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”Byócho r czyli epitafium dla ”Poloniił
Po niedawnej smierci Walentego Pocza tka i Augustyna Seweryna z licznego niegdys
grona pierwszych czóonko w bierunskiego Towarzystwa S piewu ”Poloniał, z yje jeszcze tylko
jeden cho rzysta: Karol Labus. Jest on zarazem ostatnim z yjacym uczestnikiem powstan
slaskich ze Starego Bierunia.
Zbyt natarczywa jest, peóna obaw, mysl, by jej nie wypowiedziec góosno: chyba dojdzie do
tego, ze smierc ostatniego z zaóoz ycieli, przypieczetuje kres publicznej dziaóalnosci tego, co
po o wczesnym pozostaóo ź cho ru parafialnego.
Bez zaangaz owania w swa prace dyrygenta i bez dalekowzrocznego mecenasa widzacego
potrzebe i korzysci z jego istnienia, bez dopóywu nowych, móodych góoso w, starzejacy sie,
pozostawiony samemu sobie, bez odrobiny nadziei na cho cby czesciowy nawro t dawnej
swietnosci utracióniezbedna aktywnosc. Ogarniety zbiorowa apatia, czeka na swo j koniec,
a niniejszy tekst, rychóo stanie sie rodzajem epitafium. Wtedy pozostanie nam ju z tylko z
rozrzewnieniem westchnac: byócho r. Jego nieobecnosc, na zawsze, nie zawsze z jego woli,
podczas ostatnich kilku uroczystosci koscielnych, kto re zawsze dotychczas uswietniaó,
hipoteze o jego ”konczeniu sieł, czyni bardzo prawdopodobna.
Nic wiec dziwnego, z e smutek, nostalgia i bezradnosc przebija nawet z tych kilku werso w
jednej z piosenek napisanych przez cho rzystke, pania Helene Cichy :
I tak nam lata pś
yna , z tesknota ida w dal,
A piesni nasze gina i serca sciska z al,
Z e nie ma miś
osniko w, kto rym by piesni te
Jak nowy cho r sś
owiko w, krzepiś
y serca swe.
Dzisiaj w tej grupce weterano w spiewu, pozostaóo jeszcze tylko kilkanascie oso b. Kaz dy z
tej nielicznej garstki wytrwaóych, swiadomy jest faktu, z e im mniej liczny jest cho r, tym
wyz sze musza byc umiejetnosci i kultura wykonawcza jego czóonko w. Brak sukceso w
i nastepco w negatywnie wpóywa na zbiorowe i jednostkowe samopoczucie cho rzysto w.
Nie dziwi wiec pesymistyczna ocena artystycznej kondycji zespoóu spiewaczego przez
jego czóonko w. Zbytni ich jednak oniesmiela odmiennosc czaso w jakie nastaóy, by potrafili
zaradzic zamieraniu, kilka razy juz wskrzeszanego, cho ru. Sporadycznie poswiecaja mu
jeszcze troche swojego wolnego czasu i energii, lecz bez zapa óu i wiary w odmiane
A przeciez jeszcze dwadziescia lat temu o wczesny proboszcz, ks. dziekan Jan Trocha, z
optymizmem wpisywaódo ”Zóotej ksiegi cho ru Poloniał, sóowa: ”Dzis doz ylismy 50-lecia
istnienia Cho ru Polonia. Odprawilismy wspo lnie uroczysta sume w intencji z ywych
i zmaróych czóonko w Cho ru. Obecnie bawimy w apartamentach probostwa. Wyraz am w
imieniu Koscioóa i Spoóeczenstwa, nasza wdziecznosc Cho rowi za Jego liturgiczna
i kulturalna dziaóalnosc, majac nadzieje i pewnosc, z e Cho r doz yje Stu szczesliwych latł.
Miaó ks. Trocha podstawy, by byc optymista, skoro w obchodach tego jubileuszu,
uczestniczyóy jeszcze 42 osoby, a i on sam miaódoskonaóe rozeznanie w obowiazkach
spoczywajacych na dobrym mecenacie.
S wiecki ruch spiewaczy zaniknaó w Bieruniu z go ra dwadziescia piec lat temu.
W ”Statystyce cho ro wł, bedacej w posiadaniu S laskiego Oddziaóu Polskiego Zwiazku
Cho ro w i Orkiestr w Katowicach, przy cho rze ”Poloniał, widnieje adnotacja ”skreslono
16.10.1963ł, choc juz w roku poprzednim nie wykazywaóz adnej dziaóalnosci.
Na nic sie zdaóy z yczenia skóadane przy okazji uroczyscie obchodzonego czterdziestolecia we wrzesniu 1959 roku z yczono mu prawie tego samego: .”dalszego rozwoju i owocnej
pracył, ”dalszej two rczej pracy dla Polskił, ”dalszego rozwoju i owocnej pracy dla dobra
Ojczyznył, ”dalszego rozwoju na polu piesniarstwa polskiego i owocnej pracy dla naszej
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Ojczyznył, ”dalszego rozwoju i rozkwituł. Jedynie dwo ch gratulujacych, sposro d dostojnych
gosci, wpisaóo sóowa nieco odmienne, choc niewiele odbiegajace od o wczesnej sztampowej
nowomowy. ”BadŻ cie radoscia z yciałoraz ”Móodziez Wiejska zrzeszona w szeregach ZMW
to radosc i duma starszego pokoleniał. Puste kartki ”Zóotej Ksiegił czekaja juz trzecie
dziesieciolecie na zapeónienie. Niestety, zmienióy sie oczekiwania i gusty spoóeczne, a jak
napisaóhonorowy prezes Oddziaóu S laskiego PZCHiO Zdzisóaw Pyzik ”ro z nica i jakosc
doswiadczen historycznych i z yciowych powoduje, z e to, czym starsi sie szczyca, co sobie
cenia tego móodzi nierzadko sie wrecz wstydzał. Z ycie kulturalne lokalnych spoóecznosci
skoncentrowaóo sie dzis w kregu rodziny oraz przyjacio ói zatracióo, jak to nazywa dr Andrzej
Linert, znamiona aktywnosci spoóeczno-kulturalnej. Zostaóo ono zdominowane lub wrecz
zredukowane do srodko w masowego przekazu. Socjolog i historyk ruchu kulturalnego,
prof. Antoni Góadysz, dodaje jeszcze do tych symptomo w zmian, ”niepomierny wzrost
spoóecznej aktywnosci profesjonalnych wykonawco w muzyki i spiewuł. Przy wyraŻ nie
widocznej zmianie samego modelu z ycia spoóeczno-kulturalnego spoóeczenstwa, te puste
strony ”Ksiegił, pozostana zapewne niezapisane.
Poczatki bierunskiego zorganizowanego ruchu spiewaczego sa dosc niejasne, dlatego
pisanie o nich jest troche ryzykowne. Byóy wieloletni sekretarz Zwiazku S laskich Ko ó
S piewaczych, a zarazem niestrudzony kronikarz dziaóalnosci wszystkich zespoóow
nalez acych do tego Zwiazku, Jan Fojcik, w ”Materiaóach do dziejo w i ruchu spiewaczego na
S laskułnapisaó, z e cho r mieszany ”Poloniałistniaów Bieruniu Starym juz w 1905 roku.
