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NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ 
NA NOWY 1995 ROK SKŁADAMY CZYTELNIKOM, PRZYJACIOŁOM 
I WSPÓŁPRACOWNIKOM „ŚPIEWAKA ŚLĄSKIEGO”. W ROKU 85-LECIA 
ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO PZChiO-ZŚKŚil, CAŁEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ 
RODZINIE ŚPIEWACZO-MUZYCZNEJ ŻYCZYMY UMOCNIENIA 
I ROZWOJU U!

Redakcja
Zarząd Oddz. Śl. PZChiO-ZŚKŚil 

w Katowicach

Zdzisław PYZIK
KOLĘDZIOŁKA I

Panie Jezu, w biednej szopie zrodzony,
Na sianeczku w jaseleczkach złożony, 
Utytłanym w ziemskim brudzie przybłędom 
Pozwól stanąć przy Twym żłobie z kolędą.

A w tym śpiewie Izy i gorycz nam przebacz 
I Aniołom pieśń każ zanieść do nieba.
Tyś błękitów na świat schodził dla krzyża, 
By Cię człowiek za Twą dobroć poniżał.

Tyś sią rodził, by Cię lżono i bito,
Okaż biednym i deptanym swą litość. 
Zniosłeś męki od własnego narodu 
Zbaw nas Panie, od okrutnych Herodów.

Tyś we wrogu kazał widzieć brata,
Ucz nas godnie znosić sądy Piłata.
Dzieciom w biedzie urodzonym dla krzywdy 
Daj, by Ciebie nie zaparły się nigdy.

Narodowi przemienionych pasterzy,
Spuść swą łaskę, by Cię kochał i wierzył.
Z własnej ziemi w obce kraje wygnany 
Od tej doli zbaw nas, Panie nad Pany.

Synom naszym, gdy do żłoba przybędą 
Zwól weselszą witać Ciebie kolędą.
Oczyść serca brudem zdrady zbrukane,
I od złego chciej wybawić nas. Amen. 1



Rajmund HANKE

PROGRAM NA 85-LEGIE ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO PZChiO-ZŚKŚil
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Przed nami Rok Jubileuszowy 85-lecia Związku Śląskich Kól Śpiewaczych, działającego dziś p. n. 
PZChiO-Zw. Śl. Kól Śpiewaczych i lnsrumentalnych w Katowicach (drugi człon tej nazwy zachowany został 
ze względu na wspaniale tradycje śląskiego śpiewactwa i muzykowania). Rocznic własnych o znaczeniu 
ponadlokalnym przypada zresztą więcej w 1995 roku: także 75-lecia działalności wydawniczej ZŚKŚ pod 
szyldem Śląskiej Biblioteki Muzycznej, także 75-lecia wydania pierwszego numeru „Śpiewaka Śląskiego", 
czasopisma literacko-muzycznego, które jest ewenementem na rynku prasowym Śląska (tytuł ten ukazuje się 
XXXIII Rok i najprawdopodobniej w 1995 r. ogłoszony zostanie 300-tny numer), także 65-lecie oddania 
pomnika Stanisława Moniuszki, wzniesionego w Katowicach ze składanek śpiewaków śląskich. Bogata jest 
karta jubileuszy okręgów i zespołów.

PROTEKTORAT NAD UROCZYSTOŚCIAMI JUBILEUSZOWYMI ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO 
PZChiO—ZŚKŚil W KATOWICACH OBJĘLI: KS. ARCYBISKUP DR DAMIAN ZIMOŃ, 
METROPOLITA KATOWICKI ORAZ EUGENIUSZ CISZAK, WOJEWODA KATOWICKI.

Zarząd Oddziału Śl. przedkłada swym członkom i sprzymierzeńcom następujący program obchodów 
(obejmuje wyłącznie najważniejsze przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym, m. in. po to, by 
zaproponowane terminy zegrać z kalendarzem przedsięwzięć Okręgów PZChiO i zespołów):

21 I (sobota)

28, 29 I (sobota, niedziela) 

10 II (piątek)

Marzec 

18 III (sobota)

2 IV (niedziela)

IV - 25 V

4 VI (niedziela)

9-11 VI 

17 VI (sobota)

18 VI (niedziela)

Lipiec 

Sierpień 

8-11IX

— Bazylika OO. Franciszkanów w Katowicach, Adoracja Chórów 
i Orkiestr Śląskich przy Żłobku Jezusowym, modlitewno-kolędowa, 
inaugurująca działalność (zgodnie z chrześcijańskimi tradycjami naszego 
ruchu) w nowym roku kalendarzowym, zarazem uroczystości jubileuszowe.

— Wodzisław Śl., kościół WNMP. I Wodzisławskie Spotkania Kolędowe — 
główny organizator: Okręg Wodzisławski PZChiO.

— Konferencja prasowa: ogłoszenie programu jubileuszowego oraz wyników 
konkursu na pieśń chóralną o Śląsku (sponsorowanego przez Program 
Dialog Społeczny, Fundusz Współpracy w Warszawie, poparty nagrodą 
Wojewody Katowickiego).

— Konkurs Chórów Szkolnych, we współpracy z Kuratorium Oświaty 
i Wychowania.

— Górnośląska Macierz Kultury, sala WOSPRiT-u, Prezentacje Orkiestr 
Dętych Laureatów Międzynarodowych Konkursów

— Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Otwarcie wystawy pamiątek 
społecznego ruchu muzycznego na Śląsku. Zjazd Delegatów 
OSPZChiO. Inauguracja koncertów jubileuszowych realtywowanego 
Okręgu Bytomskiego PZChiO.

— Eliminacje okręgowe Górnośląskich Konfrontacji Chórów i Orkiestr
(organizatorami są Okręgi wg rozesłanego regulaminu, oczywiście we 
współpracy z OŚ PZChiO), (eliminacje na szczeblu Oddz. Śl., do których 
zakwalifikowane zostaną najlepsze chóry i orkiestry wyłonione w elimin. 
okręgowych — patrz 17 i 18 czerwca).

— III Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojak Śląski” odbędzie się 
w Czechach, gdyż tym razem głównym organizatorem będzie Unia Chórów 
Czeskich w Ostrawie.

— Katowice-Rybnik-Gliwicc. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 
o „Złotą Lirę”.

— Katowice, w Górnośląskiej Macierzy Kultury. Górnośląskie 
Konfrontacje Chórów i Orkiestr w Katowicach, orkiestralnc eliminacje 
na szczeblu Oddziału Śl. o puchary 85-lecia Oddziału i wiele innych 
atrakcyjnych nagród. Koncert kompozytorski Józefa Szweda (w ramach 
eliminacji o puchar 85-lecia OŚ PZChiO); najlepsze orkiestry 
zakwalifikowane zostaną do Konfrontacji Górnośląskich (patrz 11 XI).

— Katowice, w Górnośląskiej Macierzy Kultury. Górnośląskie 
Konfrontacje Chórów i Orkiestr, chóralne eliminacje na szczeblu 
Oddziału Śl. o puchary 85-lecia i wiele innych atrakcyjnych nagród, 
poprzedzone mszą św. w katedrze pw. Chrystusa Króla w intencji 
śpiewaków i muzyków-amatorów z Górnego Śląska. Najlepsze chóry 
zakwalifikowane zostaną do Konfrontacji Górnośląskich (patrz 11 XI).

— Zlot Chórów i Orkiestr Śląskich im. J. Rogera w Rudach Wielkich — 
główny organizator: Chór im. J. Rogera i Okręg Raciborski PZChiO.

— Koncert Orkiestr Dętych na Zamku w Toszku — główny organizator: 
Okręg Gliwicko-Zabrski PZChiO.

— Udział chórów i orkiestr w obchodach 130 rocznicy nadania praw 
miejskich Katowicom.



23IX (sobota) 

24IX (niedziela)

30 IX (sobota) 

X lub XI

11X1

XI

XII

29 XII (piątek)

— Zlot Śląskich Chórów i Orkiestr w Buku — Rudy Wielkie — główny 
organizator: Okręg Gliwicko-Zabrski PZChiO.

— I Pielgrzymka Śląskich Chórów i Orkiestr do Matki Boskiej Piekarskiej. 
Msza Św. na Wzgórzu Kalwaryjskim z udziałem metropolity 
katowickiego ks. abpa Damiana Zimonia, przedstawicieli Stolicy 
Apostolskiej oraz duchowieństwa śląskiego zatroskanego przyszłością 
śpiewactwa oraz najwybitniejszych kompozytorów muzyki sakralnej. 
I Festiwal Pieśni Maryjnej w Piekarach Śl. Do pielgrzymki zapraszamy 
wszystkie chóry i orkiestry istniejące na Śląsku, bez względu na 
przynależność organizacyjną.

— Międzynarodowy Dzień Muzyki w Rybniku-Niedobczycach — główny 
organizator: Okręg Rybnicki PZChiO.

— Jubileuszowy Koncert Galowy — 12 chórów z towarzyszeniem 
orkiestry symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyr. Jerzego Swobody 
wykona w Archikatedrze w Katowicach dzieła oratoryj no- kantato we.

— Katowice, w Górnośląskiej Macierzy Kultury. Górnośląskie 
Konfrontacje Chórów i Orkiestr z udziałem chórów polskich z Zaolzia, 
chórów i orkiestr z Oddziałów PZChiO: Bielskiego, Opolskiego 
i Częstochowskiego, z którymi rywalizować będą najlepsze zespoły 
OŚPZChiO o puchary wojewodów i inne atrakcyjne nagrody.

— YGórnośląskie Dni Chóralnej Muzyki Sakralnej im. ks. G. G. 
Gorczyckiego, organizują Okręgi PZChiO, na Święto Chrystusa Króla i św. 
Cecylii z chórami kościelnymi, także koncerty o charakterze 
ekumenicznym.

— Spotkanie Zarządu OŚPZChiO z współpracownikami „Śpiewaka 
Śląskiego” z okazji 75-lccia ukazania się pierwszego numeru w 1920 r. i 
300-tnego numeru w 1995 r.

— Spotkanie Opłatkowe Zarządu OŚPZChiO, na które zaproszeni zostaną 
śpiewacy i muzycy, którzy najaktywniej włączą się w organizację 
obchodów jubileuszowych.

Planowane przedsięwzięcia wydawnicze:
1. Antologia Chorałistyki Górnego Śląska
— ogłoszenie programu hasłowego Antologii, która obejmuje kompozytorów polsko i niemieckojęzycznych 

ze Śląska lub związanych ze Śląskiem, od czasów najdawniejszych po współczesne, którzy są autorami 
utworów chóralnych świeckich i religijnych, także wybitnych opracowań pieśni ludowych, zasługujących 
na uwiecznienie; na podstawie tego programu rozpoczniemy wydawanie dzielą, które dla przyszłych 
pokoleń zachowa wszyskie najcenniejsze dzieła śląskiej chóralistyki.

2. Hanke Rajmund: Silesia Cantat. Dzieje polskiego śpicwactwa kościelnego na Śląsku. Nakładem 
Śląskiej Biblioteki Muzycznej w Katowicach.
Praca obejmuje dzieje pieśni religijnej na Śląsku od najdawniejszych czasów po współczesne, przedstawia 
udział duchowieństwa i kompozytorów w kształtowaniu kościelnego śpiewactwa ludowego i chóralnego, 
chrześcijańskie tradycje pierwszych chórów na Śląsku i pierwszej ogólnośląskiej federacji polskich 
towarzystw śpiewaczych, ZŚKŚ i jego sukcesora OŚ PZChiO-ZŚKŚil. Przedstawia nie udokumentowaną 
do tej pory działalność 55 przedwojennych chórów kościelnych i Zw. Polskich Chórów Kościelnych 
Diecezji Śląskiej, ponadto 111 charakterystyk chórów kościelnych działających w latach 1945— 1992. Praca 
ta powinna znaleźć się w biblioteczce każdego miłośnika pieśni religijnej i śpiewu chóralnego. Ugruntowuje 
ona wiedzę o specyfice kulturalnej Śląska.

3. Markiewicz Leon: Społeczny ruch muzyczny na Górnym Śląsku 1975—1986. Nakładem Akademii 
Muzycznej w Katowicach.
....  w r. 1986 Zarząd OŚ PZChiO — wyjaśnia prof. Markiewicz w Stówie od Autora — zlecił mi
opracowanie kolejnej monografii amatorskiego ruchu muzycznego, poczynając od tego okresu, do którego 
doprowadził Jan Fojcik. Niniejsza monografia zamyka się więc w latach 1975—1986 obejmując 12-letni 
okres działań organizacyjnych i artystycznych Związku. (...) monografia różni się w koncepcji do 
opracowań Fojcika, aczkolwiek można uważać ją za kontynuację.”

4. „Śpiewak Śląski”
Wydać zaległy 6-ty numer za 1994 r. i dalsze do 300-tnego numeru włącznie.

5. „Życic Muzyczne” — wydanie katowickie
Taką możliwość, podobnie jak pięć lat temu, przewidział redaktor naczelny Bolesław Bartoszewicz 
w porozumieniu z żyjącym jeszcze śp. Kazimierzem Stobieckim, prezesem ZG PZChiO w Warszawie. 
Ogromnie sobie to cenimy.

Na jednym z posiedzeń Zarządu OŚ PZChiO poprosiliśmy druha Romana Warzechę, by przyjął funkcję 
przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych i zaangażował do 
urzeczywistnienia tego programu zespól ofiarnych działaczy. Jemu pomagajcie!

Rajmund Hanke



OD REDAKCJI

, Prof, dr Leon Markiewicz napisał za Janem Fojcikiem dalszy ciąg historii Oddziału 
SI. PZChiO za lata 1975-1986. Napisał 745 stron maszynopisu, na których utrwalił 
działalność Zarządu Oddziału oraz chórów i orkiestr. Dzieła doczekaliśmy się w okresie 
przewlekającego się dotkliwego kryzysu gospodarczego w Polsce, kiedy m. in. upadały 
stare wydawnictwa, zaś o nowych darczyńców kultury było (i jest zresztą nadal) bardzo 
ciężko. Słowem, nie było komu zapłacić za druk dzieła. W przededniu jubileuszu 
85-lecia Oddz.Sl.PZChiO, wspierająca społeczny ruch muzyczny Akademia Muzyczna 
w Katowicach postanowiła wydać fragment jego pracy, dotyczący Oddziału Śląskiego, 
zaś „Spiewak Śląski” postanowił - za zgodą Autora - drukować charakterystyki chórów 
i orkiestr w kolejnych wydaniach. Lecz tak się składa, że wiele spośród zespołów 
opisanych przez prof. Markiewicza zostało niestety zlikwidowanych. Zarząd 
OŚ. PZChiO w Katowicach zmuszony był w 1993 r. skreślić z listy członków\ 16 chórów 
i 24 orkiestry. Jeszcze nigdy w dziejach naszego Oddziału (czytaj: Związku Śląskich Kół 
Śpiewaczych i PZChiO) nie musieliśmy naraz skreślić tylu zespołów. Płakaliśmy 
i płaczemy nad nimi po dzień dzisiejszy. Z pracy prof. Markiewicza wybraliśmy 
11 charakterystyk zespołów, które nie wytrzymały naporu czasów, przestały istnieć 
(poniższy tytuł nie był więc przez prof. Markiewicza zamierzony, daleki był od tego; ani 
on, ani nikt z nas nie przypuszczał, że tak się stanie; tytuł pochodzi od Redakcji).

(Red.)

Leon MARKIEWICZ

REQUIEM DLA ŚLĄSKICH CHÓRÓW I ORKIESTR 
Bytom. Chór Mieszany „Halka”

I.
Towarzystwo Śpiewacze „Halka” zostało założone 23 lutego 1913 r. w dzielnicy 

Bytomia Rozbark, a przyjęte do Związku w kwietniu tego samego roku. Już 8 czerwca 
chór wziął udział w zjeździe śpiewaczym na Zadolu a 17 lipca - w Józefce koło Piekar. 
W latach wojny, z powodu odejścia mężczyzn do wojska działalność śpiewaczą 
kontynuuje zespól żeński mający swą siedzibę w Domu Narodowym ”UL„. W r. 1919 
zespół liczył 130 członków, a w 1921 — 216. 9 sierpnia 1920 r., w 10 dni po wybuchu 
II Powstania Śląskiego chór bierze udział w V Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych 
ą w czasie III Powstania wielokrotnie koncertuje pobudzając uczucia patriotyczne 
Ślązaków. Od r. 1924 „Halka” otrzymuje nową siedzibę w hotelu „Lomnitz” 
odziedziczoną po Polskim Komisiariacie Plebiscytowym. W tymże roku dyrygentem 
zostaje Henryk Tondera, prowadząc zespól do wybuchu II wojny w r.1939. Pod jego 
kierownictwem „Halka” wydatnie podnosi swój poziom oraz staje się jednym 
z najaktywniejszych chórów Okręgu Opolskiego. Spośród licznych koncertów 
i uroczystości środowiskowych, w których chór uczestniczy mimo nasilającego się 
terroru, wyróżnić należy udział w I Zjeździe Konkursowym Związku Polskich Kół 
Śpiewaczych Śląska Opolskiego w Gliwicach (6.5.1928) czy uroczystości otwarcia 
Polskiego Gimnazjum w Bytomiu (8.11.1932); „Halka” była też gospodarzem 
wielotysięcznej manifestacji śpiewactwa polskiego Opolszczyzny w Bytomiu w dniu 
23 czerwca 1935 r. 6 listopada 1938 r. uroczyście obchodzono 25-lecie działalności 
chóru. Wyjątkową aktywność w propagowaniu pieśni polskiej wielu członków chóru 
„Halka” przypłaciło osadzeniem w więzieniach i obozach hitlerowskich a nawet 
śmiercią.

Swą dzałalność po II wojnie wznowił chór już w maju 1945 r. szybko zdobywając rangę 
zespołu I kategorii. Pierwszym powojennyn dyrygentem był St. M. Stoiński, później krótko 
— H. Niebój i H. Tondera zaś w latach 1950—1968 — Otton Baron. Spośród licznych akcji 
koncertowych i osiągnięć artystycznych wymienić należy wykonanie „Śonetów Krymskich” 
St. Moniuszki (Bytom, Kraków, Zabrze) oraz kantaty „Na pochwalę pracy” i „Prorok” 
Bolesława Woytowicza. Podkreślić trzeba, iż kompozytor dedykował chórowi „Halka” swą 
pieśń „Pokój” do stów Jarosława Iwaszkiewicza.



Kolejne jubileusze działalności chóru 35-40-45-i 50-lecia byty uświetniane 
koncertami z udziałem orkiestry Filharmonii Górniczej, Opery Śląskiej i wybitnych 
solistów operowych. Z okazji 50-lecia chór otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

II.
W latach 1975-1986 liczba członków Chóru zmniejszyła się z 62 do 45 przy czym 

niekorzystnie przedstawiał się nabór młodych chórzystów, zwłaszcza głosów męskich.
Za aktywność w działalności na rzecz Chóru w wymienionym okresie następujący 

członkowie „Halki” otrzymali takie odznaczenia jak:
Honorowe Odznaki PZChiO:
Złote — Małgorzata Bloch, Maksymiliam Brikman, Teresa Brikman, Karol Kotas, Józef 

Kuś, Eżbieta Mocigęba, Stefania Nowara, Werner Rabstajn, Walter Rajchel, 
Tadeusz Sroga, Aniela Szczygieł

Srebrne — Gerard Białoń, Edmund Bloch, Małgorzata Fiszer, Jan Kaufman, Hieronim 
Korfanty, Cecylia Kuś, Józef Mocigęba, Roman Przybylak 

Brązowe — Marta Kachel, Alojzy Górecki, Stanisław Panek 
Odznaki Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego 
Złote — Gerard Białoń, Maksymilian Brikman, Małgorzata Fiszer, Hieronim Korfanty , 

Józef Mocigęba, Stanisław Panek, Werner Rabstajn 
Odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”
Alojzy Górecki, Hieronim Korfanty.

Od sierpnia 1983 roku dyrygentem chóru został Rudolf Hetmańczyk, absolwent 
Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Katowicach 
z roku 1966. Drugim dyrygentem została od r. 1986 Iwona Melson, absolwentka 
Wydziału Wychowania Muzycznego tejże uczelni z r. 1986. Ojjoje zatrudnieni byli 
etatowo. Przed nimi, po Ottonie Baronie od r. 1969 pierwszymi dyrygentami byli m. in. 
Antoni Duda, Norbert Mucha, Henryk Kowalczyk (1975 — 82) i Piotr Laskowski. 
W latach 1975—86 prezesem zarządu Chóru był Hieronim Korfanty.

Nad Chórem mecenat sprawuje Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe 
zapewniając finanse oraz siedzibę w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu.

III.
Chór „Halka" odbywa próby 3 razy w tygodniu po 3 godziny z tym, że jedna próba 
poświęcona jest głosom żeńskim, jedna męskim, jedna zaś - wszystkim glosom.

Roczna ilość występów wahała się od 3—2 w r. 1956, 1982 do 15 (1979, 1981) i 16 
w r. 1984. Do ważniejszych imprez należały koncerty z okazji 60-lecia 
65-lecia i 70-lecia Chóru. Ta ostatnia odbyła się w sali Opery Śląskiej z udziałem 
chórów „Polonia-Harmonia” z Brzozowic-Kamienia pod dyr. Piotra Laskowskiego 
i „Harmonia” z Mikołowa pod dyr. Mieczysława Dziendziela.

