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Biskupa Gliwickiego Jana Kopca 

Jego Magnificencji Rektora Katolickiego 
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Aleksandra Garbal – Musica Sacra

„Caritas christi urget nos”

Wykonawcy:
lilianna Zalesińska – mezzosopran, kontralt (Warszawa)

Piotr szymanowicz – fortepian (Warszawa, Łódź)
agnieszka Hyla – organy (Wrocław,Sławięcice)

waldemar krawiec – organy (Zabrze)
adam kędzia – dzwony orkiestrowe (Opole)

wojciech wojdyła – kotły (Opole)
aleksandra Garbal- fortepian

akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
pod dyr. krystyny krzyżanowskiej – Łobody

 Gliwicki Zespół chorałowy pod dyr. ks. adama kozaka
chór Tryl oraz uczniowie Państwowej szkoły Muzycznej i- stopnia 

w strzelcach opolskich pod dyr. Marii Garbal
Prowadzenie koncertu: Piotr kunce

W programie koncertu kompozycje:

1. Fantazja organowa “ Z dawna Polski Tyś królową” (2017), 
wyk. Agnieszka Hyla prawykonanie.
2. Fragmenty z nowenny do Matki bożej Toszeckiej na chór i kwartet smycz-
kowy (2016), recytowane teksty autorstwa Korneli Czogalik, wyk. Chór Tryl 
oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Strzelcach Opolskich 



pod dyr. Marii Garbal, Gliwicki Zespół Chorałowy pod dyr. Ks. Adama Kozaka,  
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyr. Krystyny 
Krzyżanowskiej –Łobody, prawykonanie.
3. Medytacje organowe (2014), wyk. Waldemar Krawiec 
4. agnus dei z Missa „Pacem in terris”(2016) na kontralt i organy, 
wyk. Lilianna Zalesińska i Waldemar Krawiec, prawykonanie 
5. Preludia (2014) i nokturny na fortepian solo (2014-2016), 
wyk. Piotr Szymanowicz prawykonanie 
6.Poezye Michała anioła buonarrotiego na mezzosopran (kontralt) i fortepian 
( 2016) - fragmenty z opery sacra A.Garbal pt.: “Humanus-Veritas-Caritas”, 
wyk. L. Zalesińska i P. Szymanowicz 
7. Von guten Mächten wunderbar geborgen na mezzosopran, chór dziecięcy, 
fortepian i organy do słów Pastora Dietricha Bonhoeffera (2016), wyk. Lilian-
na Zalesińska, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Strzelcach 
Opolskich oraz dzieci członków Chóru Tryl pod dyr. Aleksandry Garbal, organy 
- Waldemar Krawiec, prawykonanie 
8. „Hymnus-caritas christi urget nos” na chór, dzwony, kotły i organy do słów 
Bp. Józefa Marcina Nathana i Andrzeja Cypriana Golisa (2017), wyk. Akademic-
ki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyr. Krystyny Krzy-
żanowskiej- Łobody, Gliwicki Zespół Chorałowy pod dyr. Ks. Adama Kozaka, 
Chór Tryl, dzwony orkiestrowe- Adam Kędzia, kotły- Wojciech Wojdyła, organy 
- Agnieszka Hyla, prawykonanie 
9. Magnificat na chór, kwartet smyczkowy i fortepian (2010), wyk. Akademicki 
Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyr. Krystyny Krzyża-
nowskiej- Łobody, fortepian- Aleksandra Garbal 
10. Toccata „ sursum corda – Habemus ad dominum” na organy solo (2017), 
wyk. Agnieszka Hyla, prawykonanie 

nota od kompozytora
Fantazja organowa „Z  dawna Polski Tyś królową” ukończona dnia 13 maja 
2017r. została skomponowana dla uczczenia 300 rocznicy Koronacji Cudowne-
go Obrazu Jasnogórskiej Madonny, 100 rocznicy objawień Matki Bożej z Fati-
my oraz Uroczystości Ponownej Koronacji XVII wiecznego Obrazu Matki Bożej  
Toszeckiej w  Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Toszku po jego reno-
wacji w  2017r. Obraz Matki Bożej Toszeckiej będący kopią oryginału Obra-
zu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z  katedry w  Passau autorstwa Łuka-
sza Cranacha Starszego został wykonany z  polecenia dziekana ks. Marquarda 
Freiherr von Schwendiego w 1622 r. i przywieziony do toszeckiego kościoła dla 
wzmocnienia nadziei wiernych parafian żyjących w  czasach niezwykle trud-
nych dla Polski - klęsk żywiołowych, zagrożeń tureckich i  wojen religijnych.  



