
Zebranie Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej ZG PZKO w dniu 8.4.2022  

w salce konferencyjnej ZG    
 

Prowadzący zebranie: Stanisław Kołek (ZG) 

Obecność wg załącznika – ponownie niska obecność zaproszonych członków (6). 

 Przeczytano notatkę z ostatniego zebrania z dnia 18.11.2021. 

 Przedstawiciel chóru „Sucha” opisał przebieg uroczystości poświęconej Tragedii Żywocickiej, na 

której reprezentowali PZKO. Odczytano list pani prezes chóru (Krystyna Faja). Zobowiązano 

przedstawiciela ZG PZKO, który w roku bieżącym weźmie udział w zebraniu komitetu 

organizacyjnego, by zadbał o godne uczestnictwo chóru „Sucha” w tegorocznych obchodach.  

 Stronice internetowe ZG PZKO są zmodyfikowane, nieścisłości były poprawione. W razie potrzeby 

przedstawiciele chórów wniosą pisemną prośbę o zmianę danych dotyczących danego chóru. 

 Ogólnozwiązkowa impreza wszystkich chórów PZKO oraz chórów zrzeszonych w byłym ZŚM odbyła 

się w dniu 10.11.2021 pod nazwą „Święto Pieśni Śląskiej”. Koncert odbył się w wigilię odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Obecni wznieśli prośbę do ZG PZKO o kontynuację tej imprezy (w piątek 

11.11.2022) i zobowiązali się do aktywnego współuczestnictwa w jego organizowaniu. Na zebraniu 

zaproponowano, by każdy chór samodzielnie zaśpiewał samodzielnie 2 pieśni oraz 1 pieśń wspólną 

tak, by śpiewała cała sala (popularna śląska, patriotyczna). 

 SŚM dziękuje za pamięć o chórach i za zaproszenie „Melodii” na koncert charytatywny ZG PZKO 

„Solidarni z Ukrainą” 26.3.2022 na Strzelnicy w Czeskim Cieszynie.  

 Kolejny FESTIWAL PZKO odbędzie się w maju 2023. Zastanawiano się, co zaśpiewać, jaki repertuar. 

Wnioski członkowie SŚM przedstawią na jesiennym zebraniu. 

 Z okazji 75-lecia PZKO odznaczenia związkowe, może przyznać:  

- MK PZKO swoim członkom – wyróżnienia w formie listów, dyplomów i aktów uznania.  

- ZG PZKO – odznaczenie Zasłużony dla Związku z wpisem do Złotej Księgi PZKO. 

Kierownicy chórów mogą przesłać wnioski na odznaczenie Zasłużony dla Związku z wpisem do Złotej 

Księgi poprzez prezesów MK PZKO do ZG do 31.5.2022. Prosimy pamiętać o możliwości udzielenia 

odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej – zgłoszenia można składać w ZG. 

Gala Jubileuszowa 75-lecia PZKO odbędzie się w DK Trisia w Trzyńcu w sobotę 15.10.2022. 

 Prosimy o zgłoszenie planowanych jubileuszy chórów w 2022 roku (Gorol?, Godulan?, Sucha?). 

Chodzi o to, aby terminy obchodów nie pokrywały się wzajemnie.  

 Chór „Hutnik” udostępni swoje archiwum nutowe dla chóru męskiego. Zainteresowani mogą 

kierować się pod adresem kierownictwa chóru.  

 

PROPOZYCJE na rok 2022 

 Maj 2022 

Warsztaty muzyczne „Liry” odbędą się w sobotę 21.05.2022 w Domu PZKO w Karwinie Frysztacie, 

występ 22.05.2022 na imprezie „Maj nad Olzą“. Prowadzący prof. Alojzy Suchanek. 

 Czerwiec 2022  

VIII Festiwal Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach. 

11.06.2022 - XXIX Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. R. Hankego w Chorzowie. 

 Wrzesień – październik 2022 

XXIX Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” – miejsce Zadole lub w Domach Kultury. 

Kto pojedzie – prosimy zgłosić propozycje do 25.04.2022 na ZG PZKO. 



 Październik – listopad 2022  

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej Magnificat, Bytom-Bobrek, Piekary Śląskie. 

 

Niniejszą notatkę zamieści sekretariat ZG na stronach www.pzko.cz w zakładce Sekcje ZG - SŚM oraz 

wyśle na adresy mailowe prezesom i dyrygentom wszystkich chórów PZKO oraz Ars Musica (L. Kalinie).  

Termin następnego zebrania: wrzesień 2022.  

 

Zanotował: Stanisław Kołek  