Program koncetu:

Chór „Polonia-Harmonia”: Er. Ryling — Pieśń o domu, J.Świder — Wisła i Odra, 
W. Szałonek — Katowicka ballada.
Chór „Harmonia”: J. Świder — Śląsk śpiewa, P. Figiel — Zielony kraj, 
T. Szeligowski — Pieśń żeglarzy, M. Woźny — Ojczyzna, Anonim — Oczy me mile, 
K. Gaertner — Sobota w Michałkowicach
Chór „Halka”: Wacław z Szamotuł — Już się zmierzcha, M. Gomółka — Serce każe 
mi śpiewać, po niskich brzegach, J. Świder — Brzoza, S. Moniuszko — Pieśń 
wieczorna.
Chóry połączone: A. Chlondowski — Tęsknota za Śląskiem, L. Poniecki — Polonez 
towarzyski.

Główną uroczystość jubileuszową poprzedził Koncert Bytomskich Chórów 
Szkolnych zorganizowany przez Urząd Miejski w Bytomiu i Towarzystwo Miłośników 
Bytomia w dniu 25 lutego 1983 r. W koncercie wzięły udział chóry Studium 
Wychowania Przedszkolnego, Technikum Budowlanego oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej.



Ważniejsze osiągnięcia artystyczne:

Data Rodzaj i nazwa imprezy miejscowość Uzysk, wyróżn:
1976.03.28
1985.11.21
1986.01.12

10.18
12.14.

Turniej Chórów
III turniej „0 kaganek Gwarków
Estrada Bytomska 86
Przegląd Chórów MGIE
1 turniej Chórów Mieszanych MGiE

Piekary Śl.
Strzybnica
Bytom
Siersza
Chrzanów MGiE

wyróżnienie
wyróżnienie
I miejsce 
wyróżnienie
VI miejsce
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Katowice. Chór męski „Echo”

I.
Chór został założony z inicjatywy 18 miłośników śpiewu w r. 1923. Pierwszym 

dyrygentem był Teodor Lewandowski. W r. 1924 Chór został członkiem Związku. 
W krótkim czasie Chór jako zespół o dużych ambicjach artystycznych zyskał miano 
jednego z najlepszych chórów śląskich. Z licznych występów na uroczystościach 
państwowych i obchodach rocznic patriotycznych wyróżnić należy występ w dniu 

6 25 października 1924 r. na dworcu w Katowicach z okazji przejazdu pociągu z trumną



Henryka Sienkiewicza, oraz udział w otwarciu Rozgłośni Śląskiej PR w Katowicach 
w dniu 8 grudnia 1927 r., kiedy to po raz pierwszy popłynęła ze stolicy Śląska pieśń 
polska na falach eteru. W r. 1929 chór uczestniczył w Wszechsłowiańskim Zjeździć 
Śpiewaczym w Poznaniu. Występował także z licznymi koncertami w niemieckiej 
części Śląska (Opolszczyzna), także w Zabrzu i Bytomiu (1935) przy przytłumionej 
frekwencji polskiej ludności. Również z wielkim powodzeniem występował w r. 1938 
w Danii. Chór został laureatem Festiwalu Sztuki Polskiej w Krakowie, jako zdobywca 
Srebrnego Pucharu oraz zwycięzca Zjazdu Śpiewaczego w Siemianowicach, gdzie 
zdobył I miejsce.

Po wojnie działalność Chóru została wznowiona 25 maja 1945 r. w obecności 18 
członków, w tym 8 — sprzed wojny. Pod dyrekcją Romana Mackiewicza Chór 
aktywnie włączył się w życie muzyczne Śląska, uczestnicząc — zwłaszcza w roku 1950 
— w wielu koncertach własnych, imprezach, zjazdach i zawodach. Często występował 
przed mikrofonami PR i kamerami Telewizji Śląskiej, nawiązał też współpracę 
z Filharmonią i Operą Śląską. Jako uczestnik zawodów śpiewaczych i festiwali był 
laureatem czołowych nagród. W r. 1970 występował w Austrii (Wiedeń) i na Węgrzech 
(Budapeszt). W r. 1972 odbył tournee w Jugosławii (Słowenia) dając koncerty 
w Lublanie, Piranie, Koperze, Portoroż i Postojnej Jamie.

Z Chórem występowali wybitni soliści jak np. Natalia Stokowacka, Krystyna 
Szczepańska, Andrzej Hiolski, Krystyna Szostek-Radkowa, Bogdan Paprocki, Henryk 
Grychnik, Eugeniusz Kuszyk i in.

Wśród dyrygentów kształtujących poziom chóru należy wymienić (do r. 1939) 
takich jak: S. M. Stoiński, Jan Rangi, J. Schmidt, Jan Gawlas, B. Wallek-Walewski, A. 
Kopyciński, J. Leszczyński, A. Harasowski. Najdłużej Chór działał pod kierunkiem 
Kazimierza Majerana (1938—1966) oraz Krystyny Świder (1966—1967) zawdzięczając 
jej swe główne sukcesy w kraju i za granicą.

Do r. 1975 Chór został wyróżniony dwukrotnie Honorową Odznaką PZChiO 
(Srebrna — 1963, Złota — 1973) oraz Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju 
Województwa Katowickiego (1973).

W 1973 r. na Turnieju „Legnica cantat” Zespól otrzymał nagrodę za kontynuowanie 
pieśni regionalnych oraz zdobył I miejsce na Konkursie Śpiewaczym PZChiO. 
W r. 1980 Chór wyróżniono nagrodą „Czerwonej Róży”.

II.
W latach 1975 — 86 liczebność Chóru zmalała z 55 do 31 członków przy czym 

w r. 1986 17-stu znajdowało się w wieku powyżej 50 lat zaś 11 śpiewało w Chórze 
powyżej 40 lat. Za aktywną działalność na rzecz Chóru w tym okresie wyróżniający się 
członkowie otrzymali następujące odznaczenia:
Honorowe Odznaki PZChiO:
Złota z laurem — Wilhelm Hel
Złote — Feliks Brożek, Henryk Faber, Jerzy Gnyp, Roman Jachimowicz, Leopold 

Labus, Jan Potoczek.
Złote i Srebrne — Antoni Barański, Alojzy Kotyczka, Konrad Suchy, Karol Tomecki, 

Andrzej Szczepański, Alojzy Wikarek, Edward Wróbel.
Srebrne — Norbert Kanzy, Edmund Moszyński, Marian Plewnia, Stanisław Suchy, 

Sylwester Suchy, Lucjan Waśliński.
Brązowe — Waldemar Czapla, Jerzy Dylus, Piotr Bizoń, Jan Kuszek, Antoni Macha, 

Zdzisław Michalik, Bronislaw Radecki, Jan Smól orz, Józef Smolorz, Jerzy 
Szyja.

Odznaki „Zasłużony Działacz Kultury"
Antoni Barański, Jerzy Gnyp, Wilhelm Hel, Ludwik Kupka, Leopold Labus, Roman 
Jachimowcz, Edmund Moszyński, Stanisław Słowik, Wincenty Wojtowicz, Edward 
Wróbel.

Od 15 lutego 1986 roku dyrygentem został Piotr Laskowski, absolwent Wydziału 
Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach, zastępcą zaś — 
Krystyna Krzyżanowska, także absolwentka tego Wydziału. Poprzednio dyrygentami



byli: do r. 1977 — Krystyna Świder, Józef Szulc (1978 — 81), Krzysztof Kaganiec 
(1982), Mirosława Knapik (1983—85). Prezesem byt Wilhelm Hel.

Nad Chórem sprawuje patronat Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowlano-Górniczych 
w Katowicach, które finansuje wszelkie wydatki Zespołu na podstawie preliminaża 
budżetowego. „Echo” od wielu lat korzysta z pomieszczeń Akademii Muzycznej 
w Katowicach, gdzie posiada także swoją nutotekę.

III.
Tygodniowo Zespól odbywa 2 próby po 2 godziny. W latach 1975 — 78 roczna 

ilość występów wahała się od 38 do 35, w latach 1985 — 86 zmniejszyła się do 
17 — 15-tu.Oprócz udziału w imprezach okręgowych, eliminacjach i festiwalach 
wojewódzkich i ogólnopolskich Zespół występował w różnego rodzaju koncertach 
okolicznościowych uświetniając uroczystości zakładowe, akademie z okazji świąt 
górniczych i państwowych. Z reguły corocznie występował z koncertami kolęd i pieśni 
wielkopostnych w kościołach lub w domach spokojnej starości. Na początku lat 80-tych 
częściej niż dotąd śpiewał na uroczystościach religijnych. Częstymi były występy 
z okazji jubileuszy urodzin — uroczystości zaślubin, obrzędów pogrzebowych 
członków chóru lub ich rodzin.

Z chórem utrzymywała współpracę Państwowa Opera Śląska, owocem której były 
występy chóru w takich operach jak: „Aida” (90 razy — w tym od r. 1975 — 33) 
i „Trubadur” (26 razy) Verdiego, „Król Roger” Szymanowskiego (6 razy); część 
chórzystów wspomagała chór operowy w „Nabucco” Verdiego (38 razy) 
i „Czarodziejskim Flecie" Mozarta (11 razy). Jest to rzadki przypadek tego rodzaju 
współpracy.

Ważniejsze występy:

Data Rodzaj lub nazwa imprezy Miejscowość Uwagi
1975.01.30 V Festiwal „Czerwona Lutnia” Katowice II nagr.

02.02 Utwory wykonane na Festiwalu PR progr. I
02.20 Prawykonanie poematu ,Z tamtych dni” Katowice PFŚL i „Ogniwo”,

J. Świdra Zabrze dyr. K. Stryja
03.01 Eliminacje do Fest. Muz. Ros. I Radź. Bielsko-B.
03.23 Koncert Muzyki Dawnej Katowice
03.22 1 Turniej Muzyki Ros. i Radź. Częstochowa I miejsce
06.21 Zawody Okręgu Katowickiego Katowice
09.07 Udział w Centralnych Dożynkach Koszalin
10.26 Przegl. Zesp. Okręgu Katowickiego Katowice
12.03 Centralna Akademia „Dnia Górnika” Zabrze

1976.02.22 Koncert w Zamku Pszczyńskim Pszczyna
03.25 Koncert Pieśni Rosyjsk. i Radź. Chorzów
03.27
04.03

Występ radiowy, Pr. I i IV
11 Turniej Muz. Ros. i Radź. Olkusz I miejsce w ch. męsk.

04.08 Otwarcie Mistrzostw Św. w Hokeju Katowice
II w k. ogólnej

05.15 50-lecie PZChiO — Konc. Inaug. Wroclaw
09.26 Święto Pieśni w 50-lecie PZChiO Zabrze
10. 23 Koncert „Berlin dla załogi IPRO” Katowice

1977.04.08 2 koncerty pieśni wielkopostn. Katowice Kość. Gamiz. Katedra
05.29 Nagranie do filmu „Okr. tydzień” Katowice
09.04-11 Udział w Centralnych Dożynkach Leszno
09.17 Udział w konc. z ok. „Dni Siemian.” Siemianowice
11.26 Elimin. Fest. Pieśni Zaangaż. Tychy
12.26 Koncert kolęd w roczn. Powst. Wielk. Katowice

1978.04.13 „Spotkanie pokoleń” Katowice
04.16 Final III Fest. Muz. Ros. i Radź. Czechowice I miejsce



1978.11.20

12.02

Nagranie muzyki do „Warszawianki” 
Wyspiańskiego dla Teatru w Ziel. G.
Konc. dla aktywu górniczego

Katowice
Katowice

12.09 Konc. w 55-lecie założenia Chóru Katowice
1979.02.24 Jubileusz 65-1 ecia chóru „Dzwon” Orzesze

03.05 Koncert muzyki polskiej Chorzów
04.24 Eliminacje stref. Fest. „Czerwona Lutnia” Ruda Śl. 1 nagr.
04.05 Festiwal ..Nasza pieśń Ojczyźnie” Trzebinia 1 nagr.
04.13 Koncert muzyki starych mistrzów Katowice
05.26 Elimin. Fest. „Czerwona Lutnia” Kraków 1 miejsce
07.01 Koncert w ramach „Kontr. Rozdzieńsk.” Katowice
07.19 Uroczysta Sesja WRN w 35-lecie PRL Katowice
09.15 Koncert pieśni żołnierskich Katowice
09.30 Zjazd chórów Okr. Katów. Katowice
11.16 Konc. inaug. VII „Czerwonej Lutni” Katowice
11.20 Konc. fin. VII „Czerwonej Lutni” Katowice II nagr.
12.12 Audycja radiowa w „Dniu Górnika” Katowice

1980.01.25 Koncert kolęd w Domu Rencisty Katowice 11 nagr.
03.14

04.10

Koncert kolęd w Domu Opieki Spoi. 
dla dzieci
Elimin. IV woj. Tum. Muz. Ros. i Radź.

Chorzów
Łabędy

04.19 Final IV woj. Turn. Muz. Ros. i Radź. Czechowice I nagr.
04.28 Akademia Woj. w „Święto Pracy” Rybnik
05.08

05.25

Współudział w widow, przy Pomniku 
Powstańców Śląskich
1 Konkurs Chórów Polski Poludn.

Katowice
Strumień III nagr

06.08 Koncert w 70-1 ecie PZChiO Bytom
09.28 Święto Pieśni Ziemi Rybnickiej Rybnik

1981.03.08 Święto Zw. Harcerstwa Polskiego Katowice
06.02 Udział w naboż. żalohn. za Prymasa Polski Katowice Kość. Gamiz.
06.07 Jubileuszowy Koncert Chórów Zabrze
06.21 Koncert w 58 rocznicę powst. „Echa” Katowice
09.12 Zjazd Chórów Okr. Tarnog. i Byt. Bytom
10.25

11.22

Udział w 50 rocznicy konsekr. Kość. Gamiz. 
i występu „Echa”w urocz.
Pośw. płaskorzeźby kard. I Honda

Katowice
Katowice Katedra

1982.04.17 Doroczny koncert Okr. Katowickiego Katowice
06.22 Koncert w 59 rocznicę „Echa” Katowice
11.14 Final Fest. Pieśni Ros. i Radź. Czechowice I nagr

1983.01.06 Udział w obch. 75-lecia chóru „Harmonia” Mikołów
04.01 Koncert muzyki dawnej Katowice
04.22 IV Górnicza Wiosna Kulturalna Michalkowicc
06.24 Inaugur. Jubileuszu 60-1 ecia „Echa” Katowice
10.01 Koncert chórów Okr. Katów. PZChiO Mysłowice
11.13 Turniej chórów męskich Chrzanów III nagr.
11.19 Koncert Jubileuszu 60-lccia „Echa” Katowice Filh. Śl.
12.01 Koncert Chórów Jubilatów PZChiO Katowice Filh. Śl.
12.15 Akademia 35 roczn. Kongresu PPR i PPS Czeladź

1984.05.20 Turniej „O Kaganek Gwarków” Tarn. Góry 1 miejsce
06.10 IX Fest. Polskiej Pieśni Chóralnej Olkusz
09.09 Koncert laureatów Turn. „O Kaganek Gw." Tarn. Góry
09.22 Zjazd chórów Łaziska Górne
12.09 II Turniej Chórów Męskich Chrzanów IV miejsce

1985.01.22

05.12

Koncert w 75 roczn. ur. i 50-lecie pracy 
art. dyryg. Pawia Kotuchy
Uroczyst. 75-lecia PZChiO

Katowice
Katowice



1985.06.15 Elimin. X Festiw. Pol. Pieśni Chór. Bytom I miejsce
10.19 Elimin. międzywoj. Fest. Pol. P. Chór. Kęty
10.25--26 Wspólwyk. „Tryptyku Powstańczego"

J. Świdra z ork. PFŚL, dyr. K. Stryja Katowice
1986.01.25 Koncert 65-lecia Okr. katowick. PZChiO Katowice

03.28 Koncert muzyki sakralnej Katowice
05.10 Koncert pod pomnikiem Moniuszki Katowice
10.18 Przegląd chórów „Siersza 86” Siersza I miejsce
10.22 Koncert laureatów „Siersza 86" Siersza
11.29 Współudział w „Wieczorze wspomnień” 

pośw. wybitnym działaczom PŻChiO Katowice

Występy zagraniczne

1975.05.27-28

11.23
10.23 

1978.05.30
06. 01-07

06.08
08.25-28

NRD (Berlin) — Koncert w Polskim Ośrodku Kulturalno-Informacyjnym i pod
pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niem. Antyfaszysty.

CRSR (Ołomuniec) — Koncert w Vaclav-Kursacl.
RFN (Berlin) — Koncert dla załogi Biura Projektów.
Prom m/s „Gryf” — Koncert dla załogi i pasażerów.
Finlandia — Koncerty w Jvaskyla, Oulu, Rovaniemi, Oulu. Helsinkach i na

statku m/s „Rogalin”.
Szwecja (Nynäshamn)— Występ w holu portowym.
ZSRR — 7 koncertów w Doniecku, Makiejewce, Dzierżynskoje.
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Członkowie czynni chóru męskiego „Echo” w roku jubileuszowym, (wkładka: 
program koncertu jubileuszowego).

12. Małgorzata Nowak: „Echo” brzmi 60 lat. „Życie muzyczne" 1983 nr 10, 
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Katowice. Chór mieszany „Kolejarz”

I.
Chór powstał we wrześniu 1923 r. i zaraz został członkiem Związku. W okresie 

międzywojennym Zespół utrzymywał się mn. w. w tej samej liczbie członków: 
w r. 1924—107, w r. 1939— 112. Od początku wyróżniał się dobrą pracą organizacyjną, 
ambicjami i poziomem artystycznym. Był też aktywny w udziale w zjazdach 
związkowych i w uczestnictwie w różnych koncertach. M.in. reprezentował Śląsk na 
Wszechsłowiańskim Zjeździć Śpiewaków w Poznaniu w r. 1939. Jeden z pierwszych 
wystąpił przed mikrofonami Polskiego Radia wkrótce po uruchomieniu Rozgłośni 
Śląskiej. "t

Po wojnie Chór kontynuował ożywioną działalność koncertową występując na 
Śląsku i w innych regionach Polski. Z towarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia wykonał już w r. 1948 „Sonety krymskie” St. Moniuszki. W okresie 
późniejszym wykonał z orkiestrą PFŚL m.in. „Widma” St. Moniuszki, „Stabat Mater” 
K. Szymanowskiego, „Prorok” B. Woytowicza. Wielokrotnie Zespół występował na 
antenie PR. W r. 1965 uzyskał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitną działalność 
artystyczną. Długoletnim dyrygentem do r. 1962 był Franciszek Janicki. W latach 
1965—1972 chórem kierowała Krystyna Świder.

II.
W latach 1975 — 86 liczba członków chóru zmniejszyła się z 45 do 30. Mimo 

czynionych akcji rekrutacyjnych od dawna zaznacza się brak młodych chórzystów. 
W r. 1986 25 członków Zespołu pozostawało w wieku powyżej 50 lat.

Chórowi patronuje Dom Kultury „Kolejarz” w Katowicach, opłacając dyrygenta i 
pokrywając inne wydatki.

Wyróżniający się członkowie Zespołu otrzymali następujące odznaczenia:
Honorowe Odznaki PZChiO:
Złote — Konrad Meyer, Fryderyk Stolarz, Stefania Włosik.
Srebrne — Stanisława Jelita, Jan Jelita, Halina Katolik, Ignacy Koniarek, Krystyna 

Kraus, Ernest Kubica, Eugenia Marek, Stefania Nazimek, Franciszek 
Nowicki, Klara Sedlaczek, Małgorzata Staniszewska, Józef Sztojer, Kamila 
Teper, Irena Wrazidło.

Brązowe — Eugeniusz Kraus, Wanda Kujon, Beata Lisoń, Ludwik Pronobis, Leon 
Skupień, Zygmunt Wójcik, Janina Wnuk, Maria Zmuda.

Odznaki Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego:
Złote — Jan Jelita, Wiesław Kozik, Konrad Meyer, Franciszek Nowicki, Klara 

Sedlaczek, Sefania Włosik.
Dyplomy uznania PZChiO — Jadwiga Filar, Stefania Urbanowicz.

Dyrygentem chóru od r. 1980 jest Lidia Staniszewska-Wojtas, absolwentka 
Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach. Poprzednio 
dyrygentami byli: Mieczysław Dziendziel (1972—76), Eugeniusz Śleziak (1976—78), 
Andrzej Krupiński (1978 — 80), Prezesami Chóru byli: Leon Skupień (1975 — 76), 
Paweł Cieśla (1977-84), Jan Jelita (od r. 1984).

III.
Zespół odbywa próby 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Najwyższą ilość występów (11) 
Chór osiągnął w r. 1977; w r. 1986 wystąpił 6 razy.

Oprócz okolicznościowych występów Chór brał udział w następujących imprezach:

Data Nazwa lub rodzaj imprezy

1975.03.23 Festiwal Pieśni Ros. i Radź.
05. 09—10 Ogólnop. Festiwal Chórów Kolej.
11. 14—16 Zjazd Chórów w 50-lecie PZChiO 

1976. 09. 26 Koncert Chórów i Orkiestr na Zadolu 
1977.05.26 Turniej „Legnica cantat”

Miejscowość

Częstochowa
Racibórz
Wroclaw
Katowice
Legnica

Uwagi

“Złota Patera” 1 m.



