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Pamiętać – ocalić

Powszechnie znany w Przyszowicach a także w okolicy, jako osoba 
szlachetna, przystępna, życzliwa, Wiktor Musioł swoją postawą zasłużył 
sobie na niekłamany szacunek. Pamięta się go jako człowieka 
uśmiechniętego, skromnego, bezpośredniego, koleżeńskiego, który odnosił 
się z szacunkiem do innych, niezależnie od tego, czy odnosił się do 
rówieśników czy do znacznie młodszych od siebie. Wyróżniał się wiedzą, 
bystrością, pracowitością, skory do pomocy. Nie tolerował kłótni czy 
awantur. W sytuacjach konfliktowych starał się już w zarodku rozładować 
przykrą „atmosferę” stosownym dowcipem łagodząc zwaśnione strony. 
Uwzględniając szeroki wachlarz zainteresowań i ambitne zaangażowanie się 
w pracach społecznych, wyłania się postać wspaniała i wielka.

Urodził się w czasie I-szej Wojny Światowej. W dzieciństwie wzrastał 
w atmosferze walki Ślązaków o przynależności do Polski. W domu 
rodzinnym przysłuchiwał się rozmowom starszych o bojówkach, wiecach, 
plebiscycie i kolejnych powstaniach. Jego osobowość kształtowała się 
w otoczeniu ludzi gotowych do budowania odrodzonej ojczyzny, co 
kształtowało młodzieńca gotowego do poświęceń dla dobra Rzeczpospolitej 
Polskiej. Pracą swą służył jej w różnych okresach swego życia z zapałem 
i poświęceniem.

Jako czternastoletni młodzian zatrudniony został w Urzędzie Gminy 
w Przyszowicach, na stanowisku gońca biurowego. W tej prostej pracy 
wykazał się lojalnością, rzetelnością i innymi zdolnościami. Po kilku latach 
awansował. Został pisarzem urzędu gminy. Funkcję tą sprawował aż do 
likwidacji tego urzędu, czyli do momentu wybuchu wojny. Pełniąc tę funkcję, 
widząc bezradność niektórych niepiśmiennych petentów, wyręczał ich, co nie 
należało do jego obowiązków, sporządzając w ich imieniu podania czy inne 
pisma urzędowe. Pamiętać należy, iż w latach trzydziestych XX w na 
Górnym Śląsku wielu nie posługiwało się w piśmie językiem polskim 
albowiem  uczęszczali do szkoły niemieckiej. Uczniowie ci, języka polskiego 
uczyli się czytając polskie czasopisma, modlitewniki oraz, co zdarzało się 
rzadziej, książki. Pracę w urzędzie traktował jako służbę na rzecz 
społeczeństwa, co docenili mieszkańcy Przyszowic, darząc go niekłamanym 
szacunkiem.

Podobnie zachowywał się w późniejszym okresie, czy to w pracy 
zawodowej w kopalni „Makoszowy”, czy w pracy społecznej w chórze, czy 
w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czy jako radny 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyszowicach. Wszędzie tam gdzie coś 
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czynił traktowano go poważnie i liczono się z jego zdaniem.
Wiktor Musioł wzrastał w rodzinie utalentowanej muzycznie. Ojciec, 