Poczatkowo nie miaó on jednak ustalonej formuóy organizacyjnej i pracowaó
konspiracyjnie. Publicznie zespo óten wystapiópo raz pierwszy w roku 1911 na prymicjach u
Mando w na S wierczyncu. Jo zef Kocurek byóy przewodniczacy Prezydium MRN w Bieruniu
Starym, w ”Kro tkiej kronice cho ru ”Poloniałpodaje, z e spiewano wo wczas:
”Gdzie jest mo j domł, ”Oto dzis dzien krwi i chwaóył, ”Gdy naro d do bojułi inne polskie
piesni patriotyczne, religijne i ludowe. Zesp o óspiewaczy wystapiótam wo wczas pod szyldem
Towarzystwa sw. Alojzego, zaóoz onego w Bieruniu jeszcze w 1893 roku, przez ks.
Schuhmanna. Towarzystwo to skupiaóo okoóo 30 Bierunian, góownie móodziez y meskiej,
jak na to zwracaó uwage niedawno zmaróy historyk Wóadysóaw Zielinski
niejednokrotnie wbrew checi organizatoro w, zwiazek ten stawaósie organizacja polska,
ksztaótujaca patriotyzm móodych Go rnoslazako w.
Wiekszosc dziaóajacych wo wczas organizacji za cel stawiaóa sobie rozwijanie z ycia
towarzyskiego, pogóebianie moralnosci chrzescijanskiej, kultywowanie polskiej piesni.
”Prawie wszystkie te organizacje byóy, w czasach bardzo ciez kich dla Koscioóa katolickiego
i polskosci na Go rnym S lasku, ostoja i kuŻ nia wiary, tradycji i kultury rdzennie polskiej.
Peóne pietyzmu pielegnowanie skarbo w religijno-narodowych wierne trwanie na straz y
ideaóow katolickich i polskich na S lasku, sprawióy w duz ej mierze, z e S lask, pomimo
przesladowan religijno-narodowych, pomimo haniebnych metod i gwa óto w Kulturkampfu
katolickim i polskim w doskonaóej syntezie pozostaói doczekaósie szczesliwego wyzwolenia
powrotu na óono katolickiej Macierzy
Polski!ł pisano w pracy ”Akcja Katolicka na
S lasku. Powstanie, rozwo j, dziaóalnoscł.
Dziaóalnosc licznych organizacji kulturalno-spoóecznych na przeóomie XIX i XX wieku
byóa symptomem oz ywienia i umasowienia ruchu narodowego. Gdy jezyk polski
wyrugowano ze szko ó w 1872 roku, a napo r germanizacyjny sie wzmagaó, dziaóajace
organizacje wzieóy na siebie obowiazek szerzenia oswiaty i propagowanie kultury polskiej.
Piesni ludowe tylko w nikóym stopniu wypeóniaóy o wczesny program dziaóalnosci polskiego
ruchu, totez siegnaóon po piesni patriotyczneł pisaówybitny folklorysta i muzykolog, prof.
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Adolf Dygacz. Tworzono tez nowe piesni, kto re opiewaóy piekno S laska i jego bogactw,
propagowaóy z ycie w organizacjach, widzac w nich Ż ro dóo kolektywnej sióy, ognisko
budzenia mióosci ojczyzny i mysli wyzwolenczej. Nic tez dziwnego, z e piesn byóa
znienawidzona przez pruska wóadze. W latach 1873 1914 na liscie zakazanych piesni byóo
az 241 pozycji. Nad zdyscyplinowanym przestrzeganiem zakazo w czuwaóa szkoóa, wóadze
i organizacje hakatystyczne. ”Piesn na S lasku staóa sie potrzeba, pokarmem dla duszy,
rozrywka po ciez kiej pracy, ukojeniem w chwilach ciez kich i pobudka w chwilach waz nychł
zapisano W ”Echach slaskich. Zbiorze piesni dla ludu polskiego na S lasku Opolskimł.
Piesn polska rozbrzmiewaóa wo wczas niemal w kaz dym slaskim domu. To ona wraz z
przywiazaniem do religii ojco w miaóa sie okazac skutecznym orez em w walce z tendencjami
do zacierania polskosci tych ziem. Gdy nacisk germanizatoro w sie nasilaó, pielegnowanie
kultury ludowej nalez aóo bodaj do najbardziej eksponowanej formy dzia óalnosci narodowej
i okazaóo sie wyjatkowo owocne
stwierdzaóprof. Jerzy Pospiech w pracy ”Tradycje
folklorystyczne na S lasku w XIX i XX wiekuł.
Polska piesn rozbrzmiewaóa indywidualnie i zbiorowo, w kosciele i na cmentarzu, na
weselu i podczas pracy, przy zabawie i podczas procesji. S lask byó umuzykalniony
i rozspiewany. W latach miedzywojennych, krakowski muzykolog, prof. Jo zef Reiss
wspominaó: ”Jechaóem na S lask w przekonaniu, z e nie znajde tu nalez ytego zrozumienia dla
muzyki, a tymczasem ci ludzie ciez ko zapracowani i z yjacy na pozo r tak daleko od swiata
sztuki, mieli góeboka czesc dla piesni. I wtedy dopiero zrozumiaóem czym byóa i jest piesn na
ziemi slaskiej. Oto piesn byóa tu, na Kresach Zachodnich, ostoja ducha narodowego, byóa
dŻ wignia swiadomosci i spo jni narodowej. Dlatego rzad zaborczy tepiója i przesladowaóz
wyrafinowana bezwzglednoscia.
Zaborcy bali sie piesni polskiej, bo wiedzieli, z e piesn gnebionego narodu to piesn
buntu!ł. Wto rowaómu w tej opinii kompozytor i profesor konserwatorium war szawskiego,
Jan Maklakiewicz. W 1936 roku pisaóon: ”S lask dla nas, tu w Warszawie, jest i bedzie
jeszcze dóugo niedoscigóym wzorem pod wzgledem muzykalnosci szerokich mas i ogo lnego
zamióowania do spiewu cho ralnegoł. Dla zagroz onych wynarodowieniem S lazako w,
wszelkie inicjatywy kulturalne byóy koniecznoscia, stanowióy rodzaj samoobrony przed
wynarodowieniem.
Skutecznie bronili oni jezyka i rodzimego dorobku kulturowego, pielegnujac
pieczoóowicie przez wiele pokolen dawne tradycje.
Piesni, zwyczaje, tradycje, jezyk a nawet stro j, swiadczyóy o odrebnosci i polskosci
plebejskich warstw zamieszkujacych Go rny S lask. Plebejski byótez ruch spiewaczy na
Go rnym S lasku. Wspomniany juz , kronikarz slaskiego ruchu spiewaczego, Jan Fojcik, pisaó:
”Zaóoz ycielami pierwszych cho ro w, jak i zespoó
o w powstajacych w tych latach, byli
najczesciej robotnicy zrzeszeni w organizacjach zawodowych i o swiatowych. Robotnicy byli
nie tylko inicjatorami, ale ro wniez najliczniejszymi i najaktywniejszymi czóonkami ko óek
spiewaczych. Oni wystepowali wobec wóadz pruskich o prawo zrzeszania sie i spiewania po
polsku, oni w licznych procesach naraz ali sie na kary i utrate pracy za spiewanie piesni
zakazanych, oni póacili kary za dyrygento w; gdy nie byóo innych moz liwosci, dawali swoje
mieszkanie na urzadzanie lekcji spiewu i oni nadawali caóemu ruchowi kierunek pracy az do
chwili powstania Zwiazkuł, z ycie spoóeczne, religijne, kulturalne i oswiatowe na Ziemi
Pszczynskiej nie ro z nióo sie wiele od opisanego wyz ej.