1977.11.20-23 Festiwal „Czerwona Lutnia" Katowice, 
Kaziemierz Gór.

09.04-12 Centralne Dożynki Leszno
1978.05.08 Ogólnop. Fest. Chórów Kolejowych Racibórz 1 miejsce

05.27 Centralna Akad. „Dnia Strażaka” Zabrze
10.01 Wojewódzkie Święto Pieśni Dąbrowa Górn.

1979.05.17 Turniej Chórów „Legnica cantat” Legnica
09. Koncert Chórów i Orkiestra na Zadolu Katowice
11.16 Festiwal „CzerwSna Lutnia” Katowice
12.03 Centralna Akademia „Dnia Górnika” Katowice

1980.08.07 Jubileusz 70-lecia PZChiO Bytom
1981.05.09 Koncert w 60 rocznicę Powst. Śl. Katowice
1982.11.14 Festiwal Muzyki Ros. i Radzieckiej Czechowice
1983.06.25 Ogóln. Festiwal Chórów Kolejowych Szczecin III miejsce

09.24 Ogólnop. Festiwal Polskiej Pieśni Jastrzębie
1984.06.23 -24 Ogólnop. Festiwal Chórów Kolejowych Bydgoszcz III miejsce
1985.06.15 Festiwal Polskiej Pieśni Bytom

06. Turniej Chórów o „Kaganek Gwarków” Tarn. Góry II miejsce
1986.05.24 Festiwal Polskiej Pieśni Olkusz II miejsce

12.14 Turniej Chórów Mieszanych Chrzanów

Ponadto Chór w r. 1976 występował na Węgrzech w Szombathely (17—21. 06). 
Chór jest trzykrotnie uhonorowany Złotą Honorową Odznaką PZChiO (1963, 1973 
i — Złotą z Laurem — 1983) oraz Złotą Odznaką Honorową XX-lecia PRL nadaną 
przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PRL.

V. Bibliografia.
1. Fojcik: 1/239,11/194-196.
2. Pamiątka uroczystości jubileuszowej dziesięciolecia istnienia Kolejowego Kółka 

Śpiewaczego przy D.O.K.P. w Katowicach, dnia 20 VIII 1933 r. Nakładem 
własnym. Drukarnia To w. św. Michała Arch, w Miejscu Piastowym. 80, s. 32. 
ilustr. Zawiera: Program uroczystości jubileuszowych (wkładka). Otton Grosser, 
Słowo wstępne. Edmund Wąsi. Stowarzyszenie Kolejarzy. St. M. Stoiński, 
w X rocznicę pracy Chóru Kolejowego w Katowicach. Przemówienie wygłoszone 
w dniu 25 IX 1923 na zebraniu konstytucyjnym Kolejowego Kółka Śpiewaczego 
przez I prezesa Józefa Raszkę, ówczesnego dyrektora biura prezydialnego DKP. 
Z przeszłości Kolejowego Kółka Śpiewczego. Zarządy Kolejowego Kółka 
Śpiewaczego od założenia. Majątek Kółka. Wyszczególnienie wyćwiczonych 
poważniejszych utworów. Wykaz ważniejszych występów. Spis członków 
z r. 1933. Stanisław Morgenthal, Migawki z życia zespołu (AD).

3. Marek Brzeźniak: Podróże z pieśnią. Jubileusz zasłużonego Chóru Kolejarzy. 
„Trybuna Robotnicza” 1973 nr 291, s. 6. (ZCz).

4. Chór kolejarzy w Katowicach wznawia działalność. „Trybuna Robotnicza Śląska” 
1945 nr 15 s. 4 (ZCz).

5. Jan Fojcik: 25-Iecie działalności Chóru Kolejowego ZZK w Katowicach. „Życie 
Śpiewacze” 1948 nr 11/12 s. 43 —44. (ZCz).

Świętochłowice. Chór mieszany im. I. Paderewskiego

Zespół założony w marcu 1919 roku przy stanie 56 członków, od maja został 
członkiem Związku. W roku 1931 osiągnął liczbę 141 członków. Pierwszym prezesem był 
Jan Płaczek, dyrygentem zaś — Wilhelm Nocoń, następnie — Jan Gawlas (1931—33) 
i od r. 1934 — Leon Falkus. W przedwojennych zjazdach śpiewaczych brat udział jako 
chór męski bądź mieszany — 13 razy, uzyskując sześciokrotnie I lub II miejsce. 
Występował też w roku 1929 na Wszechsłowiańskim Zjeździć Śpiewaczym w Poznaniu.

12 Długoletnim prezesem był Ryszard Twardoch.



Po wojnie działalność wznowiono w kwietniu 1945 roku rozwijając aktywną 
działalność koncertową w f-szym i dalszym środowisku. W roku 1952 Zespól liczył 
97 śpiewaków. W r. 1952 występował na Festiwalu Chórów w Poznaniu. 40—lecie 
działalności uczczono koncertem z orkiestrą PSM w Bytomiu. W r. 1962 Chór 
koncertował w Czeskim Cieszynie. Mecenat nad Chórem byl sprawowany przez 
Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach. Od r. 1958 przez wiele 
lat dyrygentem byl Aleksander Warykiewicz.

Wobec braku danych o działalności Chóru w latach 1975 — 86 można zaledwie 
wymienić udział w niektórych imprezach np.;
1975 — „Święto Zwycięstwa” na Stadionie Śląskim w Chorzowie,
1978 — koncert muzyki polskiej w Chorzowie ku uczczeniu 35-lecia PRL,

— „Wiosna Świętochlowicka” w Świętochłowicach.
W roku 1977 Chór został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju 

Województwa Katowickiego, zaś w roku 1979 — Złotą Odznaką Honorową PZChiO z 
Laurem.

Wkrótce potem Chór zawiesił działalność.

V. Bibliografia:
1. J. Fojcik: 1/307,11/264.

Orkiestra dęta Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej.

L
Orkiestra powstała w kwietniu 1977 roku mieszcząc się początkowo w Szkole 

Podstawowej nr 12 w Gołonogu przy stanie 12 członków. Do PZCHiO została przyjęta 
w r. 1978. Organizatorem i pierwszym kapelmistrzem był Arkadiusz Walas, zaś 
gospodarzem — Jan Walas. Pierwsze występy publiczne odbyły się podczas 
uroczystości 1 maja oraz Dnia Dziecka. W latach 1981—2 prowadzenie Orkiestry objął 
Jerzy Ziętek. Szybki rozwój Orkiestry nastąpił od r. 1983, kiedy to kapelmistrzem został 
Michał Oleś, absolwent Wydz. Wych. Muz. AM w Katowicach. Wkrótce Zespół 
osiągnął stan 70 członków. Do rozwoju i konsolidacji Zespołu przyczynił się jej 
gospodarz od r. 1981 Wiesław Drygała oraz absolwent Państw. Średniej Szkoły 
Muzycznej im. Karłowicza w Katowicach Alfred Kępski.

II.
W latach 1977—86 liczba członków ustabilizowała się w granicach 66. Jej siedziba 

mieści się w „Domu Chłopa” w Dąbrowie Górniczej-Głonogu i obejmuje 8 
pomieszczeń. Zespół posiada też własny zakład naprawczy instrumentów muzycznych 
pozostający pod opieką Andrzeja Dobrowolskiego.

III.
Próby odbywają się 2 razy w tygodniu. Od r. 1983 ilość roczna występów sięga 

100. (łącznie z udziałem w pogrzebach).

Ważniejsze występy:

Data Rodzaj lub nazwa imprezy Miejscowość Uwagi

1983.07.22 Konkurs orkiestr Dąbrowa Górnicza I miejsce
11.13 III Fest. Muzyki Polskiej. Zawiercie Puchar

1984.11.25 XXIII Fest. Muz. Ros. i Radź. Sosnowiec Puchar
11.24 Festiwal Muzyki Chóralnej Katowice

1985.05.12 Zlot Chórów i Orkiestr w 75-lecie PZCHiO Katowice
06.01 Dni Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza Puchar
06.15 Święto Prasy Katowice
10.27 75-lecie PZCHiO Katowice

1986.06.15 II Nyskie Biennale Ork. Dętych Nysa



1986.09. 07 
11.30

Dni Gwarków 
Festiwal Muz. Ros. i Radź.

Tarnowskie Góry 
Sosnowiec Puchar

V. Bibliografia.
1. Monika Majda: Monografia Orkiestr Dętych w Dąbrowie Górniczej zrzeszonych 

w PZCHiO. Praca magisterska. Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej Instytutu 
Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Częstochowa 1989.

Orkiestra dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach

I.
Orkiestra powstała w r. 1949. Utworzona początkowo przy Związku Zawodowym 

Kolejarzy przeszła po dwóch latach działalności pod batutą Jana Kardasza pod patronat 
ZNTK. Po jego śmierci kapelmistrzem został Stanisław Mitas doprowadzając Orkiestrę 
w latach 1950-64 do wysokiego poziomu. Orkiestra koncertowała dla mieszkańców 
Gliwic i okolic, brała udział w eliminacjach zakładowych orkiestr dętych województwa 
katowickiego zajmując czołowe lokaty.

Następne lata były okresem trudności i spadku poziomu Zespołu. Z orkiestry odeszli 
starsi członkowie stanowiący dotychczas jej człon. W rezultacie w r. 1972 Orkiestra 
uległa rozwiązaniu. W 1978 roku dzięki staraniom długoletniego członka Orkiestry 
Piotra Słowińskiego Orkiestra wznowiła swą działalność. Zadania reaktywacji Zespołu 
podjął się kapelmistrz Kazimierz Strudziński mając ambicję przywrócenia Orkiestrze 
dawnej świetności.

II.
W r. 1986 Orkiestra liczyła 25 członków. Zespól odbywa próby 2 razy w tygodniu 

po 3 godziny - dysponując lokalem zakładu macierzystego. Dyrekcja ZNTK pokrywa 
wszelkie wydatki związane z działalnością zespołu.

III.
W roku reaktywowania Zespołu dal on 15 występów. W następnych latach ilość 

występów wzrosła do.20 w r. 1980 i 19 w r. 1986. Koncertuje niemal wyłącznie z okazji 
uroczystości zakładowych, bierze udział w pochodach ulicznych.

IV. Bibliografia — brak danych.

Orkiestra Dęta DOKP w Katowicach

I.
Zespół powstał w r. 1923 przy Parowozowni PKP. Początkowo prowadził go 

kapelmistrz Nicze, przy współpracy Franciszka Klechy, który od r. 1928 został 
I kapelmistrzem. W latach 1923-39 Orkiestra ściśle współpracowała z Rozgłośnią 
Polskiego Radia w Katowicach występując w audycji „Surmy Śląskie” oraz „Przy 
żeleźnioku”. Utrzymywała też od swego założenia ścisłą współpracę z chórem 
„Kolejarz”. Z sukcesów ogólnopolskich należy wymienić:
w r. 1928 — III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kolejowych Orkiestr Dętych, 
w r. 1937 — I miejsce na Konkursie Orkiestr Dętych w Poznaniu.

Po przerwie wojennej Orkiestra wystąpiła już 5 lutego 1945 roku na manifestacji 
patriotycznej. Dzięki Franciszkowi Klesze, który ukrył w Krakowie nuty, instrumenty 
i chorągiewki fanfarowe Zespół mógł rozpocząć regularną działalność. Już w kwietniu 
nawiązano tradycyjną współpracę z Polskim Radiem, która w r. 1948 zaowocowała 
100-nym występem radiowym. Orkiestra często występowała też na porankach 
plenerowych w Katowicach. W składzie 15-osobowym wraz z chórem brała ona udział 
w popularnych audycjach „Radiowej Czelodki”. Ponadto corocznie Zespół występował 

14 w ośrodkach wczasowych, takich jak Lądek Zdrój, Szklarska Poręba, Polanica Zdrój.



Podczas pobytu w Czechosłowacji w r. 1959 dokonano nagrania płytowego, które 
okazało się szczególnie popularne w zagranicznych ośrodkach polonijnych. Na 
koncercie 5 maja .1963 roku uczczono 40-lecie Orkiestry i 50-lecie działalności 
Franciszka Klechy wykonaniem „Swatów polskich” Feliksa Nowowiejskiego. 
W r. 1967 Orkiestra brała udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych uzyskując 
I miejsce na eliminacjach okręgowych, II- na wojewódzkich i III na cetralnych.

II.
W latach 1.975-86 liczba członków Orkiestry zmniejszyła się z 43 do 33 osób, w tym 

powyżej lat 50 znajdowało się 19 osób.
Od roku 1956 kapelmistrzem jest Norbert Grzyśka, absolwent katowickiego 

konserwatorium z r. 1944, który od śmierci Franciszka Klechy w r. 1976 przejął 
całokształt kierownictwa Orkiestry. Za aktywną działalność Orkiestra otrzymała Złotą 
Odznakę Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego.

Zespół pozostaje pod patronatem Rejonu Przewozów Kolejowych w Katowicach, 
siedzibę swą posiada w Domu Kultury „Kolejarz” w Katowicach.

III.
Orkiestra odbywa 1 czterogodzinną próbę tygodniowo. W latach 1975-86 ilość 

występów wahała się w granicach 24—36.

IV. Repertuar — brak danych.

V. Bibliografia:
1. Burzyk Bogdan: Poznajmy się. „Biuletyn dla Zespołów Instrumentalnych” 1970 

nr 2 s. 5-8.

Orkiestra Dęta Kluczewskich Zakładów Papierniczych w Kluczach

Orkiestrę założy! w roku 1926 organista Leon Polaczek. Wkrótce liczbowo zasilili ją 
poszukujący pracy górnicy zwolnieni z kop. „Kazimierz”. Zespół uzyskiwał fundusze 
niezbędne do utrzymania działalności z urządzanych zabaw, festynów, koncertów. 
Uczestniczył także w manisfestacjach robotniczych i państwowych. W r.1936 
kapelmistrzem został Władysław Krawczyk .Wybuch wojny spowodował przerwę w 
działalności Orkiestry, aczkolwiek w latach 1941-42 bezskutecznie próbował ją 
zorganizować Marian Brajtkopf.

Po wojnie Zespół reaktywował się występując publicznie 1 maja 1945 r. Kolejnymi 
kapelmistrzami byli Bronisław Ol bert 1953 i Stanisław Strzelec. Od r. 1957 prowadzi ją 
Adam Piątek. W r. 1958 Orkiestra została przyjęta do Związku, w r. 1961- uzyskała 
nowe instrumenty.

Z ważniejszych wydarzeń można wymienić takie jak:

w r. 1954— Dyplom uzyskany na Przeglądzie w Chorzowie 
1955— Dyplom uzyskany na Przeglądzie w Oświęcimiu
1959— II miejsce na Przeglądzie Powiatowym w Olkuszu

IV miejsce na Okr. Przeglądzie ZZ Chemików w Krakowie
1960— II miejsce na Przeglądzie Okręgowym w Krakowie
1961 — IV miejsce na Przeglądzie ZZ Chemików w Krakowie i Tarnowie 
1964— udział w otwarciu Szkoły Tysiąclecia w Jaroszowcu 
1966— udział w otwarciu trakcji kolejowej
1966— I miejsce na eliminacjach Festiwalu Kulturalnym ZZ w Krakowie 
1966— II miejsce na eliminacjach wojewódzkich w Myślenicach
1968— I miejsce ńa festiwalu Amatorskich Ork. Dętych wojew. krakowskie
1969— Koncert w 40-lecie Zakładów Azotowych w Tarnowie 15



V. Bibliografia:
1. Artykuły w: „Echo Krakowa” 1959 nr 158, „Glos Pracy” I960 16.X., „Sprawy 

Chemików” I960 nr 12, 1966 nr 11 „Gazeta Krakowska” 1966 nr 220.
2. Nasi Jubilaci: Zakładowa Orkiestra Dęta Kluczewskich Zakładów Papierniczych 

im. Jarosława Dąbrowskiego w Kluczach. „Śpiewak Śląski” 1988 nr 10 s. 7-9.

Orkiestra dęta Huty „Florian” w Świętochłowicach

I.
Orkiestra powstała w r. 1928. Jej założycielem i pierwszym kapelmistrzem był 

Czesław Wojtala., W r. 1949 funkcję tę przejął Augustyn Mosko. Za jego kadencji 
Orkiestra odniosła pierwsze znaczniejsze sukcesy, np.: 
w r. 1951 — wyróżnienie na Okręgowym Zlocie Dożynkowym w Lublińcu

1952— występ na stadionie w Warszawie z okazji Zlotu Młodych Budowniczych 
Polski Ludowej

1954— udział w „Dniach Opola”
1966— III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Dętych 

Ponadto dwunastokrotnic Orkiestra uczestniczyła w festiwalach Orkiestr Dętych 
Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Katowicach.

Jest zdobywcą pucharu Festiwalu „za wysoki poziom artystyczny oraz interesujący 
repertuar”.

W r. 1980 funkcję kapelmistrza przejął na krótko Jerzy Czcmbor. Od r. 1982 
Orkiestrę prowadzi Mieczysław Mazur, absolwent wychowania muzycznego filii 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1978).

W r. 1983 Orkiestra pod jego dyrekcją uzyskała 111 miejsce na turnieju orkiestr 
Chorzowa, Siemianowic i Świętochłowic.

II.
W latach 1975-86 liczba członków Orkiestry zmniejszyła się z 40 do 35. 

15 członków pozostawało w wieku powyżej 50 lat, tyleż samo legitymowało się stażem 
uczestnictwa w Orkiestrze powyżej 30 lat.

III.
Orkiestra odbywa 2 próby tygodniowo po 3 godziny, ilość występów w latach 

1975 — 86 wahała się od 17 do 31. Wszelkie wydatki związane z działalnością 
artystyczną i organizacyjną ponosi huta „Florian”.

IV. Bibliografia
1. Kosowski Mieczysław: Rzadki jubileusz. „Biuletyn dla zespołów instrumen

talnych” ZPZSiT 1971 nr 3 s. 5—7.

Orkiestra Dęta Zakładów Mechanicznych „Zamęt” 
w Tarnowskich Górach-Strzybnicy

Orkiestra powstała w r. 1948 nawiązując do tradycji orkiestry utworzonej w latach 
20-tych przy ówczesnej Hucie Ołowiu i Srebra w Strzybnicy.

Prowadzona przez kapelmistrza Nowaka początkowo liczyła ona 19 członków. 
Brała udział w świętach państwowych, zakładowych, dożynkach, w koncertach 
w ramach akcji „Łączność miasta ze wsią” itp. W latach 1949-80 kapelmistrzem byl 
Czesław Kłosiński. Pod jego batutą Orkiestra dwukrotnie wystąpiła w Polskim radio 
(1954, 1956), zaś w r. 1963 uczestniczyła w finale Wojewódzkiego Konkursu Orkiestr 
Dętych w Katowicach. Od roku 1974 jest członkiem PZCHiO.

W r. 1980 kapelmistrzem został Bernard Bujar. Pod jego kierownictwem zajęła 
16 1 miejsce w konkursie orkiestr dętych Okręgu Tarnogórskiego (1983), w tym samym



roku wystąpiła w koncercie z okazji Jubileuszu 35-lecia. Od r. 1984 corocznie bierze 
udział w „Święcie Prasy”. W r. 1985 uczestniczyła w XIV Festiwalu Muzyki Rosyjskiej 
i Radzieckiej.

Zespół liczący ok. 40 członków pozostaje na utrzymaniu Zakładów „ZAMĘT” 
i mieści się we własnym lokalu wyremontowanym społecznie przez członków 
Orkiestry.
Bibliografia:
1. Bujar Bernard: Orkiestra Dęta Zakładów Mechanicznych „ZAMĘT” w Strzybnicy. 

„Śpiewak Śląski” 1988 nr 3 s. 41

Orkiestra Symfoniczna Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej — Nowym Bytomiu

I.
Zespól historię swą wywodzi od r. 1888, kiedy to powstała w Hucie „Pokój” 

orkiestra dęta. Samorzutne próby założenia zespołu instrumentalnego zaznaczyły się 
już wcześniej: od r. 1853 działała jakiś czas kapela utworzona przez grupę murarzy, zaś 
od r. 1886 Edward Złotoś, pracownik Huty założył orkiestrę dętą, która występowała 
z różnych okazji w swoim środowisku. Zespołem zainteresował się w r. 1888 dyrektor 
generalny Huty Edwar Meyer, sprawiając Orkiestrze umundurowanie, sprzęt, 
zapewniając salę do ćwiczeń. Początkowo Orkiestra pracowała pod kierownictwem 
kapelmistrzów o nazwiskach Berg i Fleischer, a następnie, jeszcze w tym samym roku 
na jej czele stanął Robert Reich, prowadząc ją do r. 1904. Zespół liczył 32 osoby.