Matka Boża od wieków pełniła bowiem rolę wyjątkowej Opiekunki naszej Ojczyzny.  
O  Niej śpiewano rycerskie hymny prosząc o  Jej Matczyne wstawiennictwo, 
zwłaszcza przed wyruszeniem na wojnę w celu obrony kraju proszono o zwycię-
stwo nad panującym złem. Śpiewano również w podzięce za wygraną, za zwycię-
ską obronę chociażby w bitwie pod Grunwaldem, podczas Potopu Szwedzkiego 
przy obronie Jasnej Góry w Częstochowie, czy pod Wiedniem przed i po bitwie 
z Turkami. Znamienną pamiątką po Odsieczy Wiedeńskiej jest także wyjątkowy, 
chociaż mało znany, a  bardzo piękny, liczący ok. 335 lat Obraz Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Częstoborowickim kościele na Lubelszczyźnie, do którego przybył 
jesienią 1683 r. (bezpośrednio po zwycięskiej bitwie stoczonej z oblegającą Wie-
deń armią turecką wezyra Kara Mustafy) Król Jan III Sobieski, aby podziękować 
za ocalenie naszej wiary chrześcijańskiej. O niewielkim kościele pod wezwaniem 
Świętych Piotra i  Pawła w  Częstoborowicach, Archidiecezji Lubelskiej piszę,  
ponieważ nie jest on tak znany, jak polskie sanktuaria, a  jednak dla naszej  
Ojczyzny i całej Europy wyjątkowo ważny z uwagi na fakt, iż tutaj właśnie w ołta-
rzu głównym znajduje się Obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, szczególna pamiątka 
przeszłości będąca własnością króla Polski przywieziona przez niego osobiście 
z jego kaplicy dworskiej z Pilaszkowic, gdzie w ukryciu w XVII wieku oczekiwała 
go i przed należącym do króla Jana III Sobieskiego nowo namalowanym obrazem 
Matki Boskiej, nazwanej później Zwycięską, gorliwie modliła się jego żona Królo-
wa Marysieńka o zwycięstwo nad Turkami i szczęśliwy powrót męża wraz z jego 
rycerstwem do domu. Osobiście kościół w Częstoborowicach stał się mi bliski, 
bowiem zostali w nim ochrzczeni również moi przodkowie. Koronacja Cudow-
nego obrazu na Jasnej Górze w 1717r. była dopełnieniem ślubów lwowskich Kró-
lewicza Polskiego Jana Kazimierza i ostatecznym związaniem kultu Matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej z  Jasną Górą. O  uznaniu królewskiego tytułu Matki 
Bożej przez Polaków świadczy konstytucja sejmowa z 1764 r., w której zapisano: 
„Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swojej Najświętszej Królowej Maryi 
Panny w Obrazie Częstochowskim cudami słynącym zawsze nabożna i Jej pro-
tekcji w potrzebach doznająca”. Nie bez powodu zatem moja Fantazja organowa 
zawiera w sobie dwa bardzo ważne hymny Polski Piastowskiej - hymn z   XIII 
wieku Bogurodzica oraz hymn z czasów Królestwa Polskiego i potem czasów Le-
gionów Piłsudskiego z 1860 r. - Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. W hymnie 
tym jasno jest podkreślone, że to Maryja jest Królową Polski, a jego treść stano-
wi jednocześnie prośbę o wstawiennictwo dla narodu Polskiego. Jej szczególnej 
opieki doświadczył również papież Polak Święty Jan Paweł II w cudowny sposób 
ocalony podczas zamachu na jego życie dnia 13 maja 1981r. na Placu Świętego 
Piotra w  Watykanie. Fantazja organowa stanowi przykład kompozycji sakral-
nej, w  której występuje dialog muzyczny nowoczesności z  tradycją. Ukłonem 
w stronę tradycji jest podkreślenie niezwykle ważnych wartości chrześcijańskich 



silnie zakorzenionych w kulturze polskiej, jakimi są miłość do Boga i Ojczyzny  
oraz kult Maryi Królowej Korony Polskiej, od 966r. Eksponowane są w niej za-
bytki literatury polskiej - dwa hymny z  minionych epok: rycerski i  królewski. 
Autorzy zarówno słów jak i melodii są w obydwu hymnach Anonimowi. Te dwa 
bardzo ważne polskie hymny towarzyszyły i towarzyszą nadal podczas wyjątko-
wych uroczystości w naszym kraju. Śpiewane niegdyś przez króla, rycerstwo pol-
skie, duchowieństwo i wiernych dodawały odwagi i sił do walki podczas obrony 
naszego kraju przed najeźdźcami, natomiast wykonywane w dzisiejszych czasach 
oparte na skalach archaicznych emanują dostojeństwem. Fantazja organowa po-
siada znamiona kompozycji nowoczesnej o swobodnej i nieskrępowanej ścisłymi 
regułami przestrzennej konstrukcji brzmieniowej, w której zostały wykorzystane 
elementy pracy przetworzeniowej, takiej jak technika wariacyjna, praca moty-
wiczna, poligenizacja i na zasadzie kontrastu - homogenizacja brzmień, kontra-
punktyczne układy trójwarstwowe, permutacje i  wariacje rytmiczne, zastoso-
wanie polirytmii i polimetrii, wielopostaciowych i wielowymiarowych struktur, 
a  także dyferencji układów rytmicznych. Fundamentem staje się pokaz tematu 
głównego w różnych jego postaciach, jest nim hymn Korony Polskiej Z dawna 
Polski Tyś Królową, a szczególnego dostojeństwa dodaje kompozycji pojawiający 
się w najniższych rejestrach organów majestatyczny temat pierwszego średnio-
wiecznego hymnu rycerskiego Bogurodzica, wykonywanego niegdyś w kościele 
wyjątkowo w języku polskim, bowiem wszystkie pozostałe pieśni i obrządki od-
bywały się wówczas zawsze tylko i wyłącznie po łacinie. Bogurodzica wykonywa-
na przez chór rycerzy w kościele stanowiła novum w ówczesnych czasach, a jed-
nocześnie wyjątkowość tegoż hymnu pozwalała na wykonanie go w oryginalnym 
języku polskim, jakim została stworzona, a  nie po łacinie. Fantazja organowa 
dedykowana jest Profesor Diane Bish, amerykańskiej organistce World Ambas-
sador of the Organ and Music, która zainteresowała się tą kompozycją, podobnie, 
jak moją Toccatą organową i aktualnie przygotowuje się w Stanach Zjednoczo-
nych do nagrania tych utworów dla programu Joy of Music Television Series.
uroczysta nowenna do Matki bożej Toszeckiej została skomponowana na za-
mówienie Proboszcza ks. Prałata Mariana Piotrowskiego, a ukończona pół roku 
po jego tragicznej śmierci, 1 stycznia 2016r. w Toszku, w dniu Uroczystości Świę-
tej Bożej Rodzicielki Maryi. Kompozycja posiada kilka wersji na solistów, chó-
ry dziecięce, żeńskie, męskie i mieszane, organy i orkiestrę smyczkową, a także 
wersję uproszczoną i skróconą do wykonywania dla wiernych z organami pod-
czas nabożeństw w każdą środę całego roku kościelnego. Wówczas recytowane 
są modlitwy autorstwa Marii Nowak-Kowalskiej oraz prośby i  podziękowania 
autorstwa wiernych parafian. Kompozycja ta zadedykowana jest przedwcze-
śnie zmarłemu naszemu śp. Proboszczowi ks. Prałatowi Marianowi Piotrow-
skiemu, dzięki któremu Nowenna powstała. Jest to utwór złożony z  9 części  



