
Zebranie Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej ZG PZKO w dniu 1.12.2022  

w salce konferencyjnej ZG  
 

Prowadzący zebranie: Stanisław Kołek (ZG) 

Obecność: wg załącznika – ponownie niska obecność zaproszonych (przedstawiciele 4 chórów z 13). 

 Przeczytano notatkę z ostatniego zebrania z dnia 8.04.2022.  

 Przedyskutowano przebieg uroczystości poświęconej Tragedii Żywocickiej, na której zaśpiewał po 

polsku między innymi p. Władysław Czepiec. Uroczystość była prowadzona dwujęzycznie (CZ/PL), 

z przemówieniem wystąpiła m. in. pani konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Chór 

Sucha był przygotowany do uczestnictwa w uroczystościach, tak jak w latach ubiegłych, ale nie był 

zaproszony. Chór Sucha deklaruje, że w przyszłości chętnie w Żywocicach zaśpiewa kilka pieśni 

patriotycznych.  

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

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

Aktualizacja danych na stronicy www jest bardzo ważna. Bez niej informacje przesyłane z ZG nie 

trafią do chórów. 

 ZG PZKO dziękuje kierownikom chórów za przesłane sprawozdania z działalności chórów za 

1. półrocze 2022 roku. Dane w nich zawarte są cenną wskazówką świadczącą o kondycji 

śpiewactwa. Sumarycznie 12 chórów PZKO (opróch chóru Gorol, który sprawozdania nie przesłał) 

odbyło 232 prób i wzięło udział w 38 koncertach w RC i Polsce. Stan osobowy, to 231 członków, 

z tego 140 pań i 91 panów. 

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

się w dniu 11.11.2022 pod nazwą „Święto Pieśni Śląskiej”. Udział wzięło 5 chórów PZKO oraz 

Collegium Canticorum. Koncert odbył się w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obecni 

wznieśli prośbę do ZG PZKO o kontynuację tej imprezy i zobowiązali się do aktywnego 

współuczestnictwa w jego organizowaniu. Każdy chór zaśpiewał samodzielnie 3 pieśni oraz 2 polskie 

pieśni patriotyczne wspólne z całą salą. Na tę okazję ZG PZKO wydało Śpiewnik wybranych polskich 

pieśni patriotycznych. Złożono podziękowania na ręce głównego organizatora imprezy Tadeusza 

Koniecznego oraz MK PZKO Darków za zabezpieczenie osobowe koncertu. Święto Pieśni 

sfinansował Zarząd Główny PZKO. Obecni dziękują p. prezes ZG PZKO p. Helenie Legowicz za 

osobiste zaangażowanie się w realizację projektu, bez którego koncert i spotkanie chórzystów 

i dyrygentów po koncercie nie mogło by się urzeczywistnić. Prosili o powtórzenie imprezy w sobotę, 

11.11.2023 roku i zobowiązali się do aktywnego współuczestnictwa w jego organizowaniu. 

 Kolejny FESTIWAL PZKO odbędzie się w sobotę 20 maja 2023 w Parku Sikory w Czeskim Cieszynie. 

Zaproponowano, by repertuar oraz przygotowanie chórów do wspólnego występu na Festiwalu 

poprowadziła pani dyrygent Aleksandra Zeman. Zastanawiano się, co zaśpiewać, jaki repertuar. 

Wnioskowano, by pieśni nie były zbyt trudne, by poszczególne chóry mogły je wykorzystać w swym 

repertuarze również po Festiwalu. ZG PZKO zaprosi również chór Hutnik, Collegium Canticorum 

i chóry Ars Musica do współuczestnictwa we wspólnym śpiewaniu na Festiwalu. 

 Na ręce przedstawicieli chóru Melodia z Nawsia złożono podziękowania za występ na Gali 

Jubileuszowej z okazji 75-lecia PZKO 15.10.2022 w DK Trisia w Trzyńcu. 

 Prosimy o zgłoszenie planowanych jubileuszy chórów w 2023 roku - chodzi o to, aby terminy 

obchodów nie pokrywały się wzajemnie. Na razie termin jubileuszy zgłosił Chórek z Suchej Górnej - 

13.05.2023 oraz chór Zaolzie z Orłowej Lutyni - 13.05.2023. 



 Prezes ŚZChiO pan Roman Warzecha ustąpił z powodów zdrowotnych. Nowym prezesem została 

pani Weronika Czech. 

 W tegorocznym Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI, który odbył się w Katowicach, 

z Zaolzia wziął udział tylko chór Lira z Darkowa. „Trojok”, którego współorganizatorem jest również 

PZKO, w roku 2024 odbędzie się na Zaolziu (ostatni odbył się w dniu 21.10.2018 w Stonawie 

i okolicy). W związku z tym na wiosennym zebraniu zostanie powołany komitet organizacyjny w celu 

przygotowania i realizacji imprezy. 

 

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), 

chórowi Hutnik oraz Colegium Canticorum.  

Termin następnego zebrania: kwiecień 2023 

 

Zanotował: Stanisław Kołek  