Równolegle z orkiestrą dętą powstał zespół symfoniczny, w którego składzie 
uczestniczyli muzycy z orkiestry dętej. Oba zespoły aktywnie uczestniczyły 
w imprezach odbywających się na terenie Huty i w coraz szerszym środowisku. 
Kolejnymi dyregentami byli: Matias (1905), Franciszek Bertger (1905-1919), Paweł 
Gruhn (1919—1921). Powojenny rozwój Orkiestry symfonicznej związany jest 
z dyrygentem Janem Franciszkiem Zokiem (1919-1925), który aranżował i komponował 
utwory dla swego zespołu oraz organizował koncerty symfoniczne. Na jednym z nich 
który odbył się 16 kwietnia 1922 roku w sali Kasyna Hutniczego w nowym Bytomiu 
wykonano m. in. Marsz koronacyjny G. Meyerbeera, Melodię I. J Paderewskiego Suitę 
„Peer Gynt” E. Griega. Na skutek kryzysowych zwolnień z pracy działalność Orkiestry 
w latach 1925—35 podupadła. Na jej czele stali wówczas Ernest Zahel (1925 — 34) i 
Paweł Prokop (1934—35).

Nowy etap działalności Orkiestry zaczął się wraz z objęciem jej kierownictwa przez 
Józefa Kalisza (1935 — 39), trębacza, chórmistrza, skrzypka i dyrgenta a zarazem 
studenta Śląskiego Konserwatorium w Katowicach. Występował on zarówno 
z orkierstrą dętą jak i symfoniczną. Koncerty tej ostatniej odbywały się zimą w sali 
Kasyna Hutniczego z przeznaczeniem dochodu na cele dobroczynne. Brali też w nich 
udział soliści, np.: Józef Salacz — skrzypce, Julian Lewinger — fortepian, a także chóry 
amatorskie. Np. na koncercie w dniu 8 maja 1936 roku wykonano z chórem „Harmonia” 
z Nowego Bytomia kantatę „Milda” Moniuszki oraż psalm „Ojczyzna” i oratorium 
„Testament Bolesława Chrobrego” F. Nowowiejskiego, zaś na koncercie z okazji 
Jubileuszu 50-lecia Orkiestry — uwerturę „Bajka” St. Moniuszki, Koncert skrzypcowy 
M. Karłowicza (J. Salacz), V symfonię L. v. Beethovena i uwerturę do op. „Rienzi” R. 
Wagnera. Ten ostatni koncert zyskał bardzo przychylną recenzję S. M. Stoińskiego 
zamieszczoną w Polonii.

Podczas okupacji hitlerowskiej Orkiestrę prowadzili Antoni Próba (1939—40) 
i Pawet Prokop (1941 — 1944). Po wyzwoleniu Śląska w r. 1945 przejął ją ponownie 
Józef Kalisz stojąc na jej czele aż do roku 1976. Rozpoczął on od kompletowania 
materiałów nutowych z repertuarem polskim i zdewastowanych instrumentów. Pierwszy 
koncert po wojnie odbył się 7 października 1945 roku, na którym wykonano Uwerturę 
do op. „Halka” Moniuszki, Andante cantabile z V symfonii Czajkowskiego, poemat 
symfoniczny „Step” Noskowskiego, Suitę „Peer Gynt” Griega i uwerturę „Polonia” 
Wagnera.



15 czerwca 1948 roku Orkiestra wystąpiła w programie lokalnym Śląskiej Rozgłośni 
Polskiego Radia, zaś 23 lutego 1949 roku — w programie ogólnopolskim. Z sukcesów 
artystycznych można wymienić takie jak:
w r.1947 — I nagroda na eliminacjach powiatowych Związków Zawodowych 

— I nagroda na eliminacjach wojewódzkich Związków Zawodowych 
— I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Artystycznych Związków 

Zawodowych wraz z Nagrodą Specjalną Prezesa Rady Ministrów. 
wr.1962 — I nagroda w przeglądzie zespołów związkowych z okazji V Kongresu 

Związków Zawodowych.
Oprócz koncertów na rzecz środowiska, w sanatoriach i z okazji dorocznych imprez świątecznych 

i patriotycznych Orkiestra uroczyście obchodziła swojejubileusze, wykonując dzida światowej klasyki.
I tak np. w roku 1963 na koncercie z okazji Jubileuszu 754ecia wykonano Uwerturę „Egmont” 

i IX symfonię L v. Beethovena z udziałem solistów: Jany Kaszyńskie} — sopran, Zofii Wojciechowskiej 
— alt, Sławomira Żeitizickiego — tenor, Eugeniusza Kuszyka — bas. W wykonaniu IX symfonii brały 
udział połączone chóiy: „Harmonia” z Nowego Bytomia, „Harmonia” i „Chopin” z Orzegowa, „Wanda” 
z Piekar Śląskich, „Stowiczek” z Wirku. Podczas Jubileuszu 90-lecia na koncercie w dniu 9 grudnia 1978 
noku wykonano: Uwerturę do op. „Sroka Złodziejka” Rossiniego, Intermezzo z op. „Cavaleria rusticana” 
Mascagniego, Allegro z koncertu G-dur na 2 flety Cimarosy, fragmenty z baletu „Dziadek do orzechów” 
Czajkowskiego, Valse triste Sibeliusa, fragmenty ze suity ,Peer Gynt” Griega, Chór niewolników z op. 
,JNabucco" Vendiego, Mazura z op. „Straszny Dwór” Moniuszki, Tańce połowieckie z op.,Kniaź Igor” 
Borodina i Cesarskiego walca Straussa Jako soliści wystąpili Antoni Róg i Józef Klyta — flety. Śpiewał 
chór „Ogniwo” z Katowic.

Po odejściu Józefa Kalisza Orkiestrę symfoniczną prowadzili krótko Zygmunt Kurz 
(1976—77) i Piotr Laskowski (1977). Od r. 1977 na jej czele stanął Paweł Kotucha, 
dyrygent chóru „Harmonia” od r. 1936. Nowy dyrygent zasilił orkiestrę absolwentami 
i uczniami średnich szkół muzycznych, co pozwoliło mu znacznie podnieść artystyczny 
poziom Zespołu. Nawiązał też ścisłą współpracę z Zakładowym Dziecięcym Zespołem 
Pieśni i Tańca występując wespół z nim.

II.
W r. 1981 Orkiestra liczyła 46 muzyków z których większość znajdowała się 

w wieku od 18 do 30 lat. Działa ona pod patronatem dyrekcji i Rady Zakładowej Huty „Pokój”.

III.
Orkiestra odbywa dwie próby tygodniowo po 3 godziny.

V. Bibliografia.
1. Józef Martynian Michałowski: Program koncertu jubileuszowego. Ruda Śląska 

1963. (IM).
2. Program koncertu jubileuszowego 90-lecia orkiestry Huty „Pokój”. Ruda Śląska 

1978. (IM).
3. Iwona Mierzwa: Działalność muzyczna Zakładowego Domu Kultury Huty 

„Pokój” w Nowym Bytomiu. Praca magisterska. Wydział Wychowania 
Muzycznego AM w Katowicach. Katowice 1981.

Leon Markiewicz

Nie starczyło miejsca na przytoczenie list repertuarowych poszczególnych chórów, 
które autor przedstawił w części IV charakterystyk. W bibliografii: Fojcik I — to 
odniesienie do „Materiałów do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku”, Katowice 
1961; Fojcik II — do „Śląskiego Ruchu Śpiewaczego 1945—1974”, Katowice 1983.

„POZWÓL MI TWE MĘKI ŚPIEWAĆ”

Ta sentencja religijna towarzyszyła I Regionalnemu Przeglądowi Pieśni 
Wielkopostnej Bicruń’94. Organizatorami byli: Rada i Urząd Miasta Bierunia 

18 i Bieruński Ośrodek Kultury.



Rozpoczął się on w piątek 25.03.94 r. uroczystą Drogą Krzyżową w Kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykonawców powitał ks. proboszcz Jan Dąbek, 
a przewodniczący Rady Miejskiej Jan Wieczorek dokonał oficjalnej inauguracji.
W swoim wystąpieniu przypomniał jak wiele pieśni poszło już w niepamięć, a nawet 
zapomniały o nich chóry. Chodzi o to, aby pieśni pokutne i postne przywrócić ponownie 
do praktyki wykonawczej polskich pieśni w chórach. W tym dniu wystąpił Chór 
Dziewczęcy „Gwiazdeczki” o Chór Mieszany z Nowych Bojszów pod dyrekcją Heleny 
Kołtowskiej oraz Chóry z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, którymi dyrygował niżej 
podpisany. Poszczególne Pieśni były dobrane pod względem treściowym 
i emocjonalnym do stacji Męki Pańskiej. Klamrą spinającą tę drogę było wykonanie 
inwokacji „Per crucem et passionem Tuam" przez „Gwiazdeczki”. Uroczystość 
skończyło wspólne wykonanie przez połączone chóry pieśni: „W krzyżu cierpienie”.

Właściwy przegląd chórów parafialnych odbył się w sali Domu Kultury „Jutrzenka” 
w godzinach przedpołudniowych w sobotę poprzedzającą „Niedzielą Palmową”. Nad 
prawidłowym przebiegiem przesłuchania czuwała Komisja Artystyczna pod 
przewodnictwem ks. dra Antoniego Reginka — prorektora Śląskiego Wyższego 
seminarium Duchownego i Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji d/s muzyki 
Sakralnej, prof. Michalina Growiec — dyrektor Operetki Śląskiej, Piotr Czarnynoga 
— członek Zarządu Miasta. Patronat duchowy sprawowali proboszczowie bieruńskich 
parafii.

Do przesłuchania stanęło 8 chórów. Słabych, nie przygotowanych w zasadzie nie 
było. Komisja po wysłuchaniu wszystkich zespołów śpiewaczych przyznała trzy 
specjalne wyróżnienia dla Chóru przy parafii św. Bartłomieja za żarliwość wykonania 
i frazowanie, (dyrygent: Janusz Muszyński), Chóru „Cecylia” przy parafii św. Marii 
Magdaleny w Tychach za wysoki poziom artystyczny i zaprezentowanie polskich pieśni 
pasyjnych w nowej szacie harmonicznej, (dyrygent: Magdalena Walczak), Chóru 
„Gwiazdeczki” z Nowych Bojszów za świeżą i szczerą interpretację, (dyrygent: Helena 
Koltowska). Pozostałe zespoły zostały wyróżnione, i tak Chór parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej Mysłowice-Szopienice za zróżnicowany i ciekawy repertuar, (dyrygent: 
Joanna Bliwert-Hoderny), Chór Mieszany „Lutnia” w Pszczynie za dojrzałość 
interpretacji,(dyrygent: Rudolf Trunk), Chór parafii św. Krzysztofa 
w Tychach za nastrojowe i modlitewne wykonanie pieśni „Panie, Ty widzisz”, 
(dyrygent: Iwona Szupiluk), Chór przy parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych 
w Bojszowach Nowych-Świerczyńcu za kultywowanie staropolskich tradycji 
w śpiewie wielkopostnym, (dyrygent: Janusz Muszyński), Chór „Harmonia” przy 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym za wzruszające wykonanie 
chorału „O Głowo uwieńczona”, (dyrygent: Gerard Miś).

Ukoronowaniem I Regionalnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnej był koncert galowy 
w kościele św. Bartłomieja. W I części wystąpiły wszystkie chóry z pieśniami 
wytypowanymi przez Komisję Artystyczną. W zakończeniu tej części glos zabrał Jan 
Wieczorek. Stwierdził, że śpiew może odegrać wielką rolę wśród wiernych 
a osiągnięcia chórów winny być prezentowane ludziom. Nie tak istotne są wyróżnienia, 
a ważne jest to, że chóry śpiewają, że śpiewają młodzi i są w ten sposób gwarantem 
dalszego ich rozwoju. Wyraził życzenie, żeby za I Przeglądem nastąpiły dalsze. 
„Duchowa strawa, w wykonaniu tych chórów, zapewni nam rozwój na wiele lat”. 
Natomiast ks. Antoni Reginek zauważył, że „w Bieruniu stała się rzecz cudowna. 
Pochyliliśmy się tej polskiej tradycji, która wprowadziła w pieśniach wielkopostnych 
ożywienie”. Usłyszeliśmy wiele podziękowań dla organizatorów Przeglądu, dyrygentów 
i chórzystów. Wyjątkowo gorąco dziękowano Januszowi Muszyńskiemu, który był 
przysłowiową duszą tej imprezy. Na zakończenie wręczono chórom dyplomy i nagrody.

W II części koncertu usłyszeliśmy Orkiestrę Kameralną konserwatorium Iwowskego 
oraz Chór „Pro Artem Eccleciastica” pod dyrekcją Janusza Muszyńskiego. Gwiazdą 
pierwszej wielkości koncertu był Andrzej Hiolski, ze swoim wspaniałym głosem, 
znanym w całej Polsce. W programie usłyszeliśmy utwór Giovanni Battista 
Pergolesiego pt. „Sabat Mater” w wykonaniu wspomnianej Orkiestry, Chóru i soli- 19



stów oraz dwie pieśni pasyjne: „Modlitwa Pańska”, „Hymn do Pana Jezusa” i kantatę 
„Oto drzewo krzyża” Stanisława Moniuszki w wykonaniu wielkiego Artysty. Na 
zakończenie tej pięknej religijnej imprezy krótką homilię wygłosił Jego Ekscelencja 
ks. bp. dr. Gerard Bernacki, pod którego patronatem odbył się Przegląd. Przypomniał, 
że nasze pieśni wielkopostne zawierają w sobie dużo miłości Boga do człowieka. 
Przeżyta uczta duchowa przypomina nam, że nikt nie jest w stanie zniszczyć miłości 
wypływającej z ludzkiego serca. Ostatnim akordem wieczoru było wykonanie 
pieśni:„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie". Potężnie zabrzmiały jej słowa 
wyśpiewane przez wszystkich uczestników Przeglądu.

Zamknięcie Festiwalu nastąpiło w niedzielę w Kościele św. Barbary, gdzie w czasie 
mszy św. połączone Chóry Nowych Bojszów i Bierunia Starego wykonały „Pasję 
według św. Mateusza” Karola Hoppego pod dyrekcją żarliwego krzewiciela i znawcy 
pieśni religijnej Janusza Muszyńskiego.

Gerard MIŚ

40 LAT BIERUŃSKIEJ „HARMONII”

Z długoletnich tradycji śpiewaczych Bierunia Nowego, sięgających końca XIX wie
ku (1894 r.) wyrósł Chór Mieszany „Harmonia”. Było to w kwietniu 1954 roku. Po 
próbach, przygotowujących Pasje na Niedzielę Palmową grupka młodzieży dyskutowała 
nad założeniem towarzystwa śpiewaczego o szerszym zakresie działania, opartego na 
nowoczesnych zasadach organizacyjnych. Wieczorem dnia 22 kwietnia 1954 roku 
w mieszkaniu niedawno zmarłego Józefa Mądrego powstał komitet organizacyjny 
w skład którego weszli: Józef Mądry, Franciszek Biela, Bernard Henslok, Ludwik 
Mrozek. Komitet postanowił zorganizować chór na zasadach statutu Zjednoczenia 
Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Zwrócił się on do dyplomowanego 
artysty muzyka mgr Władysława Smołuchy, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Oświęcimiu z prośbą o objęcie funkcji dyrygenta. Pierwsza próba odbyła się dnia 28 
kwietnia 1954 roku. Sala szkolna wypełniła sią po brzegi chętnymi do śpiewania. Próbę 
rozpoczął dyrygent Władysław Smołucha śląską pieśnią ludową „Wdycki, wdycki”, 
wybrano zarząd, a na prezesa wybrano świetnego organizatora Józefa Mądrego.

W okresie krótkiej działalności (1945—1958) chór wystąpił ponad 20 razy. W 1955 roku 
urządził w ramach. II Festiwalu Muzyki Polskiej trzy koncerty, w tym jeden w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Oświęcimiu. Brał też trzykrotny udział w zjazdach śpiewaczych. Na 
konkursie śpiewaczym okręgu pszczyńskiego w czerwcu 1955 roku chór zdobył drugie 
miejsce, dystansując między innymi tyskie chóry, które w owym czasie mogły poszczycić się 
długoletnim stażem. Pod względem organizacyjnym zjazd chórów w Bieruniu Nowym, 
należał do najlepszych imprez tego typu w roku 1955 na terenie oddziału katowickiego. 
W następnym roku na Zjeździć Śpiewaczym w Pszczynie „Harmonią” dyrygował niżej 
podpisany. Po udziale w zjeździć chórów w Bieruniu Starym w 1958 roku zainteresowanie 
członków sprawami chóru zaczynało słabnąć tak, że w 1959 roku działalność zawieszono, 
a w listopadzie 1960 roku chór został skreślony z listy członków Zjednoczenia. 
Zrezygnowano też z regularnych prób, a chór śpiewał okolicznościowo jedynie pasje.

W styczniu 1977 roku z inicjatywy mgr Władysława Smołuchy i przy poparciu ks. 
proboszcza Bronisława Kuczery, wznowiono działalność chóru jako zespołu 
kościelnego. W okresie dziesięcioletniej działalności do 29 listopada 1986 roku, tj. do 
śmierci założyciela i długoletniego dyrygenta chóru, nieodżałowanej pamięci 
Władysława Smołuchy, chór śpiewał ponad 200 razy, w tym w czasie wizyty papieskiej 
w Oświęcimiu i w Katowicach.

Po śmierci tego zasłużonego dyrygenta, wybitnego nauczyciela i wychowawcy, 
zaangażowano do pracy z „Harmonią" piszącego te słowa, który pełnił obowiązki 
dyrygenta do dnia 25 listopada 1990 roku, kiedy to w szczególny, aczkolwiek „prosty” 
sposób dowiedział się, że przestał być dyrygentem.

W okresie od 25 listopada 1990 roku dol7 stycznia 1991 roku dyrygentem był 
20 organista Józef Piwko. Wtedy to, po raz kolejny „Harmonia” zamilkła.



Po ponad rocznej przerwie dnia 10 marca 1992 roku „stary” dyrygent wznowi! działalność, 
a już 29 marca chór z powodzeniem śpiewał podczas wizytacji Ks. Biskupa Damiana Zimonia.

Niestety! Od ostatniego upadku chór nie był już zdolny do samodzielnego 
śpiewania. Dla utrzymania właściwego poziomu artystycznego korzystano z pomocy 
życzliwych dyrygentowi „Bierunianek” , „Nowobierunianek”, „Ścierniaheczek” i Chóru 
z Nowych Bojszów. Ukoronowaniem śpiewania „Harmonii” był udany udział 
w I Regionalnym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w Bieruniu. Ostatnim, 60-tym pod 
obecnym kierownictwem, a 280-tym występem w jego długoletniej historii było 
wykonanie Pasji w dniu 27 marca 1994 roku. Wzruszająco zabrzmiało wykonanie 
chorału J. S. Bacha „O głowo uwieńczona cierniami, pełna ran”, którego akordem 
dyrygent zakończył swoją działalność w czterdziestolecie Chóru Mieszanego 
„Harmonia” w Bieruniu Nowym.

„Żal mi, że tak łatwo i szybko idzie w niepamięć, to co powinno trwać” — 
powiedział ktoś.

Gerard MIŚ

OD ORKIESTRY SYMFONICZNEJ DO SALONOWEJ

W lutym 1954 r. z inicjatywy Henryka Spyry przy czynnym poparciu ówczesnego 
przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej mgr Zbigniewa 
Niemcewicza oraz sekretarza Czesława Stroińskiego (pianisty) powstał 8-osobowy 
amatorski zespół kameralny, który postawił sobie za cel popularyzację muzyki 
klasycznej i rozrywkowej. Przez 22 lata Orkiestra działała pod kierownictwem 
organizacyjnym i artystycznym H. Spyry. Przyjęła nazwę Pszczyńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, wystąpując w latach 50. w składzie 30-osobowym. Jubileuszowe 
koncerty organizowane były co 5 lat w sali zwierciadlanej Zamku pszczyńskiego. Ze 
znaczniejszych osiągnięć na wyróżnienie zasługuje zdobycie I-szego miejsca 
w Centralnych Eliminacjach Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdroju (1961). 
Orkiestra wyróżniana była dwukrotnie nagrodami i dyplomami uznania Ministra 
Kultury i Sztuki (1961,1965). W 1961 r. do współpracy zaangażowano zawodowego 
skrzypka Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu Henryka Herkę w charakterze 
koncertmistrza i instruktora muzycznego, od 1966 r. — solistę-śpiewaka Kazimierza 
Tul aj a. Koncert z okazji 15-lecia działalności Orkiestry odbył się z udziałem 44 
wykonawców. W październiku 1976 r. Orkiestra przeżyła bolesną stratę, zmarł nagle 
Henryk Spyra. Przez 22 lata dyrygował i kierował nią. Dał rzadko spotykany przykład 
bezgranicznego poświęcenia się idei amatorskiego ruchu muzycznego. Pod jego 
kierownictwem Orkiestra wystąpiła 281 razy. Następnie kierownictwo sprawował 
H. Herko. Przygotował Orkiestrę do obchodów 254ecia.

Załamanie się działalności nastąpiło z chwilą ogłoszenia w grudniu 1981 r. stanu 
wojennego w kraju. Próby i występy zostały zawieszone. Taki stan utrzymywał się 
przez cały rok 1982 i siłą faktu wywarł destruktywny wpływ na pracę Orkiestry.
W konsekwencji wydarzeń tamtych dni, dalsza historia Orkiestry jest mniej bogata. Po 
okresie przymusowej, wieloletniej przerwy, wielu muzyków nie powróciło już do 
Orkiestry.