modlitewnych w całości śpiewanych, przeplatanych solowym śpiewem kapłana, 
a  zakończony dziewięciogłosowym Amen. Do Uroczystej Nowenny dołączone 
zostały śpiewane przez kapłana teksty autorstwa Św. Jana Pawła II, Św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus, papieża Franciszka i  rektora KUL –ks. prof. Antoniego  
Dębińskiego oraz kompozytorki, a w 2017r. -recytowane teksty poetki Korneli 
Czogalik, takie jak: Uwielbienie, Dziękczynienie oraz Prośby, przeplatane z czę-
ściami śpiewanymi. Główną ideą kompozycji jest stworzenie wyjątkowej at-
mosfery bliskości z Bogiem pogłębiającej w nas trzy cnoty Boskie, cztery cnoty 
główne oraz dwa przykazania miłości, a  także świadome umocnienie i oparcie 
naszych działań w Dekalogu. Uroczysta Nowenna została wykonana w całości 
po raz pierwszy 3 maja 2016r. w  kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Toszku przez Chór Tryl i wiernych parafian pod dyrekcją Marii Garbal, a także 
powtórzona 24 września 2016r. w  kościele pw. Św. Mikołaja podczas Między-
narodowego Festiwalu Kultury Polskiej w Olewsku na Ukrainie. Wykonawcami 
Nowenny na Ukrainie byli Chór Tryl oraz Chór z Olewska pod dyr. Marii Garbal. 
Do Nowenny dołączone zostały śpiewane z kwartetem smyczkowym Modlitwy 
o  pokój do tekstów kompozytorki. Uroczysta Nowenna w  całości trwa ok. 70 
minut. Od maja 2017r. przetłumaczona na język angielski i francuski jest wyko-
nywana w  Kanadzie przez wspólnotę chrześcijan w  intencji rodziców oraz ich 
nienarodzonych dzieci, również (co bardzo wymowne) przez nieustającą w mo-
dlitwie, więzioną za działalność pro life -Mary Wagner.
Medytacje organowe to cykl utworów na organy solo skomponowanych w  lu-
tym 2014r. na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich i  wykonanych po 
raz pierwszy przez Jakuba Pankowiaka na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” na wielkich organach Fary Poznań-
skiej dnia 22 marca 2014r. Jak sam tytuł sugeruje kompozycja w idei swej dotyka 
niezwykle ważnego aspektu kontemplacji i wyciszenia, jaka towarzyszy podczas 
modlitwy i rozmowy człowieka z Bogiem. Muzyka odzwierciedla odczucia bólu, 
cierpienia, zawiera prośby, podziękowania oraz uwielbienie Boga, Matki Bożej, 
Jej Syna i Ducha Świętego. Medytacje komponowane były z myślą o wielkich or-
ganach. Niewątpliwie szczególnym takim instrumentem są organy w  Licheniu. 
Dobór subtelnych brzmień oraz przeniesienie niektórych fragmentów o oktawę 
niżej umożliwia również wykonanie tej kompozycji na organach o mniejszej ilości 
głosów i  bardziej ograniczonej skali instrumentu. 
agnus dei na kontralt i organy jest częścią niedokończonej Missa „Pacem in 
terris” na głosy solowe, chór i organy, komponowanej w tym czasie, kiedy odczu-
waliśmy wyjątkowy niepokój w latach 2015-2016 z powodu wydarzeń, jakie mia-
ły miejsce u naszych sąsiadów na Ukrainie i modliliśmy się o pokój na świecie. 
W kompozycji tej słyszalne są wplecione w tok dramatycznej narracji motywy 
z Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny”.