amator muzyk, nauczył grać swych synów na różnych instrumentach. 
Najmłodszy Wiktor grał na pianinie. Umiejętności tej nie zmarnował. 
Przeciwnie, rozwijał i stosownie wykorzystywał. Już jako młodzieniec wstąpił 
do Towarzystwa Śpiewaczego „Słowik” w Przyszowicach. Początkowo tylko 
śpiewał ale wkrótce pełnił funkcję sekretarza zarządu chóru a następnie 
dyrygenta a także reżysera amatorskich sztuk teatralnych wystawianych 
przez członków chóru. Jako dyrygent uczył śpiewu młodych chórzystów, 
a jednocześnie zamiłowania do piękna harmonii pieśni wielogłosowych, 
a także harmonii współżycia w zespole. Przy każdej stosownej okazji 
intonował „Polonez Towarzyski” Leona Ponieckiego o jakże wspaniałej treści 
„Niech nas jedność łączy w koło, zgoda, miłość kwitnie nam. Spłyną lata nam 
wesoło aż do grobu ciemnych bram…”. Wiktor sam był przykładem 
„dobrego wychowania”, człowieka niezmiernie cierpliwego i delikatnego. 
Kiedy prowadzał lekcje chóru, nigdy nie nadużywał głosu, chociaż młodzi 
nieraz zasługiwali na reprymendę. Do chórzystów nawet znacznie młodszych 
odnosił się w sposób koleżeński. Jego subtelność nie pozwalała nikomu 
zwrócić bezpośredniej uwagi, nie potrafił sprawić przykrości, aczkolwiek sam 
przez to miał problem, ażeby wyrugować fałszywy głos z zespołu. Chórem 
„Słowik” dyrygował przez 19 lat. Mozolną pracą doprowadził chór do 
znakomitego poziomu wykonawczego. W konkursach śpiewaczych Okręgu 
Przyszowickiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych chór „Słowik” 
dwukrotnie zdobył I-sze miejsce, co nie udało się innym dyrygentom tego 
chóru.

Z ogromnym oddaniem angażował się w pracach organizacyjnych 
związanych z wystawianiem sztuk teatralnych przez członków chóru, które 
były znaczącym źródłem dochodów „Słowika”. Podejmował się 
najtrudniejszych czynności. Trafnie dobierał śpiewaków do odpowiednich ról 
a następnie uczył tychże amatorów gry aktorskiej. Pilnował, ażeby każda 
scena wyrażała odpowiednią treść sztuki. Często sam grał jakąś rolę. Poprzez 
uczestnictwo we wszystkich próbach, znał wszystkie sekwencje 
poszczególnych aktorów, a w czasie spektaklu chował się za budką suflera 
i sterował przebiegiem akcji, ażeby sztuka teatralna została dobrze odegrana. 
Poświęcony czas i poniesiony trud bezinteresownie traktował, jako obowiązek 
obywatela na rzecz rozwoju kultury. Podobnie zachowywał się w innych 
przypadkach. Na przykład: w latach pięćdziesiątych XX w pełnił funkcję 
dyrygenta chóru działającego przy świetlicy kopalni „Gliwice”, na próby 
chóru dojeżdżał z Przyszowic rowerem, bo autobusy kursowały rzadko i nie 
o odpowiedniej porze.
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Prace społeczne, które podejmował, zajęły mu znaczną część jego 
życia. Nie zaniedbywał jednak pracy zawodowej, bardzo wyczerpującej, 
która była głównym źródłem utrzymania licznej rodziny. Zapewnił jej 
odpowiednie warunki mieszkalne. Wybudował dom jednorodzinny 
systemem gospodarczym, co wymagało ogromnego wysiłku. Oprócz 
wymienionych zalet jakie cechowały Wiktora Musioła wymienić wypada i tę: 
pomimo iż był osobą szlachetną i delikatną, był również odważny. W czasie 
okupacji hitlerowskiej włamał się do urzędu gminy ażeby ocalić sztandar 
chóru, za co groziło mu wtrącenie do obozu koncentracyjnego. Siłą wcielony 
do wojska niemieckiego, zdezerterował, za co groziło mu rozstrzelanie. 
Pomimo tego, iż wąchał już proch armatni, w obozie jenieckim dobrowolnie 
zgłosił się do polskiej armii na zachodzie, ażeby walczyć z hitlerowskim 
okupantem.

W operze „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki Miecznik w swej 
arii stawia swym przyszłym zięciom wymagające warunki.  „Muszą cnót 
posiadać wiele… muszą dzielnym człekiem być…muszą mieć piękną duszę 
i postawę, serce prawe…  mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako 
lew, dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew”. Myślę, że Wiktor 
Musioł spełniał  wszystkie te warunki.

Aktorzy i członkowie Zarządu chóru „Słowik” po odegraniu sztuki teatralnej 
„Lekarz mimo woli”  - 26. 12. 1949 roku.
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Wiktor Musioł

Urodzony 7 stycznia 1915r w Przyszowicach w rodzinie górniczej. 
Ojciec jego Wiktor posiadał szczególne zdolności muzyczne. Grał na wielu 
instrumentach, nauczył grać swych synów i innych chłopców z Przyszowic 
i okolicznych wiosek.