Mimo to zgodnie z tradycją koncert jubileuszowy 35-lecia istnienia Orkiestry odbył 
się w 1989 r. Na łamach prasy mówiono wtedy o naszym zespole jako ewenemencie na 
skalę krajową. Bo też wykonywaliśmy utwory: Sl. Moniuszki, G. Bizeta, W. A. Mozar
ta, I. Dunajewskiego, F. Schuberta, E. Kalmana, F. Chopina, P. Czajkowskiego,
R. Gliera, A. Dworaka, K. Zellera, F. Lehara i wielu innych kompozytorów największej 
sławy. A w gronie pszczyńskich symfoników reprezentowane były różne zawody: 
robotnicy, górnicy, rolnicy, nauczyciele, inżynierowie, technicy, ekonomiści i inni. 
Tworzyliśmy zespół zgrany, skonsolidowany, połączony wspaniałą atmosferą 
życzliwości.

W 1991 r. kierownictwo artystyczne Orkiestry przejął Bolesław Folwarczny.
W wyniku zmniejszenia się liczby muzyków oraz konieczności przemodelowania 21



formuły organizacyjno-artystycznej, przybrała nazwę Pszczyńskiej Orkiestry 
Salonowej. B. Folwarczny, wielki entuzjasta pięknej muzyki wprowadził znów do 
orkiestry atmosferę radości muzykowania. W tym stanie organizacyjnym, 17-tu 
członków czynnych, Orkiestra działa po dzień dzisiejszy. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje współpraca z Chórem „Lutnia” w Pszczynie. Można śmiało powiedzieć, że we 
wszystkich ważniejszych koncertach „Lutni” grała Orkiestra i z kolei we wszystkich 
ważniejszych koncertach Orkiestry śpiewała „Lutnia”. Centralnymi zaś punktami tych 
występów było wspólne wykonawstwo takich pereł muzyki, jak walc „Nad pięknym 
modrym Dunajem” Jana Straussa, „Mazur” z opery „Halka" Stanisława Moniuszki 
i Polonez D-dur „Witaj Orle Biały” Karola Kurpińskiego.

21 maja 1994 r. odbył się uroczysty koncert jubileuszowy 40-lecia działalności 
Pszczyńskiej Orkiestry Salonowej, podczas którego podkreślano osiągnięcia, wzloty 
i zahamowania w upowszechnianiu kultury muzycznej. Zasłużoną Orkiestrę i jej 
członków uhonorowano dyplomami i udekorowano licznymi honorowymi odznakami 
PZChiO.

Franciszek Kuś.

KTÓRZY ODESZLI * KTÓRZY ODESZLI

WSPÓŁTWÓRCA „ZłOTEGO WIEKU” ŚPIEWACTWA 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Stanisława Komąndera przedstawiliśmy na lamach „Życia Muzycznego” 1987 
nr 4 i w monografii „Śląsk śpiewa. Dzieje polskiego śpiewactwa na Górnym Śląsku” 
(1991) K-ce., jako reprezentanta „złotego wieku” śpiewactwa górnośląskiego, inicjatora 
i odpowiedzialego kierownika budowy Domu Śpiewaka, wybudowanego 
z ofiar 231 członków Towarzystwa Śpiewaczego „Słowiczek” w dawnej Nowej Wsi, 
którego był prezesem. Pod jego nadzorem śpiewacy wybudowali budynek kosztem 
65.760 zł, a w 1979 r. jego wartość oszacowano na ponad milion złotych. Ośmielam się 
twierdzić, że jest to jedyny w Polsce (nie tylko na Śląsku) Dom Śpiewaka, wybudowany 
i w dalszym ciągu użytkowany przez śpiewaków-amatorów. Tym samym rudzki 
„Słowiczek" należy do najbogatszych chórów zrzeszonych w PZChiO.

Dzieło St. Komandera przedstawione zostało w wielu przedwojennych 
i powojennych artykułach w prasie i drukach okolicznościowych.

Stanisław Komander ur. 30 marca 1906 r. w Rudzie Śl. — Nowym Bytomiu 
pożegnaliśmy 28 maja na cmentarzu parafii św. Anny w Zabrzu.

Refleksja nad życiem członka honorowego Oddziału Śl. PZChiO w Katowicach 
— to refleksja nad życiowymi losami Górnoślązaków nad tym, co ludzie ciężkiej pracy 
kochali, do czego dążyli, w czym znajdowali pociechę. Był jednym z wybijających się 
Górnoślązaków, skoro jeszcze przed zdaniem egzaminu maturalnego, zatrudniony był 
w biurze organizacyjnym kontroli ruchu, następnie jako sekretarz i kierownik głównego 
biura huty „Pokój”. Mimo tej korzystnej lokaty zawodowej nie zaznał spokoju. 
Marzenia o Lepszym Świecie zawiodły go do ruchu śpiewaczego, do chóru mieszanego 
„Słowiczek” w d. Nowej Wsi, któremu przez długie lata prezesował. Zcementował 
wspólnotę pod wieloma względami imponującą, która zadziwiła Śląsk i Polskę, tzn. 
była zdolna do czynów, których przykład na zawsze pozostanie chlubą na kartach 
historii. Dobre owoce życia Komandera nie przeminęły.

Za jego prezesury „Słowiczek” osiągnął najwyższy pułap członkowski: 140 
czynnych śpiewaków i 201 wspierających. Szlachetna myśl wybudowania Domu 
Śpiewaka w całej Polsce nie miała precedensu. Zastanawiano się na łamach ówczesnej 
prasy, skąd bierze się entuzjazm i ofiarność u ludzi ciężkiej pracy, bowiem — jak to 
ustalno, członkami chóru w 99 procentach byli robotnicy, w ciężkich warunkach 
zarabiający na chleb codzienny. Tym ludziom Komander oddał całe swe siły, 
urzeczywistniał ich marzenia. Dla całej lokalnej społeczności stwarzał lepszą



codzienność. Ludzie ci znajdowali wytchnienie w pieśni, z nią łatwiej im było 
pielgrzymować przez życie, przezwyciężać trudności. Pod skrzydłami sztuki chronili się 
przed szarą rzeczywistością. Potrafili więc nie tylko bezinteresownie odrabiać drugą 
(społeczną) szychtę przy budowie Domu Śpiewaka — sięgali po najwspanialsze dzieła 
oratoryjno-kantatowe, zadziwiali i zachwycali pięknem.

Po wykonaniu „Syna marnotrawnego” Henryka Opieńskiego recenzent muzyczny 
Adam Miętus napisał pod adresem zespołu, któremu prezesował Komander: „Ile z pracy 
takiej płynie splendoru dla dobrego imienia Polski na Śląsku zrozumie ten, kto zna 
stosunki tutejsze i wie, że ciągle jeszcze nie dość pracy, ciągle jeszcze mało wysiłków, 
by imię Polski na Śląsku było wieczną i niewzruszoną prawdą dziejową (...), którą na 
każdym polu życia społecznego silnie ugruntować trzeba”. To właśnie czynił 
Komander, m.in. w znakomitym duecie z dyrygentem i kompozytorem Juliuszem 
Kandziorą. Szczytowym osiągnięciem artystycznym za jego prezesury było 
przedwojenne wykonanie oratorium Feliksa Nowowiejskiego „Quo Vadis” („Dokąd 
idziesz, Panie”), także Dworzaka „Stabat Mater” i „Te Deum".

Chór pod prezesurą Komandera był autentycznie jedną rodziną. Dowodem na to 
może być zapis w publikacji jubileuszowej „Słowiczka”:

„Dużo hartu ducha, — czytamy w niej — organizacyjnej karności i wielką 
solidarność klasową wykazyl chór „Słowiczek” w okresie bezrobocia. Zarząd 
Towarzystwa występował wielokrotnie do komisarza demobilizacyjnego, najwyższej 
wówczas władzy dla zatrudnienia ludności, z pisemnymi interwencjami w sprawie bądź 
utrzymania nadal zainteresowanego w stosunku służbowym, bądź też zatrudnienia go 
w nowym zakładzie. Kilkadziesiąt z tych interwencji odniosło pozytywny skutek, co dla 
zagrożonych pracowników bądź bezrobotnych miało nie małe znaczenie”.

Winniśmy Komandorowi podziękowanie za wszystko co zrobił dla kultury na 
Śląsku i samych śpiewaków, za wyjątkowo owocną prezesurę w rudzkim „Słowiczku”, 
bezinteresowną pracę w Zarządzie Głównym Związku Kół Śpiewaczych, wiceprezesurę 
w tym Zarządzie i wiceprezesurę w Okręgu Nowowiejskim tego Związku, za 
przewodniczenie Komisji Historycznej Oddziału Śl. PZChiO w Katowicach, także za 
wspomnienia działacza, pozostawione zbiory zebranych 104 pieśni popularnych na 
użytek domowy, wydanych w 1936, 1946 i 1947 r. za współpracę ze „Śpiewakiem 
Śląskim”, troskę o kondycję artystyczną śpiewactwa i pomyślność Związku.

Rajmund Hanke

NORBERT GRZEGORZ KROCZEK: 1930-1994 - dyrygent, 
który rozsławił dobre imię Polski

Dokonania Norberta Grzegorza Kroczka w chóralistyce Górnego Śląska mają 
istotne znaczenie dla przyszłości. Torują drogę do Europy, która nas potrzebuje. 
Wskazują na Śląsk jako historyczny pomost wymiany zdobyczy muzycznych 
i najpiękniejszych ludzkich intencji między sąsiadującymi narodami. Wydaje się, 
że najwspanialsze trofea, zdobywane przez „Resonans eon tutti” pod dyrekcją 
N. G. Kroczka w najgłośniejszych ośrodkach chóralistyki europejskiej i na 
najbardziej renomowanych imprezach w Polsce, są tylko dekoracją do sztandaru 
jaki nieśli utalentowani śpiewacy z Zabrza. W 1987 r. rozwinęli go w rezydencji 
ówczesnego prezydenta RFN Richarda v. Weizsäkera w Bonn (zanim doszło do 
zburzenia muru berlińskiego!). Na sztandarze tym wyartykułowane zostały słowa 
Schillera z „Ody do młodości”: „Wszyscy ludzie będą braćmi i... siostrami”. Do 
takiej przyszłości Kroczek prowadził swą ukochaną wrażliwą na piękno młodzież!

Tęsknotami za światem „ odpoczenienia” od wszelkiego zła kierowali się 
śpiewacy „Resonansu” wykonując utwory grodkowianina Józefa Elsnera, który 
według Kroczka był kompozytorem symbolizującym integrację potrzebną dzisiejszej 
Europie. Wyrażali te tęsknoty mistrzowskimi wykonaniami wielkich dzieł 
muzycznych, odznaczających się łagodnością form często w posłudze kultu Bożęgo.
Za deklarację najbardziej wymowną w ustach śpiewaków z Zabrza uznano w 1990 r. 23



psalm Mikołaja Gomółki „Serce każe mi śpiewać Panu memu”, wykonany na Górze 
św. Anny wśród pielgrzymujących tam chórzystów.

Kluczem pasji artystycznej i nieprzerwanego pasma sukcesów Kroczka była 
więc tęsknota za urzeczywistnieniem piękna — stąd Koncerty Pokoju, w kraju i za 
granicą. Kluczem była wiara, że tęsknoty te mogą się spełnić w Europie ludzi 
radośnie rozśpiewanych — niechże więc skutecznie burzy mury oddalenia 
w sercach ludzi.

Rajmund Hanke

To przedruk najkrótszego wspomnienia wyjętego z zaproszenia na uroczysty koncert 
chórów poświęcony pamięci Norberta Grzegorza Kroczka, zorganizowany w ramach 
Prezentacji Śląskich Chórów w Górnośląskiej Macierzy Kultuiy 5 listopada 1994 r. Prezes 
Oddziału Śl. PZChiO pożegnał Druha Dyrygenta wspomnieniem „ Reguiem dla Norberta 
Kroczka” na lamach „Życia Muzycznego” 1994 nr 9-10. Zamierzamy wydać specjalny 
numer „Śpiewaka Śląskiego” w związku z tą ciężką dla nas stratą, jednakże czekamy na 
fundację Urzędu Miasta Zabrza, gdzie przyobiecano wyasygnować niezbędne na ten cel 
środki, tym więcej, że warto by jednocześnie wydać choćby najskromniejszą tekę 
repertuarową utworów chóralnych opracowanych przez N. G. Kroczka.

Red.

WSPOMNIENIE SERCEM PISANE 
Śp. Norbert Kroczek — taki, jakiego znałem

Motto: „Kiedy bije dzwon, nie pytaj — komu?
To umarł człowiek, to umarta cząstka świata,
To umarła cząstka ciebie:

Ten dzwon bije tobie!”
Ta głęboka i piękna myśl zawarta w słowach mądrego, angielskiego poety sprawiła, iż na 

ostatnie pożegnanie ze śp. Norbertem, do którego słowa poety odnoszą się w sposób 
szczególny, przybyły już nie setki, lecz tysiące ludzi z miasta, ze Śląska,, z różnych zakątków 
kraju, a nawet z zagranicy. I nie byli to bynajmniej sami tylko Jego wychowankowie, koledzy 
i przyjaciele

Przybyły tysiące ludzi na codzień nie związanych ze Zmarłym, ani ze stworzonym przez 
Niego przed 24 laty chórem „Resonans eon tutti”, którego nazwa wymyślona i nadana przez 
śp. Norberta okazała się teraz szczególnie symboliczna i dosłowna: „Współbrzmienie ze 
wszystkimi”!

Trzeba więc zadać sobie pytanie: Kim był Człowiek, którego odejście tak mocno 
wstrząsnęło sercami i umysłami tak wielu ludzi i skłoniło ich do oddania Mu ostatniego 
pożegnania i hołdu równego hołdom oddawanym książętom i królom! I dodajmy: hołdu tym 
ważniejszego i cenniejszego, bo oddawanego spontanicznie, ze szczerej, niewymuszonej 
woli. Kim zatem był ten Fenomen?

Śp. Norberta Kroczka znałem od przeszło lat trzydziestu. Na początku lat 
sześćdziesiątych uczył w IV LO w Zabrzu, w Szkole Muzycznej w Gliwicach i paru innych 
jeszcze miejscach, prowadząc równocześnie kilka chórów. Pamiętam żartobliwe pogwarki w 
gronie przyjaciół, że prościej i krócej jest wymienić gdzie nie pracuje.

A pracował bardzo dużo, wszędzie z jednakowym zapałem, pełnym zaangażowania i 
obowiązkowością rzadko dzisiaj spotykaną. Był tytanem pracy, a przy tym wszystkim 
sprawiał na zewnątrz wrażenie jakoby Mu to nie sprawiało trudności, ani nie wymagało 
wysiłku. Im bliżej go poznawałem w toku kontaktów służbowych i koleżeńskich, dość 
licznych zresztą, tym bardziej Go szanowałem i coraz wyżej ceniłem.

Ten potężnej postury mężczyzna o duszy i charakterze radosnego, pogodnego dziecka 
miał zawsze na twarzy uśmiech: był niepoprawnym optymistą.

Stawiał bardzo wysokie wymagania przede wszystkim sobie, współpracownikom, a 
także chórzystom. U Niego w ocenie innych ludzi liczyła się tylko pracowitość i 

24 sumienność, bo sam takim był.



Nie miała u Niego miejsca żadna pobłażliwość w egzekwowaniu ustalonych 
wymagań, ani też nie pobłażał jakiejkolwiek próbie uzyskania u Niego protekcji. 
Prowadził ścisłą kontrolę obecności i aktywności na próbach chóru i tylko to 
decydowało o kwalifikowaniu uczestników zespołu na atrakcyjne ze swej natury, 
wyjazdy zagraniczne, które zresztą w tamtych latach (60-tc, 70-te) były ogromną 
rzadkością.
Pamiętam jak kiedyś na jakiś bardzo atrakcyjny wyjazd nie zakwalifikował własnej 
córki, ponieważ Jego zdaniem nie dość pilnie uczestniczyła w próbach chóru. To była w 
gronie chórzystów i ich rodziców prawdziwa sensacja i szok.

Ale ta właśnie bezkompromisowa uczciwość, mimo ogromnych wymagań i 
dyscypliny pracy egzekwowanej od chórzystów, zyskiwała Mu szacunek i posłuch, 
budowała wielki autorytet moralny, tym bardziej, że równocześnie potrafił stwarzać 
różnymi żarcikami i przekomarzeniami niezwykły, ciepły klimat wzajemnej życzliwości 
i przyjaźni.

Potrafił też niezwykle uporczywie organizować środki finansowe niezbędne na 
utrzymanie i działalność chóru: odwiedzał w tym celu wiele instytucji oświatowych, 
kulturalnych, zakładów pracy i w ten sposób działając uparcie, aż do natręctwa, z reguły 
uzyskiwał potrzebne pieniądze, a bywały one niemałe, bo takie były potrzeby zespołu.

Norbert bowiem wymyślił i zorganizował swoistą, choć nieoficjalną „szkołę 
chóralistyki”. Utrzymywał i prowadził chór najczęściej trójstopniowy: kandydacki, 
średni i reprezentacyjny, których uczestnicy zależnie od stażu i postępów wokalnych 
oraz swego wkładu pracy kolejno awansowali zbliżając się do tego „reprezentacyjnego” 
chóru, który wyjeżdżał na różne festiwale krajowe i zagraniczne.
Oprócz swoich normalnych prób śródrocznych (średnio 3 — 4 razy w tygodniu) 
systematycznie prowadził 2 razy w roku (zimą i latem) artystyczne obozy szkoleniowo 
— wypoczynkowe, na których średnia dniówka robocza chórzystów, Jego samego i 
asystentów nie zawsze mieściła się w 8 godz. (nigdy mniej).

Ale tego było Mu za mało: w pewnym okresie czasu „wymyślił” jeszcze 2,5 dniowe 
wyjazdy szkoleniowe w końcu tygodnia do Wisły, gdzie „skoszarowani” w ten sposób 
chórzyści dodatkowo szlifowali swą kondycję wokalną. Wymagało to wielkich 
pieniędzy, które zdobywał różnymi sposobami.
Kiedy byłem wizytatorem w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, a 
później dyrektorem katowickiego Pałacu Młodzieży i z tej racji koordynowałem 
wydatki wojewódzkiego budżetu oświatowego przeznaczonymi na rozwój i wspieranie 
amatorskiego ruchu artystycznego młodzieży szkolnej, Norbert często mnie odwiedzał 
zawsze w tym samym celu: „kochanie pieniądze mi daj”. Nie dziwiłem się jednak — tak 
musiał postępować.
Pamiętam jak któregoś roku (mając jechać bodajże na festiwal w Warnic) trochę 
podstępem (koszty miały być refundowane z Wydziału Kultury U.W.), a trochę swoją 
nieustępliwością „wyludzil”ode mnie kwotę znacznie przekraczającą 30% całorocznego 
budżetu, jaki miałem na wspieranie wszystkich działań artystycznych młodzieży 
szkolnej w całym województwie! Oczywiście mój „zachwyt” z tego tytułu, kiedy w 
rezultacie zostałem na przysłowiowym „lodzie” nie miał granic, co rozgoryczony moją 
„wpadką", nie omieszkałem Mu wypomnieć.
Oczywiście nic mi to nie pomogło: do końca roku musiałem pracowicie „kręcić głową”, 
by ten uszczerbek jakoś załatać!

Ten system pracy realizowany niezwykle konsekwentnie musiał przynieść kolejne 
sukcesy: po zdobyciu wszystkich możliwych laurów na różnych festiwalach krajowych 
wyruszył Norbert ze swym „Rcsonansem” na podbój Europy (wschodniej i zachodniej). 
I tu również nastąpił ciąg coraz liczniejszych i większych sukcesów, których 
niewątpliwym współautorem i współorganizatorem była Jego wierna towarzyszka — 
żona Maria (przez chórzystów zwana pieszczotliwie i ciepło Maryjką). Dodajmy 
jeszcze, że był śp.Norbert bardzo dobrym mężem i ojcem rodziny.

Pogodny i zawsze uśmiechnięty z pozoru wręcz flegmatyk, potrafił Norbert złościć 
się, wybuchać, a nawet kląć — szczególnie, gdy wypadło Mu się stykać z głupotą, 
lenistwem, opieszałością, brakiem kompetencji fachowej lub niesumiennością



niektórych ludzi na swojej drodze. Sam był bowiem absolutnych przeciwieństwem 
wspomnianych wyżej cech i dlatego poprostu były one poza Jego zdolnością 
pojmowania.

Mimo niewątpliwych sukcesów na krajowej i europejskiej scenie artystycznej, 
sukcesów tak licznych i wielkich, że nie sposób ich tutaj wymienić (bo to byłaby lista 
zbyt długa) byl człowiekiem niezwykle skromnym i na codzień cichym, tak dalece 
skromnym, że mimo dużej zażyłości, a nawet przyjaźni, jaka nas łączyła, o niektórych 
Jego dokonaniach dowiedziałem się dopiero po Jego odejściu z tego świata. On 
póprostu nie miał zwyczaju chwalić się, zgodnie ze starą prawdą, że prawdziwe 
wielkości nie muszą się nadymać, tak jak często czynią to rozmaite zera.

Prawie nigdy też nie mówił o swoich kłopotach zawodowych czy dolegliwościach 
zdrowotnych: jeśli z kimś na te tematy rozmawiał, to było to już swoistą miarą 
poufałości, zaufania lub przyjaźni z Jego strony.