Preludia na fortepian solo pochodzą z lat 2010-11, rev.2014, dedykowane Mar-
cinowi Tadeuszowi Łukaszewskiemu, skomponowane w  Warszawie podczas 
stażu kompozytorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i na-
grane oraz emitowane w mediach przez Annę Lewicką – Capigę z okazji Jubi-
leuszu 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, patrona uczelni, wielokrotnie 
wykonywane przez Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, Ewę Skardowską i Piotra 
Szymanowicza w Warszawie i  Łodzi. Głównym mottem preludiów są słowa wy-
bitnego węgierskiego kompozytora okresu romantyzmu, a od 1865r. rzymskiego 
zakonnika – Franciszka Liszta: „Życie nasze jest szeregiem preludiów”, a rozwi-
jając tę myśl pozwolę od siebie dodać, że życie jest pielgrzymowaniem, które-
go najwyższą wartością staje się miłość do Boga i bliźniego. 23 września 2017r.  
- prawykonanie całego cyklu Preludiów w wersji najnowszej z 2014r. przez Piotra 
Szymanowicza podczas koncertu kompozytorskiego „Caritas Christi urget nos” 
w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
nokturny na fortepian solo pochodzą z lat 2014-2017. Dedykowane Marcino-
wi Tadeuszowi Łukaszewskiemu. Nokturny op.7 nr 1 i 2 wykonane zostały po 
raz pierwszy przez kompozytorkę dnia 6 stycznia 2015r. w Sacred Heart Church 
we Floresville w Stanach Zjednoczonych, także przez prof. Gabrielę Szendzielorz 
na koncertach w Katowicach i Rydułtowach podczas Festiwalu Henryka Miko-
łaja Góreckiego, a kolejne Nokturny z  tego zbioru - w Centrum Nauki Koper-
nik w  Warszawie przez Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, na Uniwersytecie  
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie przez Ewę Skardowską i w Akade-
mii Sztuki w Szczecinie przez Annę Paras. W kompozycjach tych słychać w jakim 
kierunku podążały moje myśli związane z konstruowaniem melodii i ustanowie-
niem tego elementu wraz z harmonią i kolorystyką jako sprawy priorytetowej na 
mojej drodze twórczej. Komponowane były nocą, stąd ich tytuł; są to pieśni do 
Boga, pieśni bez słów wyrażane dźwiękami, śpiewem fortepianu. Tu podkreślę, 
że muzyka moja rozumiana jest jako śpiew ukazujący to, co metafizyczne, to co 
mistyczne. W Nokturnach śpiewność staje się postulatem naczelnym łączącym 
harmonijnie sztukę deklamacji i jej dramatyczną ekspresję. Melodię i śpiewność 
rozumiem jako boski dar o szczególnych znamionach doskonałości i piękna jako 
cech nadrzędnych. Nokturny moje to rozmowa z Bogiem i wieczorne medytacje 
o  tym, co było, co jest i  co będzie, to śpiew, który daje ukojenie, uspokaja, to 
śpiew instrumentu, który jest tak bardzo potrzebny i działa twórczo, bowiem roz-
wija w człowieku te najlepsze cechy i zmierza w kierunku dobra. Nokturn op. 7  
nr 4 jest wspomnieniem z wyjazdu na koncerty muzyki polskiej (23-25 IX 2016r.) 
na Północno-Wschodnią Ukrainę do Olewska i  Żytomierza, gdzie urodził się 
w 1860r. polski kompozytor, pianista i premier Polski - Ignacy Jan Paderewski. 
Nokturn ten jest również wspomnieniem historii Kresów oraz tego, co aktual-
nie dzieje się w tym kraju. Zadedykowany został żyjącym na Ukrainie Polakom  



dbającym, mimo wielkich trudności, o zachowanie tożsamości narodowej, reli-
gijnej i kulturowej, a także hołdem dla tych, którzy w XX wieku byli prześladowa-
ni za to, że byli Polakami, zmuszani do wyjazdu z rodzinnego kraju, również tych, 
którzy zaginęli bez wieści, którym w czasie wojny wydarto dzieci, rozdarto rodzi-
ny i zapędzono w miejsca wygnania, tych, którzy niewinnie zginęli. To historia 
życia naszych Rodaków, również cząstka historii mojej rodziny ze strony Matki.
Poezye Michała anioła buonarrotiego na mezzosopran (kontralt) i fortepian 
zostały skomponowane wiosną 2016r. na zamówienie Związku Kompozytorów 
Polskich, dedykowane Liliannie i Teresie Zalesińskim, a wykonane po raz pierw-
szy 2 lipca 2016r. podczas XXXIII Konfrontacji Chopinowskich ”Słowo i dźwięk” 
w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie, następnie 20 sierpnia 
2016r. w  Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie, emitowane wielokrotnie w Programie 2 Polskiego Radia, również 
wykonane 28 marca 2017r. podczas 70 Sesji Musica Moderna w Akademii Mu-
zycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przez Duet pieśniarski : Li-
liannę Zalesińską i Piotra Szymanowicza. Poezye Michała Anioła Buonarrotiego 
są fragmentem opery sacra Aleksandry Garbal – dzieła sceniczno – muzycznego 
o  tematyce religijnej zatytułowanego Humanus-Veritas-Caritas, którego libret-
to śpiewane jest w kilku językach. Opera ta eksponuje wątek rozwoju ludzkiej 
duchowości oraz wyobrażeń o  życiu doczesnym i  wiecznym. Główną postacią 
jest pracujący w Kaplicy Sykstyńskiej samotny malarz, rzeźbiarz i poeta -Michał 
Anioł, który podczas pracy twórczej w ciszy rozmawia z Bogiem i z Aniołami. 
Poezye X, VI oraz XXXIV jego autorstwa śpiewa Anioł Drugi. Każda z poezji 
jest zupełnie inna, a wynika to z treści jaką w sobie zawiera. Pierwsza jest bardzo 
delikatna, kolorowa, jak mgiełka, druga – burzliwa, energiczna, trzecia poezja– 
podkreśla to, co najpiękniejsze w  życiu, co jest najważniejsze w  sercu i  duszy, 
za czym człowiek tęskni, to : PRAWDA, DOBRO i  PIĘKNO, trzy pojęcia do-
skonałości. Trzy pieśni tworzące cykl wydają się obejmować w swej dramaturgii 
również wszelkie przeżycia człowieka wobec sztuki, a mianowicie: teorii pierw-
szej - aparte, czyli iluzji, teorii drugiej - katharsis, czyli wyładowania uczuć oraz 
teorii trzeciej – mimesis, czyli odtwarzania. Rozumienia te należały pierwotnie 
do poetyki w  swych greckich początkach i  opisywały przeżycia wobec poezji. 
Tam, gdzie zabrakło mi słów, naszkicowałam trzy fragmenty muzyczne, trzy 
poezje w postaci niezależnych, indywidualnych wypowiedzi artystycznych urze-
czywistnionych poprzez dźwięki w monologach oraz linie i układane kolorowe 
wzory, ich zestawienia w postaci barw w  dialogach mezzosopranu i fortepianu, 
które mimo różnorodności swej tworzą nierozerwalną całość, wzajemnie dopeł-
niają się. Osobiście czuję w pieśniach tych wpływy stylistyki oraz estetyki  fran-
cuskiej i włoskiej, ale również silne korzenie słowiańskie, polskie, bardzo duże 
wpływy muzyki Fryderyka Chopina, jego następców, Karola Szymanowskiego,  