Wiktor junior w domu nauczył się grać na pianinie. Pracę zawodową 
podjął w miejscowym Urzędzie Gminy, początkowo jako pomocnik biurowy, 
a wkrótce jako pisarz gminy. 

Jego pasją była muzyka. Do chóru „Słowik” wstąpił w 1932 r. był 
jego aktywnym członkiem i ofiarnym w pracy dla chóru. Pełnił różne funkcje 
i role. Poza śpiewaniem angażował się jako amator w różnych sztukach 
teatralnych wystawianych przez chór. W 1934 r. pełnij funkcję sekretarza 
zarządu chóru. W 1937 r. funkcję tę pełnił ponownie i sprawował ją z dużym 
powodzeniem do wybuchu II Wojny Światowej, zapisując najpiękniejsze 
karty historii chóru. Na kartach kroniki „Słowika” w Przyszowicach znajdują 
się słowa świadczące o wielkim umiłowaniu pieśni i Towarzystwa. Opis 
przeprowadzonej w 1937 r. wspaniałej całodziennej uroczystości 
jubileuszowej 25–lecia „Słowika” z udziałem kilku ościennych chórów, której 
centralnym punktem było odprawienie Mszy Św. Przed zamkiem, zakończył 
słowami: „Uroczystość ta uczestnikom długo pozostanie w miłej pamięci. 
Oby pieśń polska nigdy nie zgasła, towarzyszyła nam w czasach smutnych 
i radosnych, przy pracy i weselu”. W innym miejscu, w protokole 
z zebrania chóru odbytego 8 grudnia 1937 r. zapisał: „Zgromadzeni pod 
sztandarem śpiewaczym już w wolnej ojczyźnie, skupieni w modlitwie za 
zmarłych członków, przyrzekamy Wam bohaterzy założyciele – drodzy 
ojcowie, że idei Waszej będziemy zawsze wiernymi spadkobiercami 
i wykonawcami, a świadomi Waszej woli pójdziemy Waszymi śladami”. Były 
to nie tylko piękne słowa młodzieńca, ale prawdziwa przysięga, którą 
dochował w późniejszym swym życiu, a także w czasie okupacji i w latach 50, 
kiedy wszyscy przedwojenni śpiewacy opuścili chór, a on prowadził go mając 
na próbach kilkunastu młodych chórzystów. 

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. wraz z innymi pracownikami 
Urzędu Gminy uciekał na wschód z tajnymi aktami. W momencie wybuchu 
wojny przygraniczna wieś Przyszowice została błyskawicznie zajęta przez 
hitlerowców.
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Niemcy zarekwirowali bibliotekę i sztandar „Słowika” wraz z sztandarami 
innych organizacji. Zostały one zdeponowane w pomieszczeniach biurowych 
niemieckiego Urzędu Gminy. Urzędnicy niemieccy nie potrafili się uporać 
z archiwum polskiego urzędu, z którego musieli korzystać. Po przeniesieniu 
i przejęciu akt mieli ogromny bałagan. Po powrocie Wiktora z ucieczki 
Niemcy zatrudnili go jako pomocnika biurowego w szczególności do 
uporządkowania polskich dokumentów. Przy tej pracy Wiktor odkrył, że 
pośród dokumentów urzędu znajdują się nuty i kronika chóru „Słowik”. 
Zamaskował je w szafach i wynosił po trosze. Wyniósł wszystkie nuty i pieśni 
świeckich i kościelnych na chór męski i mieszany, łącznie około 80 teczek oraz 
kronikę chóru prowadzoną od roku 1930 – prawdziwy skarb z tamtych lat. 
Materiał ten jakże był przydatny tuż po zakończeni wojny. Gdyby nie 
zapobiegliwość Wiktora majątek ten przepadłby niechybnie z dymem, 
tak  jak  księgozbiór  polskiej  biblioteki  szkolnej.

