wi ce Li pi ny

Okręg Gli wic ko -Za brski
◆ 105-lecie Chó ru Ka te dral ne go par. św. ap. Pio tra i Paw ła w Gli wi cach
◆ 105-lecie Chó ru „Lau de mus Ma riam” z Gli wic,
◆ 25-lecie Chó ru Pa ra fial ne go „So śni ca” w Gli wi cach 

Okręg Ka to wic ki 
◆ 45-lecie Chó ru Ko ściel ne go św. Ce cy lii par. św. Jó ze fa Ro bot ni ka Ka to wi ce Jó ze fo wiec 
◆ 25-lecie Chó ru Mie sza ne go „Dei Pa tris” Ka to wi ce
◆ 15-lecie To wa rzy stwa Śpie wa cze go „Mo dus Vi ven di” Ka to wi ce Pio tro wi ce 

Okręg Pie kar ski
◆ 105-lecie Chó ru „Hal ka” w Ko zło wej Gó rze 

Okręg Rudz ki
◆ 10-lecie Okrę gu Rudz kie go 

Okręg Tar no gór ski
◆ 105-lecie Chó ru Mie sza ne go „Ju trzen ka” Na kło Ślą skie
◆ 90-lecie Chó ru Mie sza ne go „Har mo nia” Tar now skie Gó ry
◆ 30-lecie Chó ru Mie sza ne go „Hej nał” Strze biń
◆ 30-lecie Chó ru Ko ściel ne go „An ge lus” Tar now skie Gó ry Strzyb ni ca
◆ 25-lecie Chó ru Mie sza ne go im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Tar now skich Gó rach

Okręg Wo dzi sław ski
◆ 95-lecie Chó ru Mie sza ne go im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Czy żo wi cach 

Ze spo ły nie zrze szo ne w okrę gach
◆ 25-lecie Mło dzie żo wej Or kie stry Dę tej „Stra żak” z Woj ko wic Ko ściel nych 

In for ma cja opra co wa na na pod sta wie da nych z rocz nych spra woz dań

Cześć Pie śni i Mu zy ce!

Za Za rząd Głów ny ŚZChiO

mgr An drzej Wój cik Ro man Wa rze cha
– se kre tarz – pre zes

Plan wy da rzeń w 2016 ro ku



Roz mo wa z wy daw cą
Pe wien kom po zy tor do wy daw cy:

– Nad tą ko ły san ką pra co wa łem po -
nad dwa na ście mie się cy…

– To rze czy wi ście zdu mie wa ją co dłu go…
– No tak, wi dzi Pan, za każ dym ra zem,

gdy tyl ko za bie ra łem się do pra cy
nad dal szym cią giem utwo ru, na tych -

miast ogar nia ła mnie dziw na sen -
ność.

Roz mo wa ze 
zna nym te no rem

– Czy uwa ża pan swo je nie daw ne
to urnée za uda ne?

– Wła ści wie tak. Ogól nie je stem za -
do wo lo ny. Ty le, że w Ka to wi cach mia -

łem pu stą sa lę …
– To oczy wi ste! Prze cież Pan
tam już kie dyś śpie wał…

Sztu ka ne go cja cji
Dy ry gent chó ru ćwi czył z ze spo -

łem no wy utwór. Po pew nym cza sie je -
den ze śpie wa ków zra żo ny trud no ścia mi za -

czął się gło śno skar żyć. Dy ry gent pod jął pró bę
prze ko na nia chó rzy sty do opra co wy wa ne go
dzie ła:

– Mo że to utwór trud ny i nie spe cjal nie atrak -
cyj ny. Ale za pięć dzie siąt lat…z pew no ścią

bę dzie to mu zy ka zro zu mia ła i lu bia na!
– To dla cze go mu si my już te raz

mę czyć się jej śpie wa -
niem? 

Pod słu cha ne
Dwie przy ja ciół ki, człon ki nie chó ru,

roz ma wia ją o swo jej ko le żan ce:
– …praw dę po wie dziaw szy, to ona chcia ła zo -

stać tan cer ką…
– I co?
– Nie ste ty, nie po tra fi ła sto so wać się do wy ma -

gań die ty. Dla te go zo sta ła śpie wacz ką na sze go
chó ru. 

Z ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTEZ ŻYCIA MUZYCZNEGO WZIĘTE



Lu dzie! – na ucz cie się śpie wać i tań czyć, bo anio ło wie w nie bie nie bę dą
wie dzie li, co z wa mi zro bić. (św. Au gu styn)

Te go rocz ny 95-la tek, Chór Mie sza -
ny „Zo rza” z Wyr pod czas jar mar ku 
ad wen to we go w Go sty niu. 
Fo to gra fia wy ko na na… 
czte ry la ta te mu, 
w ro ku 2011

Po zy tyw nych od po wie dzi na we zwa nie świę te go bi sku pa
po zy tyw ne go my śle nia oraz dzia ła nia 

w No wym 2016 Ro ku –
czyn nym i bier nym mi ło śni kom 
mu zy ki chó ral nej i or kie stro wej

dzia ła czom, współ pra cow ni kom i sym pa ty kom 
Ślą skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr

oraz zwy kłym oby wa te lom
na koń cu ostat nie go w 2015 ro ku wy da nia na sze go pi sma

szcze rze ży czą

Za rząd Głów ny ŚZChiO
Re dak cja „Śpie wa ka Ślą skie go”