jak również Gabriela Faure i Oliviera Messiaena. Natomiast prof. Mieczysław To-
maszewski określił muzykę moją jako „nawiązującą do pięknych tradycji naszej 
śródziemnomorskiej kultury, co w dzisiejszych czasach raczej rzadkie” [ Kraków, 
czerwiec 2017]. Poezjami zachwyciłam się studiując teksty mistrzów literatury 
włoskiej epoki Odrodzenia. Szczególnie urzekł mnie Sonet XXXIV napisany 
w duchu platońskim, w którym Michał Anioł w poetycki sposób miłość swą kie-
ruje do Boga. Komponując muzykę korzystałam z tekstów oryginalnych Micha-
ła Anioła Buonarrotiego w całości w  języku włoskim z XVI wieku napisanych 
przez malarza w tym czasie, kiedy pracował w Kaplicy Sykstyńskiej nad Sądem 
Ostatecznym. Operę sacra Humanus-Veritas-Caritas wieńczy Poemat liryczny 
do Boga Ojca oraz bezpośrednio po nim słowa z Nowego Testamentu z Ewan-
gelii Św. Mateusza, będące przypomnieniem i ostrzeżeniem dla wszystkich, na-
wiązujące do dzieła namalowanego w Kaplicy Sykstyńskiej, wyrecytowane przez 
Anioła Pierwszego : „Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn 
Człowieczy przyjdzie” [Mt 24,34-44]. Z uwagi na treść opera sacra powinna być 
wykonywana w kościele.
Pieśń „ Von guten Mächten wunderbar geborgen” na mezzosopran, chór chło-
pięcy, fortepian i  organy (lub fortepian i orkiestrę smyczkową) komponowa-
łam w   grudniu 2015 roku na zamówienie pani Zofii Schaffner dla uczczenia 
rocznicy urodzin ks.doc.dr hab. Dietricha Bonhoeffera, wybitnego niemieckiego 
teologa i duchownego ewangelickiego działającego z niezwykłym zaangażowa-
niem w czasach ideologii nazistowskiej w Berlinie, Tybindze, na Sycylii, w Afry-
ce Północnej, Barcelonie, Nowym Jorku, Cambridge, Londynie, miastach Danii, 
Finkenwalde (dziś Zdroje, dzielnica Szczecina), Koszalinie, Słonowicach, Wasz-
kowie, Tychowie, Sztokholmie oraz innych miastach Szwecji i Szwajcarii. Dietrich 
Bonhoeffer stojąc w całkowitej opozycji do ówczesnego „urzędowego” luterani-
zmu niemieckiego, popierającego nazizm i realizującego jego ideologię, sprzeci-
wiał się Hitlerowi ryzykując życie i pomagając dzieciom żydowskim w  ucieczce. 
Postulował „bezwarunkową powinność Kościoła wobec ofiar każdego systemu 
społecznego, nawet jeżeli nie należą do wspólnoty chrześcijańskiej”. [ w: cytaty 
w Wikicytatach ]. Pieśń „Von guten Mächten wunderbar geborgen” skompono-
wałam do oryginalnego tekstu napisanego w 1944 roku przez Dietricha Bonho-
effera bezpośrednio po nieudanym zamachu na Hitlera i odnalezieniu akt dzia-
łalności ruchu oporu w Zossen przez Gestapo. Natchnieniem do napisania tego 
pięknego tekstu było dla D.Bonhoeffera ostatnie spotkanie ze swoją matką tuż 
przed jego aresztowaniem i skazaniem na śmierć. W poezji tej odczuwalny jest 
silny wpływ matki pastora na rozwój duchowości jej syna, jednego z wielu mę-
czenników XX wieku występującego w obronie wiary chrześcijańskiej, w obronie 
miłości do bliźniego. Chociaż w tekście poetyckim nie ma mowy o matce, silnie 
odczuwalna jest nadzieja i spokój, jaki przekazała matka swojemu dziecku w tej 