11 listopada 1939 r. w godzinach wieczornych Wiktor zorganizował 
akcję. Pozostawiając na czatach Franciszka Grodonia – prezesa chóru 
i Alojzego Łabuska – jednego z założycieli „Słowika”, wkradł się przez okno 
do biura urzędu i zabrał sztandar chóru „Słowik” wraz z górną częścią drzewca 
i jedną szarfą. Wracając ze zdobyczą ul Szkolną natknęli się na grupę 
bojówkarzy niemieckich wychodzących z restauracji. Trójka ze sztandarem 
nie miała odwrotu. Wskoczyli więc do przydrożnego rowu i przywarli do jego 
dna pod krzakami truchlejąc, co będzie. Żandarmi podochoceni wypitym 
piwem, buńczucznie przeszli tuż obok nie zauważając nikogo. Sztandar został 
ocalony.

Wiktor Musioł pośród chórzystów „Słowika” na zjeździe śpiewaczym 
w Kończycach w 1956 roku.
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Pod koniec listopada 1939 r. zarekwirowane sztandary zostały 
zabrane przez policję. Ze sztandaru „Słowika” pozostały drzewce (dolna 
część) i druga szarfa. Wiktor obecny przy likwidacji wmówił 
funkcjonariuszom, że był to kompletny sztandar chóru. Później w czerwcu 
1940 r. na skutek donosu policja przeprowadziła dochodzenie w sprawie 
zniknięcia sztandaru chóru „Słowik”. Przesłuchiwano kilku śpiewaków, 
a Wiktorowi groził obóz. On jednak stanowczo zaprzeczał, a policja nie 
stwierdziła braku sztandaru – sprawę więc umorzono.

W tymże roku Wiktor ożenił się z utalentowaną chórzystką 
„Słowika” Mieczysławą Łabusek, córką wspomnianego już założyciela chóru.
Pracując na gminie zaopatrywał Polaków w tzw. „fingerabdruki”, kartki 
żywnościowe i inne dokumenty. Po akcji ze sztandarem Niemcy oddali go do 
dyspozycji komendy Wehrmachtu i mimo sprzeciwu wcielili go do wojska 
niemieckiego. Po przeszkoleniu skierowany został na front do Afryki do 
Afrika Korps. Przy najbliższej okazji przeszedł na stronę aliantów i po 
kilkunastu tygodniach już jako ochotnik Polskich Sił Zbrojnych chodził 
w angielskim mundurze z napisem „POLAND”. Dobry słuch muzyka 
umożliwiał mu szybkie opanowanie alfabetu Morse'a. Szkolenie kończy się 
pierwszą lokatą. Zostaje przydzielony do 1 szwadronu łączności Pierwszej 
Dywizji Pancernej. Z tą jednostką, przeszedł szlak bojowy od Francji przez 
Holandię, Belgię, aż do Niemiec.

Wiktor Musioł przy radiostacji
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Za udział w walkach został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami, Gwiazdą za Francję i Niemcy, Gwiazdą 1939 – 1945 i Medalem 
za Wojnę 1939 – 1945.

Po powrocie z poniewierki wojennej poświęcił się bezgranicznie pracy 
artystycznej chóru w Przyszowicach, a zwłaszcza pomagał dyrygentowi 
„Słowika” Janowi Górnikowi. Organizował koncerty, inspirował 
i przygotowywał sztuki teatralne, sam brał w nich udział. Najlepiej 
wykonywał role humorystyczne, wywołując swą grą salwy niekłamanego 
śmiechu wśród widzów. Najczęściej jednak parał się funkcją reżysera, a czasie 
spektaklu rolą suflera.

Skończył kurs dla dyrygentów zorganizowany przez Związek 
Śląskich Kół Śpiewaczych. W 1949 r. przejął pałeczkę dyrygenta chóru 
„Słowik”,  którą dzierżył do 1963 r.