W okresie przedpowstaniowym na terenach sasiadujacych z Tychami istniaóy oficjalnie
tylko cztery cho ry: tyska ”Harmoniał (od 1 XI 1910 r.), ”Gwiazdał z Wilkowyj
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(od 22 IX 1912 r.), ”Jutrzenkał ze Smardzowic (od 15 VI1913 r.) oraz mikoóowska
”Harmoniał(od maja 1918 r.).
Starobierunska ”Poloniał, rozpoczeóa statutowa dziaóalnosc 1 stycznia 1919 roku.
Zebranie organizacyjne potencjalnych czóonko w odbyóo sie trzy tygodnie wczesniej, w sali
nad restauracja o wczesnego jej wóasciciela Szmajducha przy Rynku nr 9 (dzisiejszy Dom
Handlowy). Zwoóaóje Klemens Latocha, kto ry tez zostaópierwszym prezesem cho ru. Funkcje
te peóniójednak zaledwie przez kilka miesiecy. Zginaóon bowiem w pierwszym powstaniu
slaskim w walkach toczonych pod Ó aka koóo Pszczyny. Opro cz Klemensa Latochy (dowo dcy
kompanii) w powstaniu zgineli ro wniez dwaj inni wspo ózaóoz yciele starobierunskiego cho ru:
Karol Stencel i Jo zef Krupa.
Honorowym prezesem zostaówybrany ks. Jo zef Niedziela, skierowany niedawno do
Bierunia, wikary. Sekretarzem wybrano Marcina Knopka, bibliotekarzem zostaóJan Noras,
po Ż niejszy wieloletni sekretarz magistracki, a dyrygentem - Jan Lubecki grajacy na
skrzypcach utalentowany samouk. Ten ostatni byó juz dyrygentem wspomnianego
nieoficjalnie istniejacego, cho ru meskiego, ukrytego pod nazwa Towarzystwo sw. Alojzego,
z czasem rozwiazanego przez wóadze pruskie za dziaóalnosc polityczna.
Czóonkom zdelegalizowanego Towarzystwa dopisano wtedy w kartotekach meldunkowych adnotacje: ”póywajacy w polskiej wodzieł. Opro cz wymienionych oso b,
wspo ózaóoz ycielami starobierunskiej ”Poloniiłbyli ponadto: Jo zef Kulski, Jan Kocurek, Jan
Nycz, Jan Seweryn, Franciszek Fabian, Walenty Szorek, Franciszek Wisniowski, Franciszek
Lubecki, a z kobiet:
Maria i Franciszka Krupa, Helena i Jadwiga Urbanczyk, Maria, Jadwiga, Gertruda
i Katarzyna Latocha, Franciszka, Anna i Maria Hachula, Franciszka Seweryn, Genowefa,
Agnieszka i Katarzyna Czempas, Julia i Anna Kostyra, Franciszka, Maria i Anna Hycz,
Weronika i Jadwiga Willer, Ó ucja Hudzikowska, Zofia, Jadwiga, Franciszka i Agnieszka
Noras, Monika Rygula, Franciszka i Marta Jagoda, Katarzyna i Helena Cichy, Anna
i Wiktoria S mietana, Marta, Maria i Jadwiga Nyga, Anna doszli: Augustyn Seweryn
i Franciszek Karwat tenorzy oraz Karol Labus bas.
W maju 1919 roku cho r liczyójuz 155 czynnych czóonko w, w tym 12 kobiet. Ten wysoki
stan liczebny utrzymaósie jedynie przez trzy lata. W 1923 roku, w zespole byóo juz tylko 60
spiewako w (27 mez czyzn i 33 kobiety). Historyk, badacz dziejo w ruchu ludowego na S lasku,
a zarazem autor pracy o przebiegu powstan slaskich na Ziemi Pszczynskiej doc. Franciszek
Serafin, przyczyny tak gwaótownego spadku liczebnosci (nie tylko bierunskiego zespoóu)
upatruje w braku programu pracy kulturalnej pa nstwa polskiego, w naturalnym spadku
aktywnosci po swoistej eksplozji w latach 1919 1921. a takz e niedostatecznym ze strony
wóadz poparciu finansowym. W nastepnych latach ilosc czóonko w spadaóa az do 26 w roku
1926. Juz jednak w nastepnym roku przeóamano kryzys i liczebnosc Towarzystwa wzrosóa do
40 oso b. W latach poprzedzajacych II wojne swiatowa, na cotygodniowych pro bach zjawiaóo
sie okoóo 50 60 oso b. Po smierci Klemensa Latochy funkcje prezesa cho ru przejaó
starobierunski aptekarz Seweryn Plucinski, kto ry ja peóniódo roku 1930.
Po nim prezesem zostaówybrany dyrygent Jan Lubecki (1930 2932), nastepnie Walenty
Poczatek (1932 1934), Augustyn Seweryn (1934 1936) oraz miejscowy lekarz dr Wiktor
Rybok (od 1936 roku do wybuchu wojny). Sekretarzami w owych latach byli: J o zef Kostyra
(przez kilka miesiecy w roku 1919), Augustyn Seweryn (1919 1920), Jan Noras (1920
1936) oraz Jo zef Bienick (1936 1939). Funkcje skarbnika speóniali: Marcin Knopek,
Walenty Poczatek, Katarzyna Noras, Franciszek Bratek i Teodor Myalski.
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Od jego powstania do roku 1931, cho rem dyrygowaówspomniany juz kilkakrotnie Jan
Lubecki. Po nim paóeczke dyrygenta przejaó, grajacy ro wniez na skrzypcach, Franciszek
Bratek. Przez kro tki czas, zastepowaógo kapelmistrz orkiestry fabrycznej ”Lignozył Emil
Wisniowski.
Lata 1919 1920 byóy szczego lnie sprzyjajace do zakóadania towarzystw spiewaczych.
W tamtym okresie, jak wynika z zestawienia sporzadzonego przez wieloletniego dyrektora
bierunskiego liceum, Franciszka Banota, niemal ro wnoczesnie z ”Poloniał, bo ro wniez w
1919 r., powstaóy cho ry: ”Paderewskiłw Murckach, ”Sóowiczekłw Imielinie, ”Jednoscłw
Podlesiu, ”Wisóał w Bijasowicach, ”Gwiazdał w Ó awkach, ”Moniuszkoł w Wesoóej,
”Sóowiczekł w Ó aziskach S rednich. Rok po Ż niej, ro wniez tylko w miejscowosciach
okalajacych Tychy, zarejestrowano cho ry: ”Wandał w Dzieckowicach, ”Jutrzenkał w
Z wakowie, ”Sóowikł w Czuóowie, ”S w. Jacekł w Cielmicach, ”Wandał w Cheómie,
”.Sóowiczekł w Kostuchnie, ”Gwiazdał w Ó aziskach Go rnych, ”Wandał w Ó aziskach
Dolnych, oraz ”Jutrzenkał w Wesoóej (Szklarni). Wszystkie one odegraóy wielka role w
umocnieniu swiadomosci narodowej. Podczas gdy w 1919 roku na caóym Go rnym S lasku
istniaóo 159 cho ro w, w roku 1920 byóo ich juz 303. Ilosc ta utrzymaóa sie ro wniez w
nastepnym roku.