najtrudniejszej chwili życia, aby było duchowo silne i nie poddawało się działa-
niu zła, ale to zło zwyciężało dobrem. Myśl teologiczna autora tekstu wraz z roz-
ważaniami na temat chrześcijaństwa oraz jego męczeńska śmierć nadała jeszcze 
głębszą wymowę wywierając istotny wpływ na powojenną teologię w  Wielkiej 
Brytanii i Ameryce, a także na polskich intelektualistów takich jak Stanisław Ba-
rańczak i  Jacek Kuroń. Kompozycja ta, dla podkreślenia symboliki powtarzania 
się historii w dziejach ludzkości walki zła z dobrem, zbudowana jest w  formie 
ronda, którego zwrotki wykonywane są przez solistę i organy, natomiast refren 
powtarza chór dziecięcy na tle fortepianu. W utworze tym w sposób symboliczny 
ukazana jest również korespondencja między światem ziemskim, a niebiańskim, 
bowiem głos solowy obrazuje ostatnią ziemską żarliwą modlitwę człowieka z Bo-
giem, tuż przed śmiercią, natomiast głosy dziecięce - radość z wielkiej nagrody, 
jakiej doświadczymy wszyscy przebywając w Domu Boga Ojca w niebie. 
hymnus Caritas Christi urget nos per coro di voci bianche, coro  
maschile ( coro misto), campane, timpani e organo do słów Ks. Biskupa Józe-
fa Marcina nathana i andrzeja Cypriana golisa (2017). Muzyka do hymnu, 
ukończona w  styczniu 2017 roku, skomponowana została dla uczczenia 150 
rocznicy urodzin oraz 70 rocznicy śmierci Ks. Biskupa Józefa Marcina Nathana 
– Fundatora Miasteczka Miłosierdzia i  Sanktuarium Cierpienia, rocznic, które 
obchodzone są tego roku w Parafii Św. Rodziny w Branicach. Niewątpliwie in-
spiracją do skomponowania tegoż hymnu stała się również 20 rocznica założenia 
Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego działającego przy Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w  Warszawie pod dyrekcją prof. Krzysztofa 
Kusiel – Moroza, a  także rozmowa z Ks. Biskupem Seniorem Janem Wieczor-
kiem oraz duże zaangażowanie w tej sprawie ze strony, mieszkającego w moim 
rodzinnym mieście - Toszek, Andrzeja Cypriana Golisa, autora polskich słów 
hymnu. Kompozycja o charakterze Adagio maestoso przeznaczona jest do wy-
konania przez chór chłopięcy, chór męski, kotły, dzwony i organy. Jest to wersja 
koncertowa hymnu. Możliwe jest również wykonanie utworu w wersji na chór 
mieszany. Niniejszą pracę kompozytorską ofiarowałam Warszawskiemu Chórowi 
Chłopięcemu i Męskiemu działającemu na UMFC pod dyrekcją prof. Krzyszto-
fa Kusiel – Moroza oraz Parafii Św. Rodziny w Branicach, aby pomóc w reali-
zacji pragnienia oddania czci wielkiemu kapłanowi Ks. Bp Józefowi Marcinowi 
Nathanowi, Patronowi poszanowania życia, tolerancji, wiary w człowieka i jego 
prawa do godnego życia. Pełna dostojeństwa melodia główna z hymnu– cantus 
firmus – z partii głosu tenorowego może być również wykonywana przez wier-
nych przed i  po nabożeństwie. Pierwsze wykonanie Hymnu: Toszek 23 wrze-
śnia 2017r. Koncert kompozytorski pod Honorowym Patronatem Biskupa Gli-
wickiego Jana Kopca z okazji Uroczystości Koronacyjnych Obrazu Matki Bożej  
Toszeckiej po jego renowacji oraz na zakończenie III Festiwalu Muzyki Organowej  



i Kameralnej, Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, wykonaw-
cy: Gliwicki Zespół Chorałowy pod dyrekcją Ks. Adama Kozaka, Chór „Tryl” 
pod dyrekcją Marii Garbal, Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej – Łobody, Adam Kędzia – 
dzwony orkiestrowe, Wojciech Wojdyła – kotły, Agnieszka Hyla – organy. Inne 
wykonanie w 5 listopada 2017r.: Bazylika Mniejsza pw. Świętej Rodziny w Bra-
nicach - uroczysty koncert z okazji 150 rocznicy urodzin Ks. Bp. Józefa Marcina 
Nathana.
Magnificat na chór, kwartet smyczkowy i fortepian (2010) jest skróconą wersją 
Magnificatu per pianoforte, coro di voci bianche, coro maschile (coro misto)  
e orchestra, który został skomponowany w 2017 roku dla uczczenia Jubileuszu 
300 -lecia na Jasnej Górze w Częstochowie. Kompozycja rozpoczyna się radosną  
frazą w  dynamice piano intonowaną przez obój, odzwierciedlającą odczucia  
Maryi w momencie Zwiastowania. Znaczenie niesione w Magnificat przez tona-
cje durowe związane jest przede wszystkim z radością otrzymanych łask, z obja-
wiającą się chwałą i potęgą Boga, z wiarą i nadzieją człowieka. Tonacje molowe 
natomiast konotują uniżenie, pokorę, bojaźń Bożą i grzeszność człowieka, która 
pociąga miłosierdzie Boga. Chóry symbolizują wspólnotę wierzących, a najwyż-
szy głos sopranowy – uwielbienie Maryi. Tekst stanowi oś semantyczną utworu, 
i tak słowa: exaltavit, suscepit Israel, Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto – przy-
gotowują nadejście kulminacji – et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Ostatnie słowo Amen wraz z imitacją dzwonów w partii fortepianu, fragmentach 
chóralnych i instrumentalnych symbolizuje dopełnienie, nadzieję i radosne od-
czucie istnienia Wszechobecnego Miłosiernego Boga w życiu każdego człowieka. 
Partia fortepianu odzwierciedla warstwę emocjonalną i duchową człowieka za-
głębiającego się w treść tego kantyku. Jest to utwór wyjątkowo mi bliski, bardzo 
ekspresyjny. Posiada kilka wersji, w  tym również z  kwartetem waltorniowym. 
Pierwsza, skrócona wersja szkicu tej kompozycji zanotowana została w  2010 
roku pod tytułem Magnificat na 3 chóry, kwartet smyczkowy i fortepian została 
wykonana 5 września 2010 na Zamku w Toszku przez Akademicki Zespół Mu-
zyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyrekcją profesor Krystyny Krzyża-
nowskiej – Łobody podczas uroczystości jubileuszowych 150 –lecia Toszeckiego 
Towarzystwa Śpiewaczego oraz 24 października 2015 w wersji z kwartetem wal-
torniowym wykonana z okazji 20 –lecia Chóru „Tryl”. Magnificat z 2017 roku po-
siada natomiast rozbudowaną partię fortepianu oraz powiększoną formę i aparat 
wykonawczy. 
Toccata organowa „sursum corda –habemus ad Dominum” zadedykowana zo-
stała wybitnej amerykańskiej organistce profesor Diane Bish, która zainteresowa-
ła się tą kompozycją i wyraziła chęć jej nagrania w ramach programu Joy of Music 
Television Series. Utwór ten może być odczytany przez słuchacza jako ilustracja 