Ofiarna jego praca przynosi rezultaty. W 1949 r. chór „Słowik” po raz 
pierwszy w historii zdobywa I miejsce w zawodach śpiewaczych okręgu 
przyszowickiego. W 1952 r. sukces się powtarza. „Słowik” pod 
kierownictwem Wiktora należy do czołówki tego okręgu. Chór organizuje 
koncerty, wieczory pieśni wzbogacone jednoaktowymi humoreskami 
wyreżyserowanymi przez Wiktora. Z ogromnym zapałem i ofiarnością 
udzielał się w pracach przygotowawczych do jubileuszu 50-lecia chóru. 
Początek lat sześćdziesiątych był dla chóru okresem bardzo trudnym – zespół 
chylił się ku upadkowi. Wiktor nie załamał się jednak ćwicząc nawet z garstką 
chórzystów.
Oprócz pracy ze „Słowikiem” Wiktor należał do chóru mieszanego 
działającego przy KWK Makoszowy w Zabrzu przez okres dwudziestu lat. 
Śpiewał i pomagał w pracy dyrygenta Ryszarda Ogurka. Od 1953 r. przez 5 
lat prowadził nowo założony chór mieszany przy KWK Gliwice.

W 1971 r. Wiktor ponownie obejmuje funkcję dyrygenta chóru 
„Słowik” w Przyszowicach. Wiedzie go ku kolejnym sukcesom. W 1974 r. 
chór przeżywa znacząca odnowę i powraca do chlubnej działalności. W pełni 
rozwoju, nazajutrz po udanym koncercie Wiktor umiera nagle 26 grudnia 
1975 r. Za swoją pracę w kręgach śpiewaczych zostaje wyróżniony srebrną 
odznaką honorową Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych 
i Instrumentalnych oraz tytułem Honorowego Dyrygenta chóru „Słowik” 
w Przyszowicach.

W dniu 30 grudnia 1975 r. o godzinie 9.00 został odprowadzony na 
wieczny spoczynek. Chór odśpiewał mu kilka pieśni żałobnych z solistą 
Aleksandrem Wilczkiem. Wiktor należał „niewątpliwie do najbardziej 
zasłużonych dyrygentów i zarazem działaczy chóru”.
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Chór „Słowik” –  owoc heroicznej pracy Wiktora Musioła

Ósmego grudnia 1912 r. grupa 44 mieszkańców Przyszowic założyła 
Towarzystwo Śpiewacze „Słowik”. Zapyta ktoś po co? – chcieli śpiewać – 
śpiewać wspólnie o tym, co przeżywali w swoim życiu. Były to więc pieśni 
polskie, patriotyczne, umacniające ducha narodowego, potem radosne 
z odzyskania wolności. Pięknie napisał drh Walerian Pyka - „pieśni 
SŁOWIKA w przypadkach ekstremalnych, w momentach sukcesu 
eksplodowały euforią, w chwilach porażek osnute były łzą”. Tak pozostało do 
dnia dzisiejszego, bo  dzisiejszy chór to spadkobiercy tych wspaniałych ludzi. 
Jak podają Kroniki chóralne pierwszym utworem jaki zaśpiewali była pieśń 
ze słowami „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy, gdy 
pomocy Boskiej wezwiesz wszystko Ci się zdarzy …”, bowiem  Bóg otaczał 
ich opieką, koił wszystkie troski i błogosławił radości śpiewania i tak 
pozostało do dnia dzisiejszego.

Minione 100 lat to okres dramatyczny dla całej ludzkości i dla 
naszego narodu. W tych jakże trudnych latach SŁOWIKIEM targały różne 
emocje, które wyrażali w śpiewie nieprzerwanie i nie poddając się szykanom 
i zakazom różnych władz. Historia pokazuje nam jakie trudności 
i niebezpieczeństwa stawały na drodze chórzystom, ale oni trwali i przetrwali. 
Dzisiaj możemy nazwać ich swoistymi bohaterami. Kroniki, sztandar, 
puchary, dyplomy, pamiątki – to dowody potwierdzające, że kolejne 
pokolenia śpiewaków to godni spadkobiercy.

W dowód wdzięczności jego imieniem nazwano jedną z salek pomieszczeń 
chóru „Słowik” w przyszowickim pałacu. Wśród dyplomów i wyróżnień, 
jakie były m.in. jego zasługą, wisi portret Wiktora przypominający młodym 
chórzystom człowieka, który większą część życia poświęcił temu, aby dzisiaj 
mogli swobodnie śpiewać w polskim języku ku chwale Boga i dla ludzi.