Podczas akcji plebiscytowej organizowano przedstawienia, wiece i pochody, odczyty
i zbio rki pieniez ne. Ma racje prof. Góadysz, gdy stwierdza: ”Historycy udowodnili, z e u
podstaw trzech powstan slaskich przesadzajacych o przyóaczeniu czesci S laska do Polski w
1912 roku, legóa spoóeczna dziaóalnosc kulturalna: robotniczo-chóopski ruch spiewaczy, ruch
teatro w amatorskich, praca samoksztaóceniowa w licznych, tepionych przez zaborce
zwiazkach, zbiorowe wyjazdy do Krakowa (Wawel), zakóadanie bibliotek Towarzystwa
Czytelni Ludowych, przyjecie sie wsro d móodych robotniko w slaskich idei ”gniazd
sokolichł, zapoczatkowanych we Lwowie w 1867 roku, a w miare ich rozszerzania sie
przeksztaócanie ”gniazdłw komo rki tajnej Polskiej Organizacji Wojskowejł. Obecny prezes
PZCHIO, niestrudzony i peóen inicjatyw dziaóacz kulturalny, Rajmund Hanke, mo wi, z e
”Polska zostaóa na S lasku wyspiewanał. A ta prawidóowosc, jaka byóa przynalez nosc do
gniazd sokolich, towarzystw spiewaczych i POW-u, a nastepnie do druz yn powstanczych,
potwierdza ro wniez wiele z ycioryso w starobierunskich spiewako w.
Z chwila gdy Bierun Stary wraz z Ziemia Pszczynska, zostaóprzyóaczony do Polski
(w Plebiscycie opowiedziaóy sie za Polska 1172 osoby sposro d 1427 góosujacych, czyli 82%),
istniejace i nowo powstaóe organizacje kontynuowaóy swoja dziaóalnosc programowa.
”Artystyczne wyrobieniełludnosci byóo celem odleglejszym
pisaóo owym okresie,
prasoznawca i historyk prasy, dr Jo zef Madry. Góowne zadanie polegaóo na uodpornieniu
S lazako w na narodowosciowo obce i praktycznie szkodliwe wpóywy oraz pogóebianie
poczucia odrebnosci narodowej w stosunku do zamieszkujacych S lask Niemco w.
Preferowany tu model z ycia kulturalnego byó bliz szy i bardziej odpowiadaó szkole
patriotycznego wychowania, niz aspiracjom ”czysto kulturalnymł.
Bierunska ”Poloniałprzez caóy okres swej dziaóalnosci, nie zmienióa swego robotniczochóopskiego charakteru. Opro cz wspomnianych juz , aptekarza Plucinskiego i doktora
Ryboka, nalez eli do niej wyóacznie robotnicy, chóopi, bezrobotni i magistraccy, niz si ranga,
urzednicy.
Nie nalez aódo niej nikt, z relatywnie dosc licznego, w skali miedzywojennych 17 lat
Jan Czempas

6

”Byócho r czyli epitafium dla ”Poloniił
polskiej przynalez nosci panstwowej, grona nauczycieli, kupco w ani tez bogatszych
rzemieslniko w.
Kaz dy z czóonko w ”Poloniił otrzymywaó legitymacje czóonkowska i ”Statut
Towarzystwa S piewuł, kto rego przepiso w zobowiazywaósie przestrzegac. Statutowym celem
Towarzystwa byóo ”pielegnowanie spiewu cho rowego i krzewienie polskiej kultury
muzycznej przez urzadzanie koncerto w i popiso w spiewaczychł. W najwczesniejszej wersji
statutu jest mowa o ”pielegnowaniu spiewu polskiego, tak swieckiego jak i koscielnego,
z ycia towarzyskiego i zgody braterskiej w gronie swych czóonko w, a wreszcie wspo lne
pouczanie sieł.
Wszelkie pro by wprowadzania obcego repertuaru byóy pietnowane i ostro zwalczane.
Przykó
adem takiego wpóywania na repertuar jest pismo z maja 1934 r., w kt o rym ZG SS S
przypomniaówszystkim Koóom: ”jednogóosna uchwaóe Zebrania Delegato w, zabraniajaca
Koóom zwiazkowym grywanie operetek i sztuk teatralnych niepolskich. Zadaniem K o ójest
bowiem krzewienie POLSKIEJ kultury muzycznej. Koóa reklamujace muzyke i sztuke obca
nie speóniaja zadan narodowych jakie pracy cho ro w polskich na S lasku przyswiecac powinny
na kaz dym krokuł.
Zauwaz my na marginesie, jak wymowa tego pisma wspo ógra z przedstawiona wyz ej
opinia Jo zefa Madrego, o obowiazkach stojacych przed cho rami slaskimi.
”Dla wypeónienia swoich statutowych celo w ”Towarzystwo urzadza lekcje i cwiczenia
spiewu, organizuje koncerty, wieczory piesni, wykóady i odczyty z dziedziny muzyki i w
ogo le daz y do zapoznania czóonko w i ludnosci z wszelkimi przejawami z ycia muzycznegoł.
Niestety, z tej szczatkowej dokumentacji obrazujacej dziaóalnosc bierunskiego cho ru jaka
pozostaóa, moz na jedynie podac, z e w 1936 roku czterdziestu pieciu cho rzysto w
uczestniczyóo w 62 lekcjach. W 1937 roku szescdziesieciu cho rzysto w braóo udziaów 83
lekcjach, a w nastepnym
w 93. Najczesciej odbywaóy sie one w bierunskiej szkole w
sobotnie i niedzielne popoóudnia i, jak pisze Jo zef Kocurek we wzmiankowanej juz
”Kroniceł, ”melodyjny i harmonijny góos przez otwarte okna sali szkolnej na pierwszym
pietrze, rozchodziósie daleko po miescie i polach, bawiac mieszkanco w miastał.
Czóonkiem ”Poloniił mogóa zostac ”kaz da nieposzlakowana osoba polskiej
narodowoscił.
O kwalifikacjach góosowych czóonka decydowaó dyrygent. Czóonkiem wspierajacym
mogóa zostac instytucja lub osoba prywatna, kto ra zobowiazaóa sie do póacenia okreslonej
skóadki na cele cho ru. Za zasóugi ”okoóo rozwoju Towarzystwał, walne zebranie mogóo
mianowac czóonko w honorowych. Kaz dy czóonek póaciówpisowe i skóadki miesieczne.
W latach 1925 1938 wysokosc statutowych wpóat ”Poloniiłdo ZG SS S wahaóa sie od 10
zó rocznie w 1934 roku, do 26,80 zó w roku nastepnym (zapewne z nadpóaconymi
zalegóosciami). W 1934 roku skóadka zostaóa ustalona na 40 gr od jednego czóonka rocznie.
Zarzad Góowny czesto jednak apelowaódo Zarzado w ko óo uregulowanie nalez nej skóadki:
”Wiele Zarzado w nie zdaje sobie sprawy z tego, iz byt Stowarzyszenia oparty jest w góownej
mierze na skóadkach oddziaóow pisano. Rozwielmoz nione w ostatnich latach powoóywanie
sie na duz y odsetek bezrobotnych nie jest istotnym powodem tak ogromnych zaleg óosci
skóadkowych, wynoszacych w chwili obecnej (to jest 6 lipca 1936 roku) przeszóo 12 tys. zó.