słów: „W górę serca – Wznosimy je do Pana”. Dla kompozytorki data ukończe-
nia szkiców tego utworu jest znacząca – 8 maja 2017r. –przypadła bowiem na 
uroczystość Świętego Stanisława, jest wyrazem radości i wdzięczności Bogu za 
wielkiego, odważnego świętego patrona Polski – Biskupa krakowskiego Stanisła-
wa ze Szczepanowa, który 11 kwietnia 1079r. zginął śmiercią męczeńską z wyro-
ku króla Bolesława II Śmiałego. W roku 1253 biskup został ogłoszony świętym, 
a później uznanym za patrona Polski. Znamienne jest, iż postulaty tegoż świętego 
są niezwykle wymowne dla dwóch Ojczyzn, o których mówił: Królestwa Bożego 
i dla Polski. Święty Stanisław wyznacza nam Polakom zadanie wyjątkowo aktual-
ne również i dziś: Nie wolno nam zagubić się w świecie własnego egoizmu i utra-
cić cnoty czystości Bożego Dziecięctwa. Z okazji uroczystości kanonizacyjnych 
dominikanin i kanonik krakowski Wincenty z Kielczy (pochodzący z miejscowo-
ści na Opolszczyźnie) napisał w 1253 r. w języku łacińskim Historię o Świętym 
Stanisławie, do której dołączył hymn Raduj się, Matko Polsko – Gaude, Mater 
Polonia. Otrzymaliśmy w darze Dwie Wyjątkowe Matki : Matkę Bożą i Matkę 
naszą Ojczyznę wobec Których mamy poważne zobowiązania. Kiedy król Wła-
dysław Łokietek zjednoczył Polskę i koronowany został w 1320r. na króla Polski, 
hymn Gaude, Mater Polonia towarzyszył od tej pory uroczystościom wszystkich 
polskich władców z dynastii Piastów, Andegawenów, Jagiellonów, a także królów 
elekcyjnych, pełniąc rolę pierwszego królewskiego hymnu. Wykonywany jest do 
dziś z uwagi na jego niezwykłą wartość i przesłanie, a także dostojeństwo. Warto 
pamiętać, że twórca tekstu i melodii tego hymnu pochodził z rodziny rycerskiej 
Odrowążów, kompozytor z rodziny Świętego Jacka, Błogosławionej Bronisławy 
i Błogosławionego Czesława. W muzyce Wincentego z Kielczy (niedaleko miasta 
Toszek) odczuwalna jest wielkość ducha tego rodu oraz jego niezwykła religij-
ność znamienna dla Polaków. Hymn Gaude, Mater Polonia dowodzi, że sacrum 
obecne jest nie tylko w muzyce o charakterze majestatycznym, ale także i rado-
snym i tu mamy jego przykład. Bóg pragnie uczynić ludzi szczęśliwymi, dlatego 
obdarza nas swoimi łaskami. Cieszymy się każdym nowym dniem, który nam 
daje Stwórca i o tym przypomina nam muzyka i sztuka sakralna. Przykładem sa-
kralnej muzyki XXI wieku jest Toccata „Sursum corda – Habemus ad Dominum”. 
W Toccacie tej nie występują cytaty królewskiego hymnu Gaude, Mater Polonia, 
ale znajdujemy w niej podobne przesłanie spontanicznej, po ludzku rozumianej 
radości z wielkich darów Bożych, jakich Ojczyzna nasza dostąpić raczyła poczy-
nając od Chrztu Polski 966r., po dar Świętych Patronów, dar obecności Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Toszeckiej Wspomożycielki Wiernych wykonanego 
w 1622 r. dla naszej społeczności lokalnej w kościele Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Toszku, także dar szczególnej obecności Matki Bożej w dziejach Polski, 
czego dowodem są Jej cudowne wizerunki łaskami słynące w  całym naszym 
kraju w Sanktuariach polskich od Karpat po Bałtyk, również radość z zaszczytu,  



jakiego Polacy dostąpili mając możliwość słuchania na żywo i osobistego spo-
tkania się z osobą Rodaka - papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Słowa będące 
wezwaniem Boga: „Sursum corda” znajdują natychmiast w nas odpowiedź: „ Ha-
bemus ad Dominum”, wznosimy nasze serca do Pana, dziękując Mu za wszystko, 
co nam daje, a  jednocześnie oddajemy się Maryi „Totus Tuus”. W  taki sposób 
odpowiadali Bogu nasi polscy święci i odpowiedzieć powinniśmy również my 
dzisiaj. Muzyka Toccaty odzwierciedla radość z podarowanego nam życia, także 
wdzięczność jaką odczuwamy względem Tego, Który Był, Który Jest i Który na 
zawsze Będzie – in saecula saeculorum. Odczuwając nieustanną obecność i opie-
kę Stwórcy stajemy się mocni duchem. Dajemy swoją postawą i swoim człowie-
czeństwem świadectwo Prawdy o Bogu, o Jego działaniu pośród nas dzięki 
Duchowi Świętemu, który jest Dobrem i Pięknem, do Którego dążymy nieustan-
nie pracując nad swoimi słabościami i  z  Którym mam nadzieję spotkamy się 
kiedyś wszyscy, aby na zawsze z Nim przebywać w innej jeszcze nieznanej nam 
rzeczywistości, nazywanej po ludzku NIEBEM.
Aleksandra Joanna Garbal, www.polmic.pl, Fot. Andrzej Morciniec