Ten wierny Syn śląskiej ziemi i jej wielki patriota urodzony w roku 1930 w Zabrzu i 
tutaj wychowujący się na styku dwóch kultur i dwóch wielce różnych stylów życia, 
wziął z nich wszystko co najlepsze.

Stanowił pozornie sprzeczny, a jednak spójny w swej wewnętrznej logice, 
niezwykły stop pracowitości, rzetelności, sumienności, bezkompromisowej uczciwości, 
zmysłu organizacyjnego, fachowości, pogody ducha, optymizmu, romantyzmu, 
przebojowości, uporu w dążeniu do celu, radości życia i fantazji, co wsparte wielkim 
talentem muzycznym musiało zaowocować ogromnym sukcesem, zarówno w postaci 
rozlicznych laurów artystycznych, twórczych opracowań muzycznych, jak i wcale 
pokaźnego dorobku edytorskiego wyrażającego się kilku wydanymi kasetami 
dźwiękowymi i płytami z dorobkiem artystycznym chóru.

Był człowiekiem — instytucją, jednoosobową i samodzielną, a zarazem wielkim 
patriotą czynu swej Ojczyzny — wrogiem pustobrzmiących deklaracji.

Przeszedł przez swe piękne i owocne życie siejąc niestrudzenie jak rolnik, 
szczodrym gestem w serca ludzi, to co uważał za najpiękniejsze: złote ziarna muzyki.

Dlatego prawdą jest, że wraz z Jego odejściem obumarła cząstka każdego z nas: 
wszyscy w pewnym sensie jesteśmy duchowymi sierotami po Nim.

I teraz najważniejsze jest, aby dzieła Jego życia nie zmarnować: tego Generała 
muzyki musi zastąpić wielu oficerów — Jego wychowanków i współpracowni
ków.

■Bo taka była z pewnością Jego wola i testament, którego nie zdążył nam zostawić! 
(Już po Jego śmierci okazało się, że Chór zdobył na Festiwalu w Cork w Irlandii 
1-miejsce).
Reasumując to piękne i pracowite życie, trzeba na koniec podkreślić, że śp. Norbert 
Kroczek całą swoją działalnością nie tylko poniósł wielkie zasługi dla rozwoju ruchu 
amatorskiego młodzieży szkolnej w mieście, w województwie katowickim, ale był też 
przez swe sukcesy międzynarodowe wspaniałym, wprost nieocenionym ambasadorem 
polskiej kultury muzycznej na wielu estradach festiwalowych w Europie, rozsławiając 
szeroko imię Polski.

Janusz Poeche 
Zabrze

ZE ŚLĄSKIEGO ASYŻU

21 stycznia 1995 r. w bazylice OO. Franciszkanów w Katowicach - 
Panewnikach odbyła się po raz trzeci Adoracja Chórów i Orkiestr 
Śląskich przy Żłóbku Jezusowym. Szesnaście chórów śpiewało kolędy 

26 pod batutą Barbary Zielonki - Rusin: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy



śliczna Panna”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Przy onej górze”, 
„Jezusek czuwa”, „Zaśnij dziecino”, i „Cicha noc”. Oddzielnie 
z własnym repertuarem wystąpiły: chór św. Grzegorza z Panewnik, 
męski „Hejnał” z Mysłowic, młodzieżowy „Resonans eon tutti” z Za
brza. Orkiestra dęta kop. Miechowice dała półgodzinny koncert 
kolęd, a w czasie Adoracji wykonała m.in. „Kołysankę”, „Płonie 
gwiazda” i „Lulajże Jezuniu”. Adorację prowadził ks. Antoni 
Reginek, kapelan Oddziału Śląskiego PZChiO Ks. Arcybiskup 
dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, pełniący godność 
protektora obchodów 85-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, 
dziś OŚ PZChiO w Katowicach, udzielił śpiewakom i muzykom 
swego błogosławieństwa. W ten sposób rozpoczęto Nowy 1995 Rok, 
zarazem obchody 85-lecia Oddziału Śl. Prezes Oddziału Śl. wygłosił 
orędzie do śpiewaków i muzyków, którego tekst przedrukowujemy 
w całości, licząc na to, że spotka się z odpowiednim odzewem.

ORĘDZIE NOWOROCZNE DO ŚPIEWAKÓW I MUZYKÓW

Przygotowania do obchodów niezwykłej 2000 nej rocznicy 
narodzin Chrystusa rozpoczęliśmy w 1991 r. inicjując coroczne 
pielgrzymki do Papieża — Polaka Jana Pawła II i uznanych 
europejskich ośrodków kultu religijnego.

Obchody 85-lecia naszego Oddziału inaugurujemy adoracją 
Żłobka Jezusowego w Panewnikach, nie tylko dlatego, że wynika to 
z chrześcijańskich tradycji chórów śląskich i naszego Związku. 
Przekonaliśmy się, że wiele zespołów zawdzięcza swe przetrwanie 
i swoją pomyślność silnemu oparciu w wierze. Widzimy, że w naszym 
ruchu ciągle pomnażane są bogactwa duchowe, które zawdzięczamy 
Dobremu Dzieciątku.

Zapraszamy wszystkie chóry i orkiestry, zrzeszone i nie 
zrzeszone do współpracy z naszym Związkiem:
— do uczestnictwa w I Pielgrzymce Śpiewaków i Muzyków 

— Amatorów Górnego Śląska do Matki Boskiej Piekarskiej 
w dniu 24 września 1995 roku, by zamanifestować swe 
przywiązanie do niekwestionowanych wartości moralnych kultury 
chrześcijańskiej, by powtórzyć pielgrzymkę w r. 2000 
i zainicjować coroczny festiwal Pieśni Maryjnej w Piekarach Śl.,

— do uczestnictwa w dorocznych Górnośląskich Dniach Chóralnej 
Muzyki sakralnej im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, by 
rozszerzać atmosferę serdecznego ekumenicznego zbratania 
między miłośnikami pieśni religijnej i między ludźmi różnych 
wyznań,

— do uczestnictwa w naszych imprezach jubileuszowych, 
w których jest miejsce dla muzyki sakralnej.



Z bazyliki panewnickiej wzywamy śpiewaków i muzyków 
— amatorów z całej Polski do podjęcia przygotowań do obchodów 
2000-nej rocznicy narodzin Chrystusa. Wierzymy, że do 
urzeczywistnienia cywilizacji pokoju i miłości możemy przyczynić się 
przez śpiew i muzykowanie.

Zarząd Oddziału Śląskiego PZChiO 
w Katowicach

CO WINNIŚMY GORCZYCKIEMU?

Odmiennie od lat ubiglych tegoroczne 
koncerty sakralne Okręg Rybnicki 
urządzi! w dwóch miejscowościach, 
mając na uwadze możliwość dotarcia 
z pieśnią sakralną do szerszego grona 
społeczeństwa tym bardziej, iż chodziło
0 przybliżenie postaci ks. Gorczyckiego 
z okazji 260 rocznicy jego śmierci. 
Koncerty urządzono w dniu 24.04.94 r. 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
w Rybniku oraz w dniu 15.05.94 r. 
w kościele Trójcy Przenajświętszej 
w Popielowie. Obydwa koncerty zostały 
poprzedzone stosowną reklamą audio
wizualną w postaci ogłoszeń parafial
nych w kościołach oraz plakatów, co 
dało dobre efekty w licznym gronie 
słuchaczy. Koncerty prowadził i zaopa
trzył w stosowne słowo wstępne prezes 
chóru „Seraf” Rufin Marcol, uwypukla
jąc postać jak i twórczość ks. Gorczyc
kiego jako jednego z wybitnych śląskich 
przedstawicieli polskiej muzyki baroko
wej.

Pierwszy koncert w kościele MBB 
w Rybniku odbył się z udziałem 
czterech chórów w tym chóru Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Rybniku. Chór 
ten jako pierwszy w składzie 26 osób 
wykonał z powodzeniem utwory:
— O najdroższy kwiatku — Anonim 
— Dobrotliwość Pańska — Bazylik 
— Powszechna spowiedź — Wacław

z Szamotuł
— Canticorumjubiło — G.F. Haendel 
Chórem dyrygowała jego opiekunka
1 dyrygentka Ziglinda Lampert — 
Raszyńska. Drugi z chórów „Bel Canto” 
z Gaszowic, prezentując dobry poziom 
artystyczny wykonał w składzie 34 
osób utwory:
— Błogosław Boże —
— Ciebie tylko Jezu drogi — Herelgal 

28 — Bóg wszechmogący — J. Seklucjat

— Ach potrzebuję Cię — muz. Ławry 
oprać. Kaganiec

— Laudae Dominum —
Chórem dyrygowała Izabella Wierzgoń-Ja
nas.

Na trzecim miejscu zaprezentował się 
z nowo opracowanym repertuarem chór 
„Seraf” z Rybnika wykonując z powo
dzeniem następujące utwory:
— Kalwaria — autor i kompozytor 

nieznany
— Ave Maria — Jaques Arcadelta
— Cantate Domino — oo Pitoni
— Śpiewajcie Panu — Schiitza
— Kto szuka Cię — Świdra
36 chórzystami dyrygowała Krystyna 
Lubos.

Czwartym i ostatnim wykonawcą 
koncertu był chór Liceum Ogólno
kształcącego „Bel Canto” Rybnik. Chór 
znany w środowisku rybnickim, zdobył 
po raz drugi„Złoty kamerton” na 
Ogólnopolskich Zawodach Chórów 
Szkolnych w Bydgoszczy. Chór ten pod 
dyrekcją Lidii Marszolik w składzie 25 
osób wykonał następujące utwory:
— Królowo Polski — do słów papieża 

Jana Pawła II
— Zdrowaś Królewno Wyborna — A. 

Koszewski
— Ave Maria — Z. Kodaj
— Preludium i fughetta — M. Jasiński
— Modlitwa o pokój — N. Blacha

Na zakończenie połączone chóry lice
alny, „Bal Canto” i „Seraf” wykonały 
hymn „Gaudę Mater Polonia”, którego 
czterogłosowe opracowanie przypisuje 
się ks. Gorczyckiemu.

Występy chórów zostały odwzajem
nione licznymi brawami co świadczyło 
o powodzeniu tego rodzaju akcji. 
Podkreślić należy przychylność probo
szcza parafii ks. Wojciecha, który 
w podziękowaniu prosił o częstsze



urządzanie takich spotkań z pieśnią 
chóralną. Przy okazji należy dodać, iż 
w dniu 30.01.94 w kościele MBB został 
urządzony koncert kolędowy z udziałem 
młodzieży oazowej i chóru „Seraf”.

Drugi tego rodzaju koncert w dniu 
15.05.94 r. w kościele w Popielowie 
miał podobny przebieg z tym, iż udział 
w nim wzięły tylko 3 chóry. Poza 
„Serafem”, który w tym koncercie 
zaprezentował ten sam repertuar co 
poprzednio,wziął udział chór „Cecylia” 
z Rydułtów, którego dyrygentka Urszula 
Matuszek z 32 chórzystkami wykonała 
z powodzeniem utwory:
— Przyjmij Panie łaskawy — Grabo

wskiego
— Wszystkie trony — Sarzyńskiego
— Sancta, Sancta — F. Flesz
— Pod Twą obronę — F. Flesz
— Pieśń do św. Cecylii — Chlondowskiego
— A mate mio — L. Marenzio 

Miejscowy chór „Słowiczek” Popie
lów, którego prezes Leon Rybka był 
inicjatorem urządzenia koncertu sakral-

ncgo, zaprezentował swoim parafianom 
w składzie 36 chórzystów następujący 
zestaw repertuarowy:
— Radujmy się — ps. Gomółki
— Sanctus — ze mszy Świdra
— Modlitwa o pokój — N. Blacha
— Nieście chwałę mocarze — Gomółka
— Zróbcie mu miejsce — Piątkowski 
Chórem dyrygowała pewnie i poprawnie 
Barbara Abrachamczyk.

Ten koncert został również wspaniale 
przygotowany, spotkał się z miłym uzna
niem licznie zgromadzonych parafian, 
którzy żywo oklaskiwali wykonane utwory 
i wspólnie wykonany hymn „Gaudę Mater 
Polonia” na zakończenie. Koncert był 
prowadzony przez R. Marcola.

Bardzo życzliwe podejście do koncer
tu i podobnych poczynań wykazał pro
boszcz parafii ks. Odróbka, obdaro
wując wszystkich wykonawców obraz
kami oraz małym czekoladowym upo
minkiem zapraszając do wykonania 
kolejnego koncertu.

Rufin Marcol, Reinhold front

Koncert poświęcony ks. Gorczyckiemu

Do rzadkości należy koncert, w któ
rym występują cztery chóry mieszane 
i solista. Tak było w niedzielę 23 paź
dziernika w ewangelickim kościele 
ks. Marcina Lutra w Chorzowie, gdzie 
zaprezentowało się ponad 130 śpiewa
ków tego miasta. Chórzystów i zgroma
dzonych w świątyni w serdecznych 
słowach powitał proboszcz ewange
lickiej parafii ks. Jerzy Romański, 
następnie Jan Maria Dyga przedstawił 
wykonawców oraz ich program.

Adrian Biskupek uczeń Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
z Zabrza z klasy organów Henryka 
Orzyszka zaprezentował chorał 
D. Buxtehudcgo — Gott der Vater wohn 
uns bei. Chór „Seraf” z parafii Najświę
tszego Serca Pana Jezusa pod kierun
kiem Mariana Sobisza wykonał m.in. 
G.G. Gorczyckiego — Omni die, chór 
„św. Cecylii” z parafii św. Jadwigi, 
który prowadzi Gabriela Kamieńska 
zaprezentował z towarzyszeniem 
instrumentów strunowych m.in. 
L. V. Beethovena — O Królu Boże, 
chór „Santa Cecilia” z parafii św. 
Floriana, który przygotowała Cecylia

Knopp wykonał m.in. N. Blachy — 
Modlitwę o pokój, zaś z parafii 
ewangelickiej pod kierunkiem Adelajdy 
Romańskiej m.in. M. Bliwerta — 
Wspaniały świat, z towarzyszeniem 
organowym kompozytora. Połączone 
chóry zaprezentowały w opracowaniu 
G.G. Gorczyckiego — Gaudę Mater 
Polonia oraz Ch. Gounoda — Laudate 
Dominum z towarzyszeniem organo
wym Sabiny Szopy. Zespołami dyrygo
wali A. Romańska i M. Sobisz. Pono
wnie zaprezentował się A. Biskupek 
z utworem V. Lübecka — Preludium 
i fugą C-dur. Na zakończenie wspólnie 
zaśpiewano Pod twą obronę. Koncert 
pieśni sakralnej im. ks. Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego w 260 roczni
cę śmierci zorganizował Śląski Oddział 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
w Katowicach, okręg Chorzowsko — 
Rudzki, z jej prezesem Genowefą 
Stachowiak.

Ks. G.G. Gorczycki urodził się 
około 1665 r. w Rozbarku koło Byto
mia. Studiował w Pradze i Wiedniu.
W Krakowie w 1692 r. przyjął 
święcenia kapłańskie, zaś po kilku 29



latach został kapelmistrzem katedral
nym na Wawelu. Byl najwy
bitniejszym kompozytorem polskim 
XVIII wieku. Zmarł w Krakowie 
w 1734 roku. Skomponował m.in.

hymny i psalmy wieczorne, ujęte 
w całość jako Completorium, msze: 
O Narodzeniu Pańskim i Wielkanocną 
oraz pieśni.

Henryk Orzyszek

NUTKI KRASNOLUDKI

Z zadowoleniem należy przyjąć fakt pojawienia się na rynku wydawniczym śpiewnika 
Marioli Stryj i pt. „Nutki krasnoludki”, będącego zbiorem piosenek i tańców, adresowanym do 
przedszkolaków i dzieci klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej.

Mariola Stryja podjęła ambitny cel wzbogacenia istniejącej w niewielkim wyborze 
literatury pisanej z myślą o dzieciach na etapie kształcenia przedszkolnego i nauczania 
początkowego. Cel ten został w pełni osiągnięty dzięki swoistej komunikatywności 
warstwy poetyckiej, przemawiającej do wyobraźni dziecka jak i stronie muzycznej.

Autorki tekstów — Urszula Kogut i Mariola Stryja unikając natrętnej dydaktyki, 
apelują w interesujący sposób do dziecięcej wyobraźni, do tego co związane jest 
z otoczeniem dziecka. Komunikatywność przekazu treści oraz prostota formy 
wypowiedzi literackiej, zróżnicowany układ rytmiczny poszczególnych wierszy, to 
walory będące źródłem inspiracji do nadania im formy muzycznej. Walory te 
zadecydowały w dużej mierze o doborze środków muzycznych. Mam tu na myśli 
zarówno struktury interwałowe jak i rytmiczne linii melodycznej, a także harmonikę 
osadzoną w systemie totalnym, której przebieg oznaczyła autorka muzyki symbolami 
akordowymi. Wybór najprostszych symboli harmonicznych ilustruje zamieszczona 
w śpiewniku tabela akordów. Sposób ich wykorzystania zależeć będzie w dużej mierze 
od instrumentu jakim posługuje się nauczyciel oraz jego inwencji wykonawczej.

Komunikatywność języka muzycznego odznaczającego się selektywnością środków 
sprawia, iż piosenki i tańce opublikowanego zbioru są znaczącym przyczynkiem w polskiej 
literaturze dziecięcej adresowanej do najmłodszego odbiorcy i wykonawcy. Moment ten 
zasługuje na podkreślenie w świetle coraz częściej pojawiających się opinii zarówno wśród 
nauczycieli przedmiotu „Muzyka” jak i uczniów o małej atrakcyjności treściowej i muzycznej 
wielu piosenek znajdujących się w podręcznikach do wychowania muzycznego. Wykazują to 
badania ankietowe przeprowadzane wśród dzieci i nauczycieli różnych środowisk.

Walor edukacyjno-poznawczy omawianej edycji podnosi dodatkowo ciekawy pod 
względem koncepcji formalnej (różnorodność układów) opis wykonania każdej piosenki 
i tańca uwzględniający bardzo ważny na tym etapie kształcenia muzycznego element 
aktywności ruchowej dziecka. Śpiew i ruch bowiem podnoszą atrakcyjność przekazu 
muzycznego każdego utworu. Tak więc zbiór piosenek i tańców Marioli Stryji uznać należy 
za cenny materiał pomocniczy w pracy umuzykalniającej dziecka w pierwszym etapie jego 
aktywnego kontaktu z muzyką.

Należy mieć nadzieję, że autorka swoje zainteresowania twórcze skieruje właśnie na 
tę dziedzinę działalności, przyczyniając się do wzbogacenia literatury dziecięcej o no
we, interesujące wartości poznawcze i muzyczne.

Słowa uznania skierować należy także pod adresem Agencji Artystycznej „BEMOLE” za 
staranną szatę graficzną wydania śpiewnika „Nutki krasnoludki”. W przypadku jednak 
drugiej edycji należałoby uzupełnić brakujące oznaczenia agogiczne niektórych piosenek.

Takiej szczęśliwej passy jaką ma Orkiestra Dęta kop. „Rydułtowy” pod dyr. Jana 
Wojaczka życzyć by należało wszystkim Zespołom muzycznym. Wojaże zagraniczne

Edward Bogusławski
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rydultowianie rozpoczęli w 1992 r. od uczestnictwa w festiwalu w Cannes nad 
Lazurowym Wybrzeżem. Debiut wypadi znakomicie, to też w roku następnym 
dwukrotnie wyjeżdżali do Francji. W dniach 18—23 lutego br. na zaproszenie władz 
miejskich Nicei, koncertami i musztrą paradną uświetnili festiwal pod nazwą 
„Pożegnanie karnawału". I tam zaprezentowali się znakomicie, o czym mówią notatki 
prasowe i... zdjęcia, na których muzycy w galowych strojach górniczych upamiętnili się 
z grupą dziewcząt. Zespół majoretek utworzony został w 1993 r. dzięki współpracy z 
Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach i życzliwości miejskich władz, które nie 
poskąpiły niezbędnych środków finansowych na działalność swojej grupy. Tu 
opiekunką i choreografem jest Irena Bernacka. Tak więc orkiestra i zespół majoretek są 
teraz wizytówką kopalni, Rybnickiej Spółki Węglowej, miasta i regionu.

Kolejnym sukcesem zagranicznym Orkiestry, która potrafi przebić wszelki mury 
niemożność, byl wyjazd do Irlandii. W miejscowości Coalsląnd niedaleko Belfastu, 
Orkiestra i majoretki wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników festiwalu 
i irlandzkiej publiczności. Szczególną nagrodą było zwiedzanie kilku miast w Anglii, 
Szkocji i Irlandii. W Coalsland rydultowianie podejmowani byli przez burmistrza.