Przykóad cho ro w operujacych bardzo skromnym budz etem i pracujacych w bardzo
skromnych warunkach, a jednak odprowadzajacych sumiennie nalez nosc skóadkowa, jest
dowodem, iz przy dobrej woli, uregulowanie nalez nosci skóadkowych jest kaz demu cho rowi
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moz liweł.
Rok wczesniej, niedawno zmaróy, dóugoletni starobierunski nauczyciel Bolesóaw
Drobczynski, wo wczas dyrygent ”Koóa S piewaczego Echoł w niedalekich Nowych
Bojszowach, podawaó: ”czóonko w czynnych meskich 25, z enskich 19, razem 44, w tym
czóonko w bezrobotnych meskich 20, z enskich 19, razem 39ł. Cytowane z pisma Zarzadu
sóowa o ”rozwielmoz nionym w ostatnich latach powoóywaniu sie na duz y odsetek
bezrobotnychł, moz na w kontekscie tych kilku liczb uznac za wysoce obraŻ liwe
przynajmniej dla bojszowskich cho rzysto w, nawet jez eli wyóaczyc z oceny, zwykle nie
pracujace zawodowo, kobiety.
W corocznie skóadanych w Zarzadzie Góownym sprawozdaniach, nalez aóo podac dane o
stanie liczebnym czóonko w, ilosci odbytych zebran, wykóado w i odczyto w oraz lekcji spiewu.
W odrebnej rubryce relacjonowano ilosc wieczoro w piesni i koncerto w, udziaóy w zawodach
spiewaczych, ilosc przedstawien amatorskich, wystepo w podczas obchodo w swiat
narodowych i panstwowych, wystepo w podczas swiat innych organizacji, ilosc wystepo w
podczas naboz enstw, slubo w, pogrzebo w a takz e ilosc zorganizowanych zabaw i wycieczek.
Zarzad Góowny informowano tez o ilosci wycwiczonych utworo w swieckich i religijnych,
z podaniem tytuóow najwaz niejszych z nich. A co cwiczono? ”Do odrodzonej Polskił
Nowowiejskiego, ”Polski lasłNowaka, ”Czesc slaskiej piesniłStysia, ”Cisze wieczornał
Czapskiego, ”Zaloty slaskiełStroinskiegoł”Piesn do sw. CecyliiłHlondowskiego, ”Idzie
wojsko od WawelułWiókomirskicgo, ”Serenade wiejskałoraz ”U naszego panałMoniuszki
i wiele innych piesni ludowych, narodowych, religijnych b adŻ z aóobnych.
Poczawszy od 1923 roku, ro wniez ”Poloniał braóa udziaó w corocznych zawodach
i zjazdach spiewaczych, Poczatkowo okregu mysóowickiego, a od 1928 roku
pszczynskiego. Te regularnie organizowane zawody, miaóy sprzyjac podnoszeniu poziomu
artystycznego cho ro w. Zespo ó bierunski wystapió na nich z nastepujacymi piesniami:
”Ojczyzno, o lube imiełw Ogrodzie Zamkowym w Mysóowicach (w 1923 roku), .”S nióo sie
Marysił w Sóupnej (1924), ”Na óanł w parku browaru w Szopienicach (1925), ”Wejscie
wojsk polskich do Toruniał w Giszowcu (1926), ”Deszcz idzieł w Szopienicach (1927),
”Majłw Pszczynie (1928), ”Niech nas jednosc óaczy wkoóołw Pszczynie (1929), ”Taki los
przypadónamł w Pszczynie (1934), ”Polowanieł w Kobio rze (1936), ”Wiez a srebrnych
dzwono wł w Tychach (1932), ”Idzie wiosna majł w Pszczynie (1933), ”Dumkał w
Pszczynie (1934), ”Polowanieł w Kobio rze (1936), ”Wiez a srebrnych dzwono wł w
Pszczynie (1937), ”Zaczarowana kro lewnałw Tychach (1938).
Niestety, trudno dzisiaj ustalic tytuóy piesni z kto rymi wystapili starobierunscy spiewacy
na zjeŻ dzie wojewo dzkim w Katowicach w 1935 roku i na zjeŻ dzie zespoóow okregu
pszczynskiego w Piasku, w roku 1939.
Za wykonanie ”Wiez y srebrnych dzwono wł Maklakiewicza, zespo ó pod dyrekcja
Franciszka Bratka, uzyskaó21 punkto w, wedóug szesciopunktowej skali ocen (od 0
Ż le, do
5
doskonale). Za trudnosc utworu otrzymano 2 punkty, za czystosc
3, za brzmienie
32/3, za tempo i rytmike
3, za dynamike
32/3. Wymowe, sedziowie: J. Kandziora, Wó.
Zmudzki i E. Gabzdyl ocenili na 3 punkty, a frazowanie na 2 2/3.
W czerwcu 1934 roku po ”lustracji artystycznej cho ruł, WydziaóOkregowy S laskich Ko ó
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S piewaczych w Pszczynie ”donosiódyrygentowi Towarzystwa S piewu Polonia (do jego
wyóacznej wiadomosci)ł, z e zespo ópowinien: ”pracowac usilnie nad wyrobieniem góoso w,
dbac o linie peóna w melodii góoso w, nie forsowac góoso w w forte, wprowadzac wiecej
dynamiki, nie óaczyc wyrazo w, rytmike przestrzegac, wdechy brac ro wnoczesnie w góosachł.
Podczas wiekszych uroczystosci, cho r wystepowaó ze sztandarem, kto ry ze skóadek
czóonko w ”Poloniił, zakupiono jeszcze w 1923 roku. Obecnie ten pi ekny sztandar jest
zdeponowany u wiekowego juz cho rzysty p. Karola Labusa. Tak zadecydowali wiele lat
temu, seniorzy cho ru:
”Skoro Karol spóaciósam ponad jedna trzecia jego ceny, ustalonej przez dwie bytomskie
wdowy, a cho r nigdy mu nie zwro ciótej, wymuszonej okolicznosciami, poz yczki, to niech
nasza najcenniejsza pamiatka pozostanie z nimł. Tak sie tez staóo. Rozwieszony na scianie
pokoju na poddaszu, przypomina mu czasami dni sukces o w i uznania. Ze smutkiem
pokazuje, oczom swiadomego kresu cho ru swiadka, te drogocenna pamiatke kto rej przejecia
w swoje rece, nikt nie pragnie. Skarb z przeszóosci bez spadkobierco w. Prawie kwadrat o
bokach dóugich na 130 cm, po stronie lewej, na bordowym atóasowym tle, w kaz dym z rogo w
wyszyte po dwie gaóazki z zielonymi liscmi, W srodku lira a dookoóa niej napis:
”Towarzystwo S piewu Polonia w Bieruniu 1928 rokł. Na stronie prawej, na granatowym tle,
w kaz dym rogu wyhaftowane trzy kwiaty koloru pomaranczowego, kaz dy z czterema
gaóazkami z zielonymi listkami. W srodku widnieje obraz Matki Boskiej Piekarskiej z
anioóami podtrzymujacymi korone, a woko ónapis: ”Pod Twoja obrone uciekamy sieł.