/źródło: Edward J. Pyka „Pamiętajmy o… ludziach i cmentarzach”, Przyszowice 2007/
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Najcenniejszy skarb SŁOWIKA to ludzie z pasją – chórzyści, 
dyrygenci, działacze, miłośnicy śpiewu chóralnego i członkowie wspierający. 
Chór liczy aktualnie 50 osób, najmłodsza chórzystka ma 11 lat, ktoś inny 77 
lat, to ludzie z różnymi zainteresowaniami, różnych zawodów, ale potrafiący 
ze sobą współdziałać i żyć jak w rodzinie wielopokoleniowej. Dwa razy 
w tygodniu spotykają się na lekcjach, wyjeżdżają na koncerty, uczestniczą 
w różnych uroczystościach, spędzają wspólnie wiele godzin w tygodniu. 
Dzisiejsze SŁOWIKI, tak jak kiedyś ich poprzednicy, pokochali te doznania 
jakich doświadcza się we wspólnym śpiewaniu. Na przykład, gdy podczas 
koncertu staje przed tobą dyrygent, który wyciąga swoje serce w dłoniach, 
a cały chór śpiewa, tak jak te dłonie nakazują. Potem jest Jego uśmiech, 
brawa słuchaczy i świadomość, że zabrzmiało pięknie. Rozumie to każdy, kto 
choć raz śpiewał w chórze.

W 1919 roku członkowie Towarzystwa Śpiewaczego ufundowali 
Sztandar chórowy. Bronili go w czasie II 
wojny światowej, ukrywali z całym 
dorobkiem nutowym narażając się na 
śmierć. Dzięki tym ludziom sztandar 
ten przetrwał do dnia dzisiejszego i jest 
teraz w Muzeum Górnośląskim. 
W 1967 roku ufundowano nowy 
sztandar będący wierną kopią 
poprzedniego. Na sztandarze tym 
widnieje Matka Boża z Dzieciątkiem, 
biały orzeł i słowa „Pod Twoją obronę 
uciekamy się”. Te symbole najpiękniej 
pokazują jakim wartościom przez całe 
100 lat SŁOWIK pozostał wierny – to 
Bóg, Maryja i Polska.

Chór śpiewa wszędzie, ale najchętniej i najczęściej śpiewa w kościele. 
Wtedy, gdy Bogu chce nieść dziękczynienie, prośby, uwielbienie czy 
przebłaganie. Ileż to Mszy Świętych odbywa się z udziałem chóru – 
jubileusze, śluby, urodziny, pogrzeby. Są zawsze tam, gdzie chcą okazać swoją 
wdzięczność i przywiązanie. Tradycją stały się pielgrzymki organizowane 
przez chór: do Częstochowy, do Gidli, do Leśniowa, Wambierzyc, czy 
Lichenia. Zawsze wierni są maksymie „śpiewamy Bogu na chwałę, a ludziom 
ku pokrzepieniu serc”. 

Sztandar Towarzystwa Śpiewu 
„Słowik” Przyszowice z 1919 r.
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Chór „Słowik” i goście zaproszeni w wieczór wspomnień 
poświęcony pamięci Wiktora Musioła w 1990 r

Przed wielkim jubileuszem 100–lecia „Słowik” przeprowadził cykl 
Spotkań z Pieśnią Pasyjną, od zawsze organizuje koncerty Kolęd, Koncerty 
Maryjne, śpiewa Pasje w Wielki Piątek, zapoczątkował także Koncerty 
Patriotyczne. Piękną tradycją jaką przejęli po swoich poprzednikach są 
„Wieczory Wspomnień” poświęcone tym, którzy w ostatnich latach odeszli 
na zawsze. Żaden chórzysta nie zostaje zapomniany, żyje w ich pamięci 
i pozostawił swój ślad w historii tego ponad 100-letniego dziś chóru. 
Dokładnie przed 20 laty nasz chór i nasi członkowie wspierający wznieśli na 
cmentarzu Tablicę Pamiątkową w „Hołdzie Zmarłym Śpiewakom 
i Muzykom”.