Przyczyny powodzenia Orkiestry Dętej kop. „Rydułtowy” oświetlił Witold Grzonka 
na lamach „Nowin” (rybnickich) z 14.09.1994 r., zapowiadając, że ma już on wiele 
zaproszeń na r. 1995 — do Pragi, Paryża, na południe Wioch i Fancji. Co więcej, 
orkiestra posiada własne płyty kompaktowe, następną nagrywa we współpracy 
z Operetką Śląską w Gliwicach. Spiritus movens udanych przedsięwzięć jest dyrygent 
Jan Wojaczek, który „Dba przede wszystkim" o stale wzbogacanie repertuaru, dzięki 
któremu popularność rydułtowskich muzyków jest tak wielka. Ale też potrafią oni 
zagrać prawie wszystko, a solowe występy na saksofonie, trąbce, klarnecie, czy innych 
instrumentach budziły entuzjazm podczas wielu koncertów. Jan Wojaczek nawiązał 
współpracę z profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, JózefemSzwedem", itd., 
itd. Zgadzamy się z Witoldem Grzonką również w tym , że warto orkiestrze pomagać, 
warto z nią współpracować i współtworzyć jej sławę, (raj)

„ŚLĄSK” W HOLANDII

Współpraca Świętochłowic' z holenderskim miastem Heiloo przyniosła korzyści 
społecznemu ruchowi muzycznemu. W dniach 5—13 maja br. gości) tam chór męski 
„Śląsk” pod dyr. Gabrieli Dudy-Szostok. Koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. 
Świętochiowiccy śpiewacy wystąpili najpierw w dwóch kościołach z pieśnią sakralną, 
następnie w Domu Spokojnej Starości w Alkmar oraz dla chorych w Westerlicht de 
Hout i Verplechuis de Hout, na wystawie tulipanów oraz podczas wieczorku 
pożegnalnego. W miejscowej prasie ukazały się pochlebne recenzje, a chórzystów 
podejmował burmistrz. Ponadto Heiloo zafundowało śpiewakom cztery atrakcyjne 
wycieczki.

Chórowi gratulujemy odniesionego sukcesu, a władzom Świętochłowic przekazu
jemy wyrazy uznania za dobrą robotę na polu kultury.

(raj)

TROFEA Z HEIKENDORF

Kolejnym sukcesem zakończył się wyjazd Orkiestry Dętej KWK „Śląsk ’ na 
Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych w Heikendorf w Niemczech, 
18 — 21.08.1994 r. Konkurs zorganizowany został z okazji Europejskich Dni Muzyki.

Amatorska orkiestra z Rudy Śl. - Kochlowic rywalizowała z 69 zespołami 
(również profesjonalnymi). Występując pod batutą Mirosława Kaszuby zajęła trzecie 
miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz czwartą nagrodę za musztrę paradną. Bardzo gorąco 
został przyjęty również Big Band KWK „Śląsk” za wykonania standardów jazzowych.



Po zdobyciu w roku ubiegłym przez orkiestrę prowadzoną pod batutą M. Kaszuby, 
młodego kapelmistrza! — złotego oraz dwóch srebrnych medali na Międzynarodowym 
Konkursie Amatorskich Orkiestr Dętych w Hamar w Norwegii, trofea przywiezione 
z Heinkendorf są potwierdzeniem kondycji artystycznej, z którą trzeba się liczyć.

(raj)

ZŁOTO DLA „MAKOSZÓW” I MANDRYSZA

Orkiestra Dęta kop. „Makoszowy” pod batutą Henryka Mandrysza brata udział 
w prestiżowej międzynarodowej imprezie muzycznej, XXXIII Eurofestiwalu Orkiestr 
Dętych w niemieckim miasteczku Bösel. W dniach 8— 11 września br. wystąpiło tam 38 
zespołów z Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Belgii i Danii. 
Górnicza orkiestra z Zabrza — Makoszów znalazła się tam na zaprószcie prezydenta 
festiwalu, zarazem burmistrza Bösel, Erwina Höfmmana.

Otwarcie imprezy odbyło się na stadionie sportowym z udziałem zaproszonych 
orkiestr, władz miasta i gości z państw Wspólnoty Europejskiej, także licznie 
zgromadzonej publiczności. Przy dźwiękach hymnu Narodów Zjednoczonych na maszty 
wciągnięto flagi narodowe reprezentowanych orkiestr. Warto podkreślić, że wszystkie 
koncerty były biletowane.

Muzycy z Makoszów prócz marszówek wykonali 8 koncertów plenerowych w mie
ście oraz pod namiotami. Występy były przyjmowane z ogromnym zainteresowaniem 
oraz aprobatą. Jednak punktem kulminacyjnym był wielki finał festiwalu. Zmagania 
konkursowe ocenili jurorzy w składzie międzynarodowym. Orkiestra KWK 
„Makoszowy” zagrała utwór pt. „Parafraza na tematy melodii śląskich”, której 
aranżerem jest Albert Kubica, pierwszy trębacz orkiestry. Z zabrzańskich muzyków nikt 
nie liczył na laury, a werdykt jurorów okazał się miłym zaskoczeniem. Ze łzami radości 
makoszowianie odjechali z Niemiec ze złotym pucharem za pierwsze miejsce i złotym 
medalem dla najlepszego dyrygenta festiwalu — Henryka Mandrysza. Na pamiątkę 
przekazano mu również szczegółowy wykaz punktacji poszczególnych jurorów.

(raj)

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI W NIEDOBCZYCACH

Rybnickim działaczom należą się słowa pochwały za Międzynarodowy Dzień 
Muzyki w Niedobczycach. 24 września br. w parku przy Domu Kultury wystąpiły 
chóry: „Słowiczek” z Popielowa, „Bel Canto” z Gaszowic, „Senior” z Boguszowie, 
„Seraf” z Rybnika, „Mickiewicz” z Nicdobczyc oraz orkiestry kopalniane: 
„Krupińskiego” z Suszca, „Szczyglowic” z Knurowa, „Rymera” z Niedobczyc, 
„Jankowie” z Rybnika, „Dębieńsko”, także Orkiestry Miejskiej z Rybnika. Koncert 
trwał trzy godziny. Uczestniczyło w nim 240 muzyków i 184 śpiewaków. Imprezę 
otworzył prezes Okręgu Rybnickiego PZChiO Reinhold Tront, a konferensjerkę 
prowadził wiceprezes ds. orkiestr Marian Wolny.

(raj)

EKUMENIZM I TOLERANCJA

Z coraz większym rozmachem organizowane są Międzynarodowe Festiwale Chóralne 
im. ks. Anzelma Skrobola w Jastrzębiu-Zdroju. Festiwal tegoroczny odbył się według 
rozszerzonej formuły — Ekumenizm i Tolerancja — jak uzasadnił to Komitet 
Organizacyjny: festiwal „ma być okazją spotkań przedstawicieli różnych tradycji 
muzycznych i orientacji światopoglądowych, nie tylko Kościoła Rzymsko-Katolickiego i 
Ewangelicko-Augsburskiego, ale także innych wyznań. Zasadniczym celem Festiwalu jest 

32 przede wszystkim przekraczanie barier, jakie w wyniku różnych uwarunkowań podzieliły



ludzi odmiennych tradycji i kultur. W związku z tym Organizatorzy Festiwalu rozszerzyli 
jego formulę i zaprosili Chóry: z Białorusi, Republiki Czeskiej, Luksemburga i Ukrainy. 
Pieśń chóralna łączy przedstawicieli różnych wyznań, działa na rzecz wzajemnego 
poznawania się, służy pogłębianiu kontaktów międzyreligijnych i międzykulturowych. 
Ponadto zmierza do przezwyciężenia istniejących stereotypów i służy upowszechnianiu 
postaw tolerancji i ekumenizmu u progu trzeciego tysiąclecia”.

Decyzje organizatorów festiwalu jastrzębskiego uznaliśmy za niezwykle ważne dla 
przyszłości. Co więcej, inicjatywa ta wyrosła z inspiracji Papieża-Polaka Jana Pawła II, 
którego słowa z 18 lipca 1993 r. w pięknie wydanym przewodniku festiwalowym 
zacytowano:

„Niech jak najszybciej nadejdzie dzień, gdy przywrócona zostanie pełna jedność 
wszystkich chrześcijan, byśmy mogli zgodnie śpiewać wielki hymn pochwały na cześć 
jednego Boga”. Słowem, miłośnicy muzyki sakralnej z Jastrzębia-Zdroju przełożyli to 
na język praktyki.

(raj)

ZAŚPIEWAĆ RZECZYPOSPOLITEJ

Uroczysty koncert chórów w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gliwic w dniu 11 listopada 
należał do najpiękniejszych z okazji Święta Niepodległości. Chór mieszany „Lutnia” 
z Pawłowa pod dyr. Jana Cygana wykonał następujące utwory: „Moje miasto” K. Ger- 
tner, „Nie będzie mnie głowisia bolała” J. Lasockiego, „Pieśń flisaków” Wł. 
Daniłowskiego, „Sobota w Pawłowie” K. Gertner, „Kołysanka” J. Maklakiewicza, 
„Niebiosa głoszą” L. V. Beethovena, „Kto szuka Cię” i „Ćzego chcesz od nas Panie" 
J. Świdra oraz „Nasz kraj” w oprać. J. Cygana. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach pod dyr. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody wykonał: „Cześć polskiej 
ziemi” M. Sarzyńskiego, „Rotę” F. Nowowiejskiego, „Postój piękna gołąbeczko” St. 
Moniuszki, „Zdrowaś Królewno wyborna” A. Koszewskiego, „Krakowiak” St. Kazuro, 
„Ej, osa, osa” T. Bairda, „Wesoła śpiewka” J. Krenza, „Poloneza” K. Kurpińskiego, 
anonim „Pieśń Rokoszan” i oczywiście „Gaudę Mater Poloniae” oprać. 
T. Klonowskiego. Występowali także muzycy. Koncert prowadził W. Stryja.

(raj)

KONCERT PAMIĘCI NORBERTA KROCZKA

Uroczysty koncert chórów poświęcony pamięci N. Kroczka przeniesiony został 
z Gliwic do sali widowiskowej WOSPRiT-u w Katowicach. 5 listopada usłyszeliśmy 
ponownie chóry: „Kolejarz” z Tarnowskich Gór pod dyr. Ireny Jasiurkowskiej, Śląski 
Chór Górniczy „Polonia—Harmonia” z Piekar Śl. pod dyr. Iwony Melson, reprezen
tacyjny Chór Młodzieżowy „Resonans eon tutti” z Zabrza wystąpił pod dyr. Arleny 
i Waldemara Gałązków, akompaniament: Maria Kroczek. Utalentowani śpiewacy z Za
brza zaśpiewali: „Libera me Domine” C. Mosera, „Super flumina" G. P. da Palestrina, 
„Richte mich Gott” F. Mendelssohna-Bartholdy, „Cantus gloriosus”, „Modlitwę do 
Bogurodzicy”, „Modlitwę ks. Kordeckiego" oraz „Czego chcesz od nas Panie" J. Świ
dra. Okręg Katowicki PZChiO reprezentowany był przez chór „Ogniwo” pod dyr. 
Krzysztofa Kagańca, „Dci Patris” pod dyr. Marii Klimek, Okręg Chorzowsko—Rudzki 
PZChiO przez „Lutnię” z Chorzowa pod dyr. Mariana Sobisza. Wielka sala 
widowiskowa WOSPRiT-u była zapełniona śpiewakami! Co więcej, w tym dniu 
wystąpiły trzy orkiestry dęte: kop. „Makoszowy” pod dyr. Henryka Mandrysza, kop. 
„Zabrze—Bielszowice” pod dyr. Herberta Hahna i kop. „Pstrowski" pod dyr. Mariana 
Gwińskiego. Wśród Gości koncertu, m. in. dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach dr Łucja Ginko była najmilej zaskoczona; zareagowała 
z podziwem: „Tyle ludzi!” Tak, bo też autentyczne są działania OŚ PZChiO (a w do
myśle: autentyczna jest ich miłość do muzyki) — otrzymała w odpowiedzi. Koncert



prowadził Walter Stryja, a prezes Oddziału R. Hanke wszystkim uczestnikom przekazał 
najserdeczniejsze podziękowania. Kwiaty dla „Resonansu” wręczył na ręce p. Marii 
Kroczek, której zebrani śpiewacy, muzycy i honorowi Goście koncertu wyrazili swe 
uznanie na stojąco.

Koncertem tym zainaugurowano Prezentacje Śląskich Chórów i Orkiestr, której 
sponsorem będzie Górnośląska Macierz Kultury.

(raj)

SZTANDAR NA 50-LECIE

Piękna uroczystość poświęcenia nowo ufundowanego sztandaru była preludium do 
bogatego programu obchodów 50-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Uroczystość odbyła się 19 listopada w kościele św. Jakuba w Gliwicach- 
Wójtowej Wsi. Mszę odprawił ks. bp Jan Wieczorek. Pod dyr. Sławomira 
Chrzanowskiego z tow. filharmoników z Zabrza oraz solistami: Michaliną Growiec 
(sopran), Agatą Kobierską (alt), Hubertem Miśką (tenor) i Tadeuszem Leśniczakiem 
(bas), chór wykonał „Requiem” d-moll kv 626 W.A. Mozarta.

Na uroczystości zjechali chórzyści wszystkich roczników. Nie zapomniano zaprosić 
rodzin członków chóru szczególnie zasłużonych już nie żyjących, wśród których 
szczególnie gorąco witano syna dyrygenta Józefa Szulca. Towarzyszyła więc 
uroczystościom atmosfera wyjątkowej serdeczności. Radość śpiewania i zbratania 
chórzystów (wszystkich roczników) zatryumfowała na stołówce akademickiej, a na
stępnie w auli Politechniki Śląskiej. Tam popisywały się umiejętnościami śpiewaczymi 
poszczególne roczniki chórzystów, którzy też dzielili się wspomnieniami. J. M. Rektor 
Politechniki zapewnił zebranych, że Chór Akademicki jest uczelni potrzebny, a jego 
dorobek kulturalno-artystyczny ocenił niezwykle wysoko. Przekazał śpiewakom wiele 
serdecznych słów. Natomiast prezes Oddz. SI. PZChiO m. in. przypomniał, że tylko 
w jednej górnośląskiej uczelni (wyjąwszy oczywiście katowicką Akademię Muzyczną) 
działa chór. Wobec tego wyartykułował życzenie, by pod nowym sztandarem 
doprowadził do radosnego rozśpiewania braci żakowskiej we wszystkich uczelniach 
górnośląskich i rozbudzenia w nich zamiłowania do chóralistyki.

Godne odnotowania są wypowiedzi reprezentantów najstarszych roczników Chóru 
Akademickiego, którzy dokumentowali aktywną obecność Lwowiaków w śląskim 
ruchu śpiewaczym od 1945 r. Warto by zebrać materiały na ten temat również z innych 
miast śląskich, np. Bytomia i tę kartę dziejów oświetlić. A w ogóle materiały 
zgromadzone na sesji wspomnieniowej chórzystów akademickich są tak bogate, że 
warto pomyśleć o specjalnym wydaniu „Śpiewaka Śląskiego". Czy miasto Gliwice, 
Politechnika Śląska lub inni sponsorzy nie zechcieliby zafundować takiego wydania? 
Stawiając pomnik Chórowi Akademickiemu, czyż nie stawiali by go również sobie?!

W)

60 LAT PRACY TWÓRCZEJ ZDZISŁAWA PYZIKA

Autor pięknych i powszechnie znanych piosenek, rozsławionych przez PLZPiT 
„Śląsk”, takich jak „Karliku”, „Pyk, pyk”, „Od Siewierza” i wielu innych — Zdzisław 
Pyzik — prezes honorowy OSPZChiO oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w 
Katowicach obchodził 60-lecie pracy twórczej. 29 listopada Jubilata 
i organizatorów spotkania zaszczyciło tylu gości, że w sali koncertowej Pałacu 
Młodzieży w Katowicach zabrakło miejsc siedzących. Jubilat obdarowany został 
szczodrymi serdecznościami przyjaciół, kwiatami oraz pięknym chóralnym śpiewem. 
Chór dziecięcy katowickiego Pałacu Młodzieży zaprezentował m. in. pieśni do słów 
Zdzisława Pyzika. Zespół wystąpił po dyr. Barbary Zielonki-Rusin oraz Małgorzaty 
Podlewskiej. Wysłuchano też popisów chóru „Ogniwo" pod dyr. Krzysztofa Kagańca 
(Jubilat jest członkiem wspierającym „Ogniwa”). Aktorzy Teatru Śląskiego — Maria



Wilhelm, Bernard Krawczyk oraz Jerzy Korcz recytowali wybrane wiersze Pyzika. 
Spotkanie prowadziła Kama Kiełbińska ozdabiając je lekkością słowa, a prezes Oddz. 
SI. PZChiO R. Hanke powitał i podziękował wszystkim przybyłym, jako też zaprosił do 
wspólnego zaśpiewania pieśni „Przyjaźń o bracia”, która zabrzmiała nad podziw 
zdecydowanie i to w układzie wielogłosowym, czym najmilej zaskoczeni byli wszyscy 
uczestnicy.

Do jubileuszu i dorobku życiowego Zdzisława Pyzika będziemy wracać w naj
bliższych numerach „ŚŚ”. Zapowiadamy artykuł Elżbiety Kuryło z katowickiego 
ZAKR-u o wynikach twórczości i inne teksty, które dla naszych Czytelników okazać się 
mogą miłymi niespodziankami.

(raj.)

Z RODAKAMI Z ZAOLZIA PRZY KRZYŻU KOP. WUJEK

Roman Warzecha popisał się kolejnym ważnym dokonaniem. Z ramienia OŚPZChiO 
był głównym organizatorem Święta Muzyki Sakralnej im. ks. G. G. Gorczyckicgo 
w wersji barbórkowej, czyli w niedzielę 4 grudnia. Chóry Okręgów PZChiO: 
katowickiego, chorzowsko-rudzkiego i tyskiego — „Słowniczek” z Kostuchnej, św. Grze
gorza z Panewnik, Dci Patris z Osiedla Tysiąclecia, „Seraf”, św. Cecylii i z parafii 
św. Jadwigi z Chorzowa oraz „Dzwonu” z Orzesza występowały z zespołami z Zaolzia, 
z „Przełęczą” z Mostów k. Jabłonkowa, z „Lutnią” z Lutni Dolnej i „Hejnałem-Echo” 
z Karwiny Frysztatu. W Archikatedrze śpiewała czesko-cieszyńska „Harfa” pod dyr. 
Alojzego Kopoczka, wykonując tamże „Psalm I” Mikołaja Gomółki, „Wszystkie trony 
niebieskie” ks. Sarzyńskiego, „Missę brevis” (Kyrie, Benedictas) A. Lottiego, 
„O wszechmocny Boże” i „Kto szuka Cię” J. Świdra oraz pieśń „Bliż k Tebe, Boże muj” 
(Być bliżej Ciebie chcę).

Przed i po południu chóry śpiewały w siedmiu katowickich kościołach. Przy 
pomniku pomordowanych górników kop. „Wujek” połączone chóry wystąpiły pod dyr. 
Jerzego Pogockiego. Zaprzyjaźniona z OŚ PZChiO aktorka Teatru Śląskiego Marią 
Wilhelm (córka prezesa Pyzika) recytowała okolicznościowe wiersze, a prezes OŚ 
PZCHiO wygłosił krótkie przemówienie. Tekst tego wystąpienia — na prośbę 
śpiewaków — zamieszczamy poniżej:

„Drodzy Górnicy, druhny i druhowie śpiewacy i muzycy!
W historii i współczesności społecznego ruchu muzycznego na Śląsku mamy wiele 

pięknych przykładów na to, że ludzie ciężko zapracowani i żyjący na pozór daleko od 
świata sztuki, mieli głęboką cześć dla pieśni, osiągali chlubne wyniki w chorałistyce, 
kultywowali tradycje muzykowania. Narodowe posłannictwo pieśni polskiej na Śląsku 
spełniło się w znacznym stopniu poprzez stan górniczy.

Dziś, w dniu św. Barbary, patronki górników, jednoczymy się z wszystkimi 
górnikami i całą Polską zanoszącą im wyrazy szczerego podziwu za trud wzbogacający 
nasz kraj, przy pomniku, który jest szczególnym znakiem dwudziestego stulecia.

W 1981 r. do dziejów górnictwa wdarta się rozpacz czarniejsza niż węgiel. 
Pacyfikacja katowickiej kop. „Wujek” przez wojsko, milicję i ZOMO w dniu 16 grudnia 
t. r. należy do najkrwawszych i najtragiczniejszych wydarzeń stanu wojennego 
w Polsce. Zginęło dziewięciu górników. Jak powiedział śląski poeta Tadeusz Kijonka: 
„W tym roku ciało Chrystusa zamknięto w węglowym grobie”, a Matkę Górniczą 
opłakiwał: „Po co ci biec tam było — ledwo uszłaś z życiem”.

Dziś śpiewacy śląscy uczestniczący w Święcie Muzyki Sakralnej im. ks. Grzegorza 
Gorczyciego stanęli przed Krzyżem przy kopalni wraz z rodakami z Zaolzia. Przy 
Krzyżu, który wpisał się w mapę polskich cierpień narodowych i wolnościowych, który 
jest symbolem niewinnie przelanej krwi i tragizmu bratobójczej walki, także symbolem 
nadużywania władzy politycznej. Z boleścią stoimy tu z rodakami z Zaolzia, by oddać 
cześć pomordowanym,
— by jako reprezentanci ruchu społeczno-kulturalnego wyrosłego z nurtów wolnościo

wych i niepodległościowych oraz z tradycji kultur)' chrześcijańskiej,



— by jako rzecznicy demokracji, swobód obywatelskich i cywilizacji pokoju,
— by jako miłośnicy piękna — w tym miejscu zawołać:

Od wszelkich form przemocy, totalitaryzmu, od wszystkiego co kłóci się z pięknem, 
raz na zawsze wybaw nas Panie!
By zawołać: W Tobie Najjaśniejsza III Rzeczypospolito cała nasza nadzieja!!!
By w tym miejscu zaśpiewać, i zostawić kwiaty.”
Do Święta Muzyki Sakralnej im. ks. G.G. Gorczyciego w Katowicach dojść mogło 

dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy 
współpracy z NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniu z rodakami z Zaolzia w Domu Kultury 
piotrowickiego „FAMUR-u obecny był przewodniczący ogólnopolskiego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Krzysztof Młodzik, który wręczał 
dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe puchary.