Cho r opro cz statutowego pielegnowania piesni, prowadzió, tak jak wiele innych
zespoóow, oz ywiona dziaóalnosc artystyczna. Szczego lna aktywnosc wykazywaó on w
pierwszych latach swojej zalegalizowanej dziaóalnosci. Repertuar z lat 1919 1923 skóadaó
sie przewaz nie z utworo w o tematyce patriotycznej i spoóecznej. W latach 1936 1939,
preferowano natomiast widowiska lz ejsze. Starano sie przy tym pozyskac jak najwieksza
ilosc publicznosci, aby dochody ze sprzedaz y bileto w byóy jak najwyz sze. Dochodowe miaóy
ro wniez byc organizowane bale karna waóowe. Zebrane pieniadze przeznaczano na pokrycie
koszto w przejazdu na wystepy badŻ zawody, lub na zakup nut. Nikt, wóacznie z dyrygentem,
nie pobieraówo wczas wynagrodzenia za swoja prace.
Szczego lnym powodzeniem cieszyóo sie wsro d Bieruniako w ”Wesele slaskieł, kto re z
wielkim sukcesem odegrano 15 stycznia 1938 roku, na sali restauracji Barusia. Na te okazje
wydrukowano, pisane gwara, specjalne zaproszenie, a bioracy w tym przedstawieniu udziaó,
Jo zef Kocurek, pisaó: ”Mieszczaca 400 oso b sala, na scenie kto rej przedstawienie byóo
odgrywane, wypeóniona byóa publika po brzegi, a wiele oso b z braku miejsca, musiaóo wracac
do domu wcale nie dostawszy sie do sali.ł
Autorem widowiska byó Stanisóaw Ligon (1879 1954), powstaniec slaski, pisarz,
malarz, redaktor, dyrektor katowickiej rozgóosni Polskiego Radia, a przy tym gawedziarz,
autor ”Bero w i bojek slaskichł.
Widzo w przyciagaódo widowiska przede wszystkim humor. Czasami rubaszny, czesciej
jednak niefrasobliwy i dyskretny. Ligon umiejetnie poóaczyó dosc banalna tresc z
przedstawieniem wielu zwyczajo w i piesni wywodzacych sie z obrzedowosci
i obyczajowosci ludowej. ”To widowisko jest lekkie i barwne, z ywe i peóne ruchu.
Wydobywa sie z niego ludowy dowcip, wskrzesza i ocala od niepami eci jakas czastke
kultury duchowej luduł
pisaóo owym przedstawieniu krytyk i historyk literatury na
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S lasku, Zdzisóaw Hierowski.
Pytani o wydarzenie kulturalne z lat miedzywojennych, kto re utrwalióo im sie w pamieci,
starsi Bieruniacy bez zastanowienia sie, wymieniaja to barwne widowisko ludowe. Do
takiego utrwalenia sie w pamieci przyczyniósie ro wniez bierunski fotograf, kto ry wiele scen
utrwalióna kliszy, a zdjecia do dzis przybliz aja im ten zabawny wieczo r.
W latach 1935 1939 z ycie spiewacze w Bieruniu znalazóo sie na szczytach swojego
rozwoju artystycznego organizacyjnego. W chwilach wspomnie n o wczesni czóonkowie cho ru
odtwarzaja swoje wystepy, zjazdy, wycieczki i organizowane przez cho r zabawy taneczne.
Odbywaóy sie one ”okoóołdnia patronki spiewako w, sw. Cecyli. A z e swieto to przypada
na kro tko przed poczatkiem Adwentu, bo 22 listopada, wiec tez chetnych do zabawy bywaóo
zwykle wielu.
Cho rzysci tworzyli zgrany zespo ó. Mimo ro z nych sympatii politycznych, trzymali sie
razem, lecz przed nikim nie stawiali dyskryminujacych barier. Zawsze zapraszano na swoje
cotygodniowe spotkania ”czóonko w i zwolenniko w spiewuł. A czóonkiem mo góprzeciez
zostac kaz dy: czynnym, gdy dyrygent i Zarzad uznali, z e góos kandydata jest dobrze
ustawiony, wspierajacym, przy braku takowego. Wiele czasu spedzano wspo lnie na
wieczornicach, wycieczkach i spotkaniach towarzyskich, z kt o rych, pozostaóy czóonkom
pamiatki w postaci fotografii, dyplomo w, nagro d itp.
Dzisiaj wszystko to stanowi cenny rodzaj dokumentacji z okresu pr ez nosci organizacyjnej
zespoóu. Wspo lnie spedzony czas, umacniaó wiezi kolez enskie i towarzyskie. Cho r
upodobniaósie do licznej rodziny, a Poczatek, Labus, Seweryn, Karwat, Nyga i inni znaleŻ li
w nim swoje przyszóe z ony. Domo w, gdzie rozbrzmiewaóa piesn lub muzyka, byóo w
Bieruniu bardzo wiele. Niejeden spiewak wciagaódo pracy w zespole swoje dorastajace
dzieci, móodsze rodzenstwo, krewnych badŻ znajomych Moz na nawet smiaóo mo wic o
spiewaczych rodach: Lubeckich, Kocurko w, Gretko w, Latocho w i Kostyro w, kto re z
pokolenia na pokolenie przekazywaóy zamióowanie do zbiorowego spiewu. Oni znali wartosc
jaka posiada piesn i zbiorowy spiew. Wysióek, ofiarnosc i cena wielu wyrzeczen czóonko w
zespoóu, byóa doceniana przez wspo ómieszkanco w, Magistrat i Koscio ó.
Ich dziaóalnosc, to nie tylko przejaw uswietniajaco-reprezentacyjnej funkcji sztuki, lecz
ro wniez ogromny i nieoceniony wkóad do umuzykalnienia i rozspiewania szerokich rzesz
mieszkanco w. Dziaóalnosc cho ru wzmacniaóa tradycyjne i historycznie utrwalone wiezi
narodowe i rodzinne. Ksztaót i funkcja ruchu spiewaczego w latach miedzywojennych,
nieznacznie tylko odbiegaóy od tego z czaso w gdy S lask byópruski. Stanowióon liczacy sie
czynnik aktywizacji bierunskiej spoóecznosci. Staóon na straz y rodzimych. regionalnych oraz
ogo lnopolskich wartosci kulturalnych. Integrowaómieszkanco w, wiazaówielu z muzyczna
kultura polska, z jezykiem ojczystym i ludowa tradycja. Dziaóalnosc cho ralna mogóa sie
jednak rozwijac tylko tam gdzie kultura spoóeczenstwa osiagneóa juz pewien stopien, a
zbiorowosc byóa ”wyrobiona organizacyjnieł. Ilosc ro z nych organizacji zaro wno swieckich
jak tez religijnych, oraz ilosc ich aktywnych czóonko w, w niewielkim przeciez Bieruniu,
dowodnie o tym wyrobieniu swiadczy.
Z nastaniem okupacji cho r ”P o 1 o n i ałzawiesióswoja dziaóalnosc, a ”wojna zagóuszyóa
wolny spiewł. Wyrwaóa tez na zawsze kilku spiewako w z szerego w ,,Towarzystwa S piewuł.