Na przestrzeni 100 lat przez chór przewinęło się15 dyrygentów. Byli 
to muzycy, ludzie wyjątkowi, bo to oni kierowali prostymi ludźmi, bez 
wykształcenia muzycznego, takimi, którzy chcieli tylko śpiewać. Niektórym  
z tych dyrygentów udało się wynieść ten śpiew na wyżyny sztuki chóralnej. 
W pamięci chórzystów do dzisiaj tkwi postać Wiktora Musioła. Prowadził 
chór w bardzo trudnym okresie, kiedy władze nałożyły kagańce na usta 
śpiewaków, rozpadały się okoliczne chóry i słabło całe życie śpiewacze. 
„Słowik” przetrwał, a Wiktor Musioł z Zarządem ożywił nastroje 
i zaktywizował śpiewaków. Salka prób w pałacu poświęcona jest właśnie jego 
pamięci.

Od 1979 roku dyrygentem jest Henryk Mandrysz. Dla historii 
istnienia „Słowika” Henryk Mandrysz to człowiek, którego zasług nie sposób 
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streścić. Liczne nagrody, wygrane konkursy, wspaniale koncerty, umiejętność 
doboru repertuaru anielska cierpliwość do chórzystów – to cechy 
charakteryzujące Henryka Mandrysza. Dzisiejszy „Słowik” zawdzięcza mu 
bardzo wiele. 

Wiek XX – jakże trudny w dziejach Polski – pewnie to te wszystkie 
nieszczęścia dały siłę i odwagę tym pierwszym SŁOWIKOM. Od początku 
Towarzystwo prowadziło ożywioną działalność: zjazdy, wieczory pieśni 
i sztuki teatralne. Chórzyści podtrzymywali świadomość narodową ludności 
- nie poddawali się szykanom. W latach wojennych zawieruch zawiesili 
działalność, by zaraz po nich ze zdwojoną siłą zabrać się do pracy. Starsi 
mieszkańcy Przyszowic i okolicy do dziś wspominają przedstawienia 
teatralne i operetkowe, gdzie chórzyści dali się poznać jako aktorzy sceniczni. 
Ograniczanie swobody repertuarowej to lata PRL-u, ale jak ktoś to 
zdefiniował - pieśni „Słowika” może trochę przycichły, ale nie zamilkły. 
„Słowik” śpiewa podczas lokalnych uroczystości, na festynach, na 
koncertach, na różnych scenach. Posiada w swym repertuarze dzieła 
największych kompozytorów polskich i zagranicznych, ale nie zapominamy 
o swoim pochodzeniu, żyjemy może w Zjednoczonej Europie, ale na śląskiej 
ziemi, stąd bogaty repertuar pieśni śląskich kompozytorów. 

„Słowik” przeprowadził kilka lokalnych edycji Trojoka Śląskiego, 
które pozwoliły na zapraszanie okolicznych chórów oraz chórów z odległych 
krańców Polski, jak i zagranicy. Ożywiona działalność na rzecz środowiska 
lokalnego została nagrodzona przez władze gminne tytułem „ZASŁUŻONY 
DLA GMINY GIERAŁTOWICE”, a w uznaniu bogatej historii i zasług 
SŁOWIK został przyjęty do ogólnopolskiej Konfraternii Najstarszych 
Chórów i Orkiestr. W 2013 r. Powiat Gliwicki przyznał chórowi Nagrodę 
BENE MERITUS. 

Nagroda BENE MERITUS w 2013 r.
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Od początku swojego istnienia „Słowik” był członkiem Związku 
Śląskich Kół Śpiewaczych. Najpierw był to Okręg Przyszowicki, a od 1964 
roku Okręg Rybnicki. W roku1988 SŁOWIK przystąpił do 
reaktywowanego Okręgu Gliwicko-Zabrskiego. Od roku 2010 jesteśmy 
członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Podczas 
Koncertu Jubileuszowego Zarząd ŚZChiO odznaczył SŁOWIKA Złotą 
Odznaką Honorową z Brylantem.