DO PYSKOWIC Z MUZYKĄ SŁOWIAŃSKĄ

Zarząd Okręgu Gliwicko-Zabrskiego PZChiO od kilku już lat z powodzeniem 
prowadzi, festiwale orkiestr dętych muzyki polskiej i słowiańskiej, finansując je 
z własnych środków. W listopadzie w Pyskowicach odbył się IV Festiwal Muzyki 
Słowiańskiej Orkiestr Dętych z udziałem orkiestr: KWK „Sośnica” z Gliwic pod dyr. 
Kazimierza Studzińskiego, KWK „Bobrek” pod dyr. Damiana Kciuka i KWK 
„Miechowice” z Bytomia pod dyr. Józefa Słodczyka, KWK „Halemba” z Rudy Śl. pod 
dyr. Herberta Gemandera oraz huty „Zawiercie” pod dyr. Witolda Olchowskiego. 
Orkiestry koncertowały po 20 minut prezentując utwory rosyjskich, czeskich 
i białoruskich kompozytorów. Kierownictwo artystyczne sprawował Józef Szwed. 
Stroną organizacyjną zajmowali się J. Chwołka i H. Sobielak. Orkiestry otrzymały 
dyplomy oraz puchary kryształowe z wygrawerowanymi napisami okolicznościowymi, 
a muzycy poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem w restauracji. Do amfiteatru orkiestry 
przybyły w szyku paradnym.

JUBILEUSZ BOGUMIŁA PASTERNAKA

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach przepięknie uhonorował 
35-lecie pracy teatralnej Bogumiła Pasternaka, kierownika muzycznego, obecnie 
dyrektora artystycznego teatru. Dorobek twórczy Jubilata jest niemały. Skomponował 
muzykę do ok. 150 przedstawień lalkowych, do ok. 80 filmów animowanych dla Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Z zespołów śpiewaczych wybrał 
„Słonecznych”, Harcerski Zespół Artystyczny Katowickiej Chorągwi ZHP, z którym 
stale współpracuje. Znany jest z audycji radiowych dla najmłodszych, jak „Śpiewaj 
z nami”, „Nasze muzykowanie”, „Spotkanie przy kominku” i in. Ostatnio jedną 
z audycji biograficznych poświęcił Stefanowi Marianowi Stoińskiemu, prezesowi 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.

Jubileusz Pasternaka połączony był z prezentacją widowiska kolędowego „Wielka 
Nowina”, tekst: Andrzej Żak, muzyka: Bogumił Pasternak. Znalazło się w niej wiele 
pięknych kolęd, godnych upowszechnienia.

Dołączamy się do życzeń pomyślności dla Jubilata, z nadzieją, że być może chóry 
dziecięco-młodzieżowe otrzymają kiedyś tekę repertuarową kolęd i innych pieśni tego 
kompozytora (w opracowaniu wielogłosowym).

(raj)

SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW

Zarząd Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej organizuje w dniach 30—31.03 
36 i 1—2.04.1995 r. seminarium dla dyrygentów ruchu amatorskiego na temat „Muzyka



chóralna kompozytorów śląskich”. Współorganizatorem tego seminarium jest Centrum 
Animacji Kultury w Warszawie. Wykłady będą urozmaicone licznymi prezentacjami 
muzyki chóralnej, a w porze wieczorowej odbędą się koncerty najlepszych krajowych 
chórów akademickich i młodzieżowych. Istnieje możliwość zorganizowania posiłków 
(śniadanie i kolacja po 25 tyś. zł, obiad 30 tyś. zł). Udział należy zgłosić pod adresem 
Chóru — ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, a należność za posiłki wpłacić na konto: 
Bank Śląski I/O Gliwice 312679-0020016301 z dopiskiem GSCh-seminarium.

(raj)

„USTROŃ” ŚPIEWAŁ W ŻORACH

W słoneczną niedzielę 25 września odbyło się w Żorach uroczyste żniwowe 
nabożeństwo, które odprawił proboszcz ks. Tadeusz Makula wspólnie z członkiem 
zespołu „Ustroń” ks. Stanisławem Dordą, on też wygłosił okolicznościowe kazanie. 
Chórzyści pod kierunkiem Ewy Bocek-Orzyszek zaprezentowali a cappella 14 utworów 
o różnej temetyce. Były to m.in. „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa”, „Modlitwa za 
Polskę”, „A po tych wszystkich, którzy szli przed nami” i „Po naszych 
Beskidach".Wiersze pt. „Nowy chleb”, „Piękna jest ta ziemia cała” oraz „Bóg nie 
zapomniał” recytowały dzieci ze szkółki niedzielnej, po uprzednim złożeniu płodów ziemi 
na ołtarzu, a przygotowała je pastorowa Halina Makula. Gościnnie wystąpił także chór 
mieszany kościoła ewangelickiego z Szopienic pod kierunkiem Joanny Bliwert-Hoderny 
z utworami: „Śpiewajcie Panu nową pieśń” i „Pieśń wędrowca”. Na dwumanuałowych 
18-głosowych organach firmy Rieger op. 2467 Henryk Orzyszek zaprezentował J. S. 
Bacha-Preludium i fugę a-moll, zaś w czasie nabożeństwa grała pastorowa Maria Horda.

Henryk Orzyszek

KOREKTA STAWEK

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zawiadamia, że z 
dniem 1 czerwca 1994 r. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30.05.1994 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla 
zakładów budżetowych — zmienione zostały stawki wynagrodzenia godzinowego 
instruktorów amatorskiego ruchu artystacznego (zawarte w załączniku do w/w 
rozporządzenia):

Kategoria instr. S 29.000— 48.000. — za godz.
Kategoria instr. I 22.000—42.000. — za godz.
Kategoria instr. II 19.000—37.000. — za godz.
Kategoria instr. III 16.000— 32.000. — za godz.

Do czasu pracy instruktora zalicza się zajęcia programowe z uczestnikami w wymiarze nie 
krótszym niż 80% umownego wymiaru czasu pracy oraz prace organizacyjno-techniczne. 
Dziennik Ustaw nr 72 z 23.06.1994 r. poz. 318."

ŚPIEWALI W KOŚCIELE

4 grudnia w ewangelickim kościele ks. dra Marcina Lutra w Chorzowie 25-lecie 
ordynacji (święceń kapłańskich) obchodził proboszcz ks. Jerzy Romański. W czasie 
nabożeństwa kazanie na temat drugiej niedzieli adwentu, święta górnika oraz jubileuszu 
25-lecia wygłosił ks. bp Rudolf Pastucha. Chór parafialny pod kierunkiem Adelajdy 
Romańskiej wykonał: Wszystko Tobie dziś oddaję i Pan jest światłem mym. Na 
organach grał Bogusław Szurman.

1 1 grudnia w kaplicy ewangelickiej w Bytomiu, której administratorem jest 
ks. Stanisław Dorda, w czasie nabożeństwa wystąpił chór kameralny „Collegium 
Musicum” działający przy katolickim radio Puls w Gliwicach. Zespół pod kierunkiem



Barbary Gajek-Kraski zaprezentował a capella w języku polskim, łacińskim, czeskim, 
niemieckim, rosyjskim i francuskim 14 utworów o treści religijnej. Były to m.in. 
J.F.Haendla - Canticorum, W.A. Mozarta — Ave verum oraz kolędy: Oj maluśki, 
maluśki, Pujdem spoltu do Betlema, Dormi, dormi, bel bambin i O du fröhliche. Na 
zakończenie wspólnie zaśpiewano Pod Twą obronę, Ojcze na niebie. Na organach grał 
Henryk Orzyszek. Po nabożeństwie B. Gajck-Kraska i ks. S. Horda udzielili wywiadu 
radiu Puls. W czasie spotkania zespół wpisał się do Kroniki parafialnej i zrobiono 
pamiątkowe zdjęcie. Chórzyści nadmienili, iż znowu przyjadą do Bytomia. W dniach 
14-16 grudnia śpiewali w kościołach i ambasadzie polskiej w Berlinie.

Ewa BOCEK-ORZYSZEK

KONCERT W CHORZOWIE

W niedzielę 8 stycznia w ewangelickim kościele im. M. Lutra, którego proboszczem 
jest ks. Jerzy Romański, wystąpiło 102 chórzystów oraz soliści w czasie koncertu kolęd. 
Chór „Sancta Cecilia” z parafii św. Floriana pod dyrekcją Cecylii Knopp wykonał m. in. 
„Wśród nocnej ciszy” i „Bóg się rodzi” — w opr. F. Nowowiejskiego, chór „Św. 
Cecylii” działający przy parafii św. Jadwigi, który przygotowała Gabriela Kamieńska 
zaprezentowała m. in. „Miasteczko małe Betlejem” L. H. Rednera i „Witaj gwiazdko 
złota”, zaś parafii ewangelickiej, który prowadzi Adelajda Romańską zaśpiewał m. in. 
„Czas radości” w opr. K. Hławiczki i „Jezus malusieńki” w opr. J. Świdra. Połączone 
chóry wykonały: „Anioł Pański” i „Zaśnij dziecino” — dyrygowały C. Knopp i A. 
Romańska. Chórom na organach towarzyszyły Anna Krawczyk i Ewa Bocek-Orzyszek. 
Zaprezentowali się również organiści. Jolanta Malinka — studentka Wydziału 
Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie z klasy Bogumiły 
Dunikowskiej z „Toccatą Bożonarodzeniową” Otmara Machy oraz Adrian Biskupek z 
zabrzańskiej szkoły muzycznej z klasy Henryka Orzyszka z utworem Maxa Regera — 
„Kyrie eleison”. Koncert prowadzi! Jan Maria Dyga. Obecny na koncercie prezes 
oddziału śląskiego — a występujące chóry są zrzeszone w tym związku — Rajmund 
Hanke w serdecznych słowach podziękował organizatorom m. in. oddziałowi 
chorzowsko-rudzkiemu i jego prezes Genowefie Stachowiak, oraz gospodarzom 
kościoła za piękny koncert, który dostarczył słuchaczom wielu wspaniałych przeżyć 
duchowych i artystycznych, a śpiewakom życzył dalszych udanych występów w ciągu 
całego 1995 roku.

Ewa Bocek-Orzyszek

CO ŚPIEWAJĄ SĄSIEDZI?

Okazuje się, że w ostatnich latach nic się nic zmieniło tylko za północną granicą 
Polski. W Skandynawii panuje spokój. Skania czyli Skane nie oddzieliła się od Szwecji. 
Lapończycy czyli Sarnowie nie zbudowali państwa z ziem należących dzisiaj do 
Finlandii, Norwegii, Szwecji i Rosji.
„Niemcy, Niemcy...”

Odmiennie się działo za pozostałymi granicami. Za Odrą zniknęła Niemiecka 
Republika Demokratyczna. Z atlasów trzeba wymazywać linię graniczną na Łabie. 
Teraz jest już tam tylko jedno państwo mające ponownie wspólny hymn. Jego historia 
jest ciekawa. Poeta, Heinrich Hoffman von Fallerslaben napisał w 1841 r., wiersz 
zaczynający się od słów: „Deutschland, Deutschland über alles...”. Twórca był gorącym 
patriotą i zwolennikiem zjednoczenia Niemiec podzielonych wtedy na dziesiątki 
państewek. Jego słowa: „Niemcy, Niemcy ponad wszystko...” były wezwaniem do 
połączenia się, dla dobra narodu. Rezygnacji z ambicji dziesiątków różnych książąt, 
królów i magrabiów. Do wiersza dobrano melodię skomponowaną, o wiele wcześniej, 
przez austriaka, Josepha Haydna. Powstałą w ten sposób pieśń śpiewali rewolucyjni 
studenci, demonstrując przeciwko lokalnym władcom. Stała się ona oficjalnym hymnem



Niemiec dopiero w 1922 r. Ale już inaczej rozumiano jej pierwsze słowa. Zagrzmiał 
w nich groźny ton. Szczególnie dla Polaków i szczególnie gdy Hitler doszedł do 
władzy. Po drugiej wojnie światowej NRD przyjęta własny hymn a RFN w 1952 
powróciła do pieśni Hoffmanna v. Fallersläben. Wykreślono jednak z niej pierwszą, tak 
tragicznie kojarzącą się zwrotkę. Obecny hymn zaczyna się od słów: „Jedność i prawo 
oraz wolność...” Dzisiaj w zjednoczonych Niemczech coraz silniej rozbrzmiewają głosy 
domagające się przyjęcia nowego hymnu. Największą popularność zyskuje opinia, że 
jego tekstem powinien być wiersz Bertholda Brechta „Hymn dzieci”. Poeta mówi w nim 
o granicach od Renu aż po Odrę. Zapewnia też, że Niemcy nie chcą być zależni od 
nikogo ale i nie pragną nad nikim panować.
Aksamitny rozwód hymnu
Za południową granicą po „aksamitnej rewolucji” nadszedł „aksamitny rozwód”. Ten 
ostatni, objął również i hymn. Hymn nieistniejącej już Czechosłowacji składał się 
z dwóch części, czeskiej i słowackiej. Jak całe państwo nieco sztucznie, jak się okazało, 
połączone w jedność, podobnie sztucznie brzmiał ów wspólny hymn. Grano go 
z przerwą w środku. Pozwalała orkiestrom na nabranie oddechu po patetycznej części 
czeskiej przed prawie ludową w brzmieniu słowacką. Kończyła się ona zapowiedzią: 
„Slovaci oziju!” czyli: „Słowacy ożyją!”. Czesi natomiast przyrównywali swój kraj do 
raju. Rozwodząc się, partyturę i tekst hymnu Chechoslowacji wystarczyło tylko przeciąć 
w środku. Tak też obaj nasi południowi sąsiedzi postąpili i mają przynajmniej 
z hymnami spokój.

„Powstań rosyjski narodzie...”
Bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja za wschodnią granicą. W ZSRR 

obowiązywał jeden wspólny hymn centralny. Zaczynał się od zapewnienia o trwałości 
złączonego na wieki związku wolnych republik. Hymn powstał dopiero w 1943 na 
osobiste zamówienie Stalina. Zastąpił „Międzynarodówkę” uznawaną przedtem 
praktycznie za hymn Związku Sowieckiego. Ponadto każda z republik miała też swój 
własny hymn. Były to pieśni oczywiście bardzo socjalistyczne w treści i prawie nikomu 
nie znane. Po upadku imperium zrobiło się zamieszanie bo żadna z dotychczasowych 
republik, które stały się niepodległymi nie chciała nadal używać hymnów narzuconych 
przez Moskwę. Kłopot ma również Rosja. Oficjalnie uznaje się za spadkobiercę ZSRR 
ale hymn dawnego Związku nie pasuje do nowej sytuacji. Powrócić do przedrewo
lucyjnego też nie można. Wzywał Boga by opiekował się carem. Może więc zmienić 
w tekście cara na prezydenta? Takie propozycje też padają. Ale na razie nic jeszcze nie 
wymyślono. Przy oficjalnych uroczystościach wykonuje się więc pieśń „Sławsja 
Rossija” z opery Michaiła Glinki „Iwan Susanin”. Pieśń zaczyna się słowmi: „Powstań 
rosyjski narodzie...” A opera poświęcona jest bohaterowi narodowemu, który za czasów 
króla Władysława IV, wyprowadził polskie wojska na bagna, za co został zabity, ale 
potonęli też i wrogowie. Polska sąsiaduje obecnie z Republiką Rosyjską wyłącznie 
poprzez rejon Kaliningradu. Tylko więc na tym stosunkowo krótkim odcinku granicy 
można usłyszeć sąsiadów nucących tą mato sympatyczną dla nas pieśń.

Powrót do tradycji
Litwa jako pierwsza ze wszystkich byłych republik sowieckich ogłosiła 

niepodległość. Nic przekonały jej obywateli widać zapewnienia hymnu, że ZSRR to 
państwo w którym człowiek żyje najswobodniej na świecie. Odrodzona Republika 
Litewska nie miała żadnego problemu z flagą, godłem i hymnem. Powrócono do 
obowiązujących przed aneksją kraju, a które przez prawie pięćdziesiąt lat były 
zakazane. Hymn litewski nosi nazwę: „Tautiśka Giesme” co oznacza — „Pieśń 
Narodowa”. Zaczyna się od słów: „Litwo, Ty Ojczyzno nasza...” Słowa i muzykę 
stworzył Vincas Kudirka podczas medycznych i muzycznych studiów w Warszawie.
Pieśń wykonano po raz pierwszy w 1898 r. Za hymn państwowy uznał ją Sejm 
Ustawodawczy Litwy w 1920 r. A po długiej przerwie, Litwini odśpiewali go publicznie 
ponownie dopiero w czasie wiecu patriotycznego na Placu Katedralnym w Wilnie, 39
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w czerwcu 1988 r. Była to pierwsza z całego szeregu manifestacji wolnościowych 
zwoływanych bez zgody ówczesnych władz sowieckich.
W takt poloneza

W zupełnie innej sytuacji znalazła się Białoruś, ogłaszając niepodległość w lipcu 
1990. Tu nie było prawie nic w przeszłości do czego można by sięgnąć. Przed 
siedemdziesięciupięciu laty, w 1918 powstała Białoruska Republika Ludowa jako 
pierwsze w dziejach, niepodległe państwo białoruskie. Zanim zdołało czegokolwiek 
dokonać, zniknęło po kilku miesiącach zgniecione przez Armię Czerwoną. Teraz 
Białoruś ma już flagę i herb. Z wyborem flagi były kłopoty. Rada Najwyższa w Mińsku 
zdecydowała, że będzie ona... biało czerwona. Gdy się „okazało”, że identyczna jest 
flaga polska, parlament z oporami zgodził się na: biało czerwono białą. Z herbem był 
nieustępliwy. Podjąwszy uchwałę, iż będzie nim Pogoń czyli rycerz na koniu, nie 
ustąpił, mimo protestów litewskich, że to przecież tradycyjne godło Litwy. Zmieniono 
tylko nieco kształt rumaka i jeźdźca. Na tekst hymnu do tej pory nie zdecydowano się. 
Wybrano tylko melodię. Jest nią bardzo znany polonez kompozycji Michała Ogińskiego 
„Pożegnanie ojczyzny”. Twórcę oficjalnie przy tym uznano za Białorusina. Polonez ten 
w Polsce tradycyjnie otwiera bale. Więc jeśli wśród tańczących zobaczymy osoby 
stojące na baczność będziemy pewni, że są to Białorusini oraz, że sąsiedzi zdecydowali 
się na wybór hymnu.
„Z kozackiego rodu...”

Najdłuższym hymnem na świecie jest hymn urugwajski. Gra się go 8 minut. Polski 
około 35 sekund. Tak więc długość pieśni narodowej nie jest uzależniona ani od 
wielkości ani znaczenia państwa. Gdyby tak było, hymn ukraiński należałoby grać 
bardzo długo. Ukraina jest ogromnym państwem z 52 milionami mieszkańców. 
Pozostaje nadal potęgą atomową, posiadając niemały zapas rakiet strategicznych, 
spadek po ZSRR. Chociażby z tych dwóch powodów warto wsłuchać się w słowa 
hymnu śpiewanego przez południowo-wschodnich sąsiadów Polski.

Jeszcze Ukraina nie umarła 
Ani sława, ani wolność,
Jeszcze do nas, młodzi bracia,
Uśmiechnie się los.
Zginą nasi wrogowie,
Jak rosa na słońcu,
Zapanujemy — my bracia,
W swoim kraju.
Duszę i ciało oddamy 
Za naszą wolność,
I pokażemy, że jesteśmy, bracia,
Kozackiego rodu.

Dla uspokojenia trzeba jednak dodać, że to stara piśń narodowa skomponowana na 
wzór naszego „Mazurka Dąbrowskiego”. Ponadto, że Ukraina ma i będzie miała więcej 
kłopotów i pretensji do sąsiadującego z nią rosyjskiego kolosa niż do mniejszego
zachodniego, polskiego sąsiada. , , , „

Przedruk z „Polonii”, kwartalnika informacyjno-kulturalnego Zrzeszenia 
Organizacji Polonijnych w Szwecji, nr 111994 s. 24—25.

„Śpiewak Śląski” — organ Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, b. Związku 
Śląskich Kól Śpiewaczych. Założony w roku 1920. Złota Honorowa Odznaka PZChiO przyznana 
została w trzydziestym roku wydawania Pisma. Adres Redakcji: ul. Słowackiego 12,40-093 Katowice 
Prenumeratę zamawiać w sekretariacie Oddz. Śl. PZChiO (adres: jak wyżej). Do druku przygotował

Rajmund Hanke. Śląskiego” wydrukowano dzięki dotacji finansowej Ministerstwa
Kultury i Sztuki w Warszawie, wraz z dodatkiem zawierającym utwór Józefa Świdra „3 Canti 
Laudantes in modo canonica risoluti”.
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