Przepadóo wo wczas wiele dokumento w, lecz sztandar, mimo energicznych poszukiwan, nie
wpadó w rece okupanta. Wykradó go z magistrackiego strychu Klemens S mietana, a
powiadomiony o tym dyrygent Bratek, przenio só go noca w bezpieczne miejsce. Tam
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przelez aócaóa wojne.
Po jej zakonczeniu, z inicjatywy tegoz Franciszka Bratka przystapiono do odtwarzania
zespoóu. Dziaóalnosc wznowiono w marcu 1946 r. Regularnie, dwa razy w tygodniu,
odbywaóy sie lekcje, brano udziaówe wszystkich uroczystosciach panstwowych, lokalnych
i religijnych, a spiewany repertuar nie odbiegaójeszcze od tego sprzed wojny.
Cho r zno w peóniófunkcje ”reprezentacyjno-uswietniajaceł. Zespo óliczyówo wczas 46
czóonko w (w tym 26 kobiet) i dano 12 wystepo w. Prezesem zostaó Jakub Kostyra,
sekretarzem Jadwiga Niesyto, a skarbnikiem Teodor Myalski. Na X ZjeŻ dzie S piewako w
Okregu Pszczynskiego w lipcu 1946 roku, ”Poloniałwystapióa z piesnia ”Wiona sztandarył.
Przez kilka nastepnych lat zespo ónie wykazywaópraktycznie z adnej dziaóalnosci. Na
kro tko udaóo sie go jedynie zaktywizowac w 1950 r. W zajeciach braóo wo wczas zno w udziaó
okoóo 40 uczestniko w. Dano tez 3 wystepy. Prezesem wybrano Augustyna Seweryna, a
sekretarzem Alojzego Pastuszke. W nastepnym roku ”Poloniałzostaóa jednak skreslona z
rejestru cho ro w. Jak wspomniano, spiewany zaraz po wyzwoleniu repertuar, byózbliz ony do
tego sprzed wojny. Sóowa piesni:
”Witaj orle biaóy ptaku...ł, ”Witaj majowa Jutrzenko...ł, ”Ojczyzno nasza swieta,
chrzescijanstwa przednia straz ...łlub ”O Polsko, Ojczyzno ma, do Ciebie serce lgnie...łi im
podobnych, nie pasowaóy juz jednak do czaso w kto re nastaóy. Zaczynaóy obowiazywac nowe
inspiracje ideowe i nowe wartosci. W imie rewolucyjnych przemian, forsowano wiec takie
piesni masowe, kto re propagowaóy tematyke produkcyjna i idee budownictwa
socjalistycznego. Nic wiec dziwnego, z e na ZjeŻ dzie zorganizowanym z okazji 40-lcia
Zwiazku S laskich Ko óS piewaczych, w maju 1950 roku, a kto rego hasóem byóy sóowa ”Piesn
zwycieskim orez em pokojuł, zespoóy wystapióy z piesniami: ”S lask pracuje i spiewał,
”S laska piesn wolnoscił, ”Piesn pracył, ”Czerwony Sztandarł, ”Miliony rakł. ”Hymn
pokojuł, ”Naprzo d idziemył, itp. ”Nowy repertuar, nieatrakcyjny, czesto prymitywny
artystycznie i deklaratywny ideowo wykonczyószeregi tak zwanej starej gwardii spiewako w,
a nie potrafióutrwalac nowejł stwierdzióz wyrzutem Jan Fojcik w pracy ”S laski ruch
spiewaczy 1945 1974ł Podobnie sadza o przyczynach swojej niecheci do dalszego
zbiorowego spiewania, pamietajacy te czasy, starobierunscy spiewacy. Trudno im jednak
zrozumiec ponadczasowa prawidóowosc, z e mecenas dajac pieniadze, najczesciej stawia
ro wniez wymagania repertuarowe.
W owych latach ruch spiewaczy w Bieruniu, podobnie zreszta jak na caóym S lasku,
zaczaó stopniowo zamierac. Dla oso b zamióowanych w repertuarze tradycyjnym,
ugruntowanym w latach miedzywojennych. klimat staósie niesprzyjajacy. ”S piewacy zbierali
sie wiec coraz rzadziej, a z kaz dym razem byóo ich coraz mniej. Az w koncu na lekcje nie
przyszedójuz nikt.
Dyrygent jako ostatni z oónierz, tez poszedóz placu boju do domu, w nadziei nadej scia dla
ruchu spiewaczego lepszych czaso wł
pisaó, znajacy z autopsji sytuacje w cho rze
bierunskim Jo zef Kocurek.
Jedynie w ”odejsciuł widziano skuteczny sposo b przeciwstawienia sie naciskom
politycznym i atakom za spiewanie podczas slubo w, pogrzebo w i uroczystosci Boz ego Ciaóa.
Dopiero po Sierpniu spojrzano krytyczniej na ten ”okres likwidatorstwa i obumierania
z ycia kulturalnegoł
jak go nazywa Antoni Góadysz. W ostatnich kilku latach wiele
nowego swiatóa na o wczesna polityke kulturalna, rzucióy wypowiedzi tegoz Góadysza,
Linerta, Szewczyka, Anny Barcik, Pyzika, Markiewicza i innych. Stwierdzono wyraŻ nie, z e
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nowa wóadza, chcac zorganizowac po nowemu ruch kulturalny, ukierunkowaóa go wyraŻ nie
politycznie i ideologicznie, w duchu marksizmu
leninizmu i caókowitej laicyzacji.
W pracy ”Spoóeczny ruch kulturalny z perspektywy czterdziestolecia Polski Ludowej ł,
cytowany prof. Góadysz, przypomina sóowa Edwarda Ochaba, kto ry mo wió, z e zadania
wszelkich placo wek kulturalno-oswiatowych miaóy polegac przede wszystkim na
”uswiadomieniu masom przebiegu walki na fron cie ideologicznym, budzeniu czujno sci
wobec wroga klasowego, ksztaótowaniu marksistowskiego swiatopogladu, przezwyciez aniu
burz uazyjnych nawyko w i pobudzaniu do wykonania zadan produkcyjnychł.
Dochodzióy do tego: ”przerost wytycznych, ich schematycznosc, fasadowosc iefekty
pozorne, bujna ale nierealna sprawozdawczo scł, nieatrakcyjny i obcy ideowo, dla
zdecydowanej wiekszosci cho rzysto w, repertuar, nacisk na cho ry by zlikwidowaóy wóasna
kasowosc i zerwaóy z czóonkami wspierajacymi, nie wykorzystanie bogatych zasobo w
kultury regionalnej, natarczywa indoktrynacja ideologiczna k o óspiewaczych i dyrygento w
itp. I tak, na rok 1951, Rada Naczelna Zjednoczenia Polskich Zwi azko w S piewaczych
Muzycznych, zaplanowaóa 3750 ”odpraw ideologicznych w koóach muzycznychł oraz
”przeszkolenie 1000 przodowniko w piesni masowych dla osrodko w robotniczych miast
i wsił. W tej sytuacji - jak pisaó Wilhelm Szewczyk
zadania programowe ruchu
kulturalnego jakim byóa restytucja i ochrona dziedzictwa kulturalnego, kt o rego spadkobierca,
w mysl nowych zasad ustrojowych miaóbyc lud, mimo swoistego rozmachu organizacyjnego
i finansowego, pozbawione byóy góebszych tresci, kto re wydawaóy sie podejrzane.