13

Zarząd Chóru „Słowik”

Aby chór mógł występować potrzebna jest ogromna praca wielu 
ludzi, aby móc działać w wielu sferach życia społecznego i muzycznego 
potrzebna jest umiejętna organizacja, zaangażowanie wielu ludzi. Zajmuje się 
tym Zarząd chóru pod przewodnictwem prezesa. Od 1912 roku „Słowik” 
miał 23 prezesów. Wspomnę tu tylko nazwiska tych, którzy jeszcze są wśród 
nas, to: drh Walerian Pyka, drh Irena Isielenis, drh Eryk Kabiczke. Ten 
ostatni w uznaniu jego ogromnych zasług został Prezesem Honorowym i 
mimo, że nie mieszka w Przyszowicach we wszystkich ważnych chwilach jest 
z nami. 21 lat prezesem był śp. drh Herbert Lomania, to on zaczął 
przygotowywać chór do obchodów jubileuszu 100 – lecia. Lata prezesowania 
drh Herberta Lomanii to bardzo bogata, urozmaicona część historii 
SŁOWIKA i chórzyści w dowód wdzięczności nadali mu tytuł Prezesa 
Honorowego. Dzisiaj prezesem jest drh Irena Cziumplik. 
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Na przestrzeni ponad 100 lat chórzyści podczas prób błąkali się po 
różnych miejscach, gdzie krócej lub dłużej mieli swoje lokum. Były to: 
mieszkania prywatne w domach chórzystów, sala „u Widucha”, sale w szkole, 
salki przy kościele, spichlerz, remiza strażacka,  pomieszczenia Gminnej 
Spółdzielni. Od ponad 20 lat chór ma piękną salkę w Pałacu. Tam 
zgromadzone są i wyeksponowane wszystkie cenne pamiątki, tam 
przechowywany jest bardzo bogaty zbiór nut. To miejsce chór posiada dzięki 
przychylności władz gminnych – tu pchają się nazwiska śp. już Herberta 
Gawlika i naszego członka honorowego i wójta zarazem Joachima Bargiela. 
Władze gminne pomagają stale przy organizacji różnych uroczystości, 
doceniają i pozwalają na kultywowanie pasji śpiewaczej mieszkańców 
Przyszowic i gminy.

Od zarania chór „Słowik” to nie tylko śpiewacy. Dzisiaj to 120 
członków wspierających, którzy pomagają w różny sposób. Niejednokrotnie 
to już kolejne pokolenie – po babci, matce, przejęło rolę członka 
wspierającego chór. Wielu śpiewaków, którzy nie mogli już 
z jakiegoś powodu śpiewać zostało członkami wspierającymi. Od wielu lat 
wszyscy oni dokładają swoje cegiełki, by chórzyści mogli realizować swoje 
plany.

Prezes honorowy drh  Herbert Lomania zgromadził wokół chóru 
Grono Ludzi Dobrej Woli, dzisiaj to członkowie honorowi. Są skarbem 
„Słowika”, wspomagają swoja radą, pomysłami, finansują przeróżne 
działania. Bez tych ludzi nie było by zrealizowanych wielu planów. Co 
najważniejsze, ci ludzie są z chórem w chwilach radosnych, podniosłych, ale 
również tragicznych i smutnych – są zawsze i to jest bardzo ważne!

Komitet Honorowy obchodów 100 lecia Chóru „Słowik” w 2012r
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Myślę, że pradziadkowie, poprzednicy potwierdziliby, że dla śpiewaków 
ważne jest to, że w Przyszowicach jest wielu wiernych, oddanych słuchaczy, 
obecnych na każdym koncercie. Jest wielu mieszkańców, którzy lubią 
śpiew chóralny. Chór „Słowik” może więc rozpocząć swoje kolejne 100 lat, 
bo tutaj jest dla kogo śpiewać! 

      Aurelia Pawlas

Męska część „Słowika”

Chór „Słowik” na wycieczce w Szczyrku
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Chór „Słowik” w Kończycach Zjazd Śpiewaczy 1949 r.

Chór „Słowik” po mszy św. odprawionej 20.05.1951r



Sztandar Towarzystwa Śpiewu 
„Słowik” Przyszowice z 1919 r.