Z kolei natretne i instrumentalne traktowanie folkloru, wóacznie z wtóaczaniem w jego
formy tresci agitacyjnych, nie sprzyjaóo powszechnemu jego umióowaniu. Podobna wymowe
maja sóowa Andrzeja Grajewskiego. Mimo, z e jego diagnoza dotyczy caóego okresu
powojennego, dobrze ro wniez charakteryzuja sytuacje amatorskiego ruchu kulturalnego na
S lasku, w latach 1947 1956:
”Fatalne nastepstwa przyniosóo takz e pojmowanie kultury na S lasku jako elementu
dziaóalnosci ideologicznej
transmisji tresci politycznych do mas. Kultura sóuz yóa wiec
indoktrynacji, byóa wymierzona w dotychczasowy system wartosci. Nie tworzyóa symbiozy z
przeszóoscia, lecz stanowióa dla niej alternatywe. Praktyka wykazaóa, z e byóa to oferta maóo
atrakcyjna i nie mogóa wywoóac z ywszego oddŻ wieku spoóecznego. (...). W takich
warunkach, bogaty w przeszó
osci ruch kulturalno-oswiatowy zaóamaó sie. Samodzielne
inicjatywy zastapiono wytycznymi instytucjił.
Dopiero po ”przeóomie paŻ dziernikowymłnastapióy zmiany w obowiazujacym modelu
dziaóalnosci kulturalno-oswiatowej. Tetno z ycia spiewaczego zno w zaczeóo bic nieco silniej
i samodzielniej. W wielu miejscowosciach z ycie kulturalne oz ywióo sie na nowo. W samym
powiecie tyskim powstaóo w owym okresie 15 nowych cho ro w. Zaczeto tez myslec o
wznowieniu dziaóalnosci cho ru bierunskiego. W pierwszych dniach listopada 1957 roku,
Jo zef Kocurek, o wczesny przewodniczacy Prezydium MRN, zwoóaó zainteresowanych
senioro w ”Poloniiłi móodziez , do sali nad restauracja spo ódzielcza przy Rynku, a wiec do tej
samej sali, w kto rej przed czterdziestu laty zostaó zaóoz ony cho r ”Poloniał. W jego
przekonaniu, spiew miaóoz ywic ospaóosc, przeóamac gnusnosc, obojetnosc i powatpiewanie,
kto re rozbija bierunska spoóecznosc od wewnatrz. Przyro wnaópiesn do ”poezji ubranej w
piekna szate-melodie, kto rej potrzebe istnienia odczuwa kaz de szlachetne serceł.
Do cho ru zapisaóo sie wo wczas 56 oso b, utrzymano jego dotychczasowa nazwe, a
dyrygentem zostaóPaweóSkrzys z Katowic. 30 grudnia odbyóo sie w budynku szkolnym
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zebranie odrodzonego cho ru. Na kro tko udaóo sie przekonac ”weterano wł, z e niedawna
polityka repertuarowa i naciski personalne, to juz bezpowrotna przeszóosc. Prezesem cho ru
zostaóRudolf Dutka, prezesem honorowym
Jo zef Kocurek, sekretarzem
Barbara Hycz,
skarbnikiem ź Janina Sajdok i bibliotekarzem ź Wiktor Latocha. Komisje rewizyjna tworzyli:
Alojzy Pastuszka, Maria Bendel i Adolf Bendel. Po upóywie roku, w Zarzadzie zaszóy pewne
zmiany. Do ZS KS zespo ózostaóponownie przyjety w lutym 1958 roku.
”Dziaóalnosc Polonii byóa teraz przez kro tki czas dosc z ywa, gdyz w 1959 roku urzadzono
7 przedstawien, a we wrzesniu tegoz roku, zorganizowano S wieto Piesni z udziaóem cho ro w
okregu pszczynskiego. Jednak od tego momentu ch o r przestaóbrac czynny udziaów zjazdach
i zerwaó kontakt z organizacja. Zostaó skreslony w paŻ dzierniku 1963 rokuł ź
pisaóo nim, Jan Fojcik. Juz rok wczesniej, na posiedzeniu Zarzadu Okregu Pszczynskiego,
podkreslono, cho r w Bieruniu Starym (w Nowym ro wniez ) nie prowadzi normalnej
dziaóalnosci. W sprawozdaniu za rok 1964 podkreslano ”daremnosc staran o wznowienie
cho ro w w Bieruniu Starym i Nowymł.
Prawie caóa dokumentacja obrazujaca kilkadziesiat lat dziaóalnosci ”Poloniił, ulegóa
rozproszeniu lub zagineóa. Te slady dziaóalnosci, kto re pozostaóy w rekach rodzin, nie
zwiazanych emocjonalnie z ruchem spiewaczym, ”poszóy w piecłlub oddano na makulature.
Wielka szkoda, z e tak niewiele spiewaczej spuscizny trafióo do rak pani Agnieszki
Lubeckiej. Upóyw czasu nie przetrzebiópowierzonego jej pieczy pokaŻ nego zbioru nut.
Wsro d nich wiele razy przepisywanych recznie jeszcze przez jej ojca Jana
i Franciszka Bratka, byóych dyrygento w, byóej ”Poloniił.
Sama bedac spiewaczka, zna wartosc biblioteczki nutowej i gromadzonej przez wiele lat
zespoóowego spiewania. Kto ja przejmie z Jej rak? Co zrobic by S lask staósie znowu
regionem zbiorowego spiewu? Czy Bieruniacy zechca jeszcze spiewac w tych czasach
zgieóku, pospiechu i zmeczenia? Jak wskrzesic dawne pasje prowadzace do wysokiej kultury
muzycznej tych najzwyczajniejszych, przecietnych mieszkanco w S laska? Czy znajda sie
jeszcze entuzjasci, kto rzy to niemodne dzis dziedzictwo, przekazywane nam przez przodko w,
jakim byóo umióowanie piesni, podtrzymaja, rozwina i przekaz a nastepnym pokoleniom?
Tym pokoleniom, kto rym nauke spiewu w szkole zastapiono enigmatycznym ”wychowaniem
muzycznymł. A przeciez szkoóa byóa przez dziesiatki lat naturalnym sojusznikiem spiewu
cho ralnego.
Z al, z e na naszych oczach, bez przymusu, zanika kolejna cecha slaskiej toz samosci
regionalnej, spierajaca przez wieki te, jak ja nazywa prof. Andrzej Klasik, ”swoista triade w
skóad kto rej wchodza: wartosci rodziny, wartosci religijne oraz wartosci pracył. Zbyt óatwo
zapominamy o piesni. Idzie to w parze z zapomnieniem ”fundamentalnych niegdys cech
slaskiego etosu regionalnegoł, do kto rych cytowany juz publicysta ”Goscia Niedzielnegoł,
Andrzej Grajewski, zaliczyó: ”góebokie poczucie sprawiedliwosci spoóecznej, przekonanie o
niezalez nosci prestiz u osobistego od jakosci wykonywanej pracy, znaczenie uczciwosci tak w
z yciu osobistym, jak i publicznym, potrzebe przestrzegania praworzadnosci, jako fundamentu
óadu panstwowegoł.
A przeciez mi z al..., chciaóoby sie powiedziec sóowami Okudz awy, z e tak óatwo i szybko
idzie w niepamiec, to co powinno trwac.
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