www.aleksandra-garbal.pl
aleksandra Joanna Garbal - polska kompozy-
torka, pianistka, klawesynistka, teoretyk mu-
zyki i  pedagog. Rodowita Toszanka, urodzo-
na w  Wielowsi, koło Gliwic. Jest członkiem 
Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Sto-
warzyszenia Autorów ZAiKS. Osiągnięcia ar-
tystyczne: 1982,1983,1984 – Pierwsze Nagro-
dy na konkursach pianistycznych i  nagrania 

dla Polskiego Radia Opole : Jan Sebastian Bach – Inwencje 2 i 3 głosowe, Józef 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart – Sonaty fortepianowe, Kazimierz Seroc-
ki, Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Tadeusz Kassern – Miniatury for-
tepianowe. 1984 – ukończenie z  wyróżnieniem Państwowej Szkoły Muzycznej 
I-st. w  Strzelcach Opolskich. 1985- 1990 – nagrody i  wyróżnienia na konkur-
sach pianistycznych w  Opolu, Chorzowie oraz na Ogólnopolskim Konkursie  
Pianistycznym im. Karola Szymanowskiego w  Zakopanem. 1987,1988 – Let-
nie stypendia Janaćkovej Akademie Muzićskich Umeni w  Brnie. 1990 – Kon-
cert z  orkiestrą symfoniczną Filharmonii Opolskiej i  nagranie dla Polskiego 
Radia Opole. 1990 – ukończenie z wyróżnieniem Państwowej Szkoły Muzycz-
nej II-st. im. F.Chopina w Opolu. 1993 – II Nagroda ( I Nagrody nie przyzna-
no) na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda zorganizowanym  
przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich w  Warszawie. 1994, 
1995, 1997 – Stypendia Ministerstwa Kultury i  Sztuki. 1996 – ukończenie  



z wyróżnieniem studiów na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 
w specjalności teoria muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach. Praca badawcza pod kierunkiem prof. Jolanty Bauman – Szula-
kowskiej pt. „Instrumentalna muzyka kameralna kompozytorów Górnego Śląska 
w  latach 1945-1995. Ogląd warsztatu twórczego”. 1996 – Stypendium Kompo-
zytorskie Akademii Muzycznej w Rheinsbergu w Niemczech. 1997 – I Nagroda 
na Konkursie Kompozytorskim im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. 1998  
– Stypendium Gaudeamus Foundation w Amsterdamie. 1998 – honorowy gość 
Międzynarodowego Festiwalu Gaudeamus Music Week. 1998 – ukończenie 
z wyróżnieniem studiów kompozytorskich pod kierunkiem prof. Józefa Świdra 
na Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 1998 – ukończenie z wyróż-
nieniem studiów na Wydziale Instrumentalnym w klasie klawesynu prof. Marka 
Toporowskiego na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
2000 – ukończenie Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 2005 – ukończenie z wyróżnie-
niem studiów na Wydziale Wokalno – Instrumentalnym w  klasie fortepianu  
prof. Marii Kubień – Uszok oraz prof. Moniki Sikorskiej – Wojtachy na Aka-
demii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w  Katowicach. 2012 – ukończenie 
z  wynikiem bardzo dobrym Podyplomowych Studiów Kompozytorskich pod 
kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. 2013- ukończenie stażu kompozytorskiego pod kie-
runkiem prof. Mariana Borkowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Od 1994 – udział w międzynarodowych kursach kompo-
zytorskich, warsztatach i  sympozjach naukowych w kraju i za granicą prowadzo-
nych m.in. przez takich kompozytorów, jak Paul-Heinz Dittrich, Helmut Zapf, 
Osvaldas Balacauskas, Jonathan David Kramer, Tom Johnson, Martin Bresnick, 
Daryl Runswick, Claude Lefebvre, Louis Andriessen i Sylvano Bussotti. Uczest-
niczyła również w  międzynarodowych kursach klawesynowych prowadzonych 
przez Aline Zylberajch i Jacques Ogg oraz pianistycznych prowadzonych przez 
prof. Andrzeja Jasińskiego i prof. Józefa Stompla. Od 1994 udział w festiwalach 
i  koncertach w  Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, Francji, Holandii, Wa-
lii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainie. Kompozycje Alek-
sandry Joanny Garbal emitowane były m. in. przez Program 2 Polskiego Ra-
dia, Polskie Radio Katowice, Polskie Radio Opole oraz media zagraniczne, jak 
również wykonywane były m.in. na Festiwalu Młodych Kompozytorów w Kra-
kowie (1994), XVIII Festiwalu Sacrosong ‘94 w  Kościele Błogosławionej Kró-
lowej Jadwigi w Krakowie, w ramach Śląskiej Trybuny Kompozytorów w Kato-
wicach (1994, 1995, 1996), na Muzycznych Spotkaniach Młodych „Alkagran”  
w Bielsku-Białej (1994, 1995), VI i VII Dniach Muzyki Współczesnej, Górnoślą-
skim Festiwalu Kameralistyki „Ars Cameralis Silesiae Superioris” (1995, 1996), 



IV Dniach Muzyki Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu (1995), w Filharmonii 
Opolskiej (1995), na autorskim koncercie kompozytorskim (1997) i koncertach 
z cyklu “Kompozytorzy Śląscy” w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w  Katowicach (1995,1996,1997,1998, 2005, 2010),   Koncercie Muzyki 
Perkusyjnej z  okazji 65. rocznicy urodzin prof. Jana Zegalskiego w  Akademii 
Muzycznej w Katowicach (1997), Koncercie Finałowym XX Międzynarodowych 
Kursów dla Młodych Kompozytorów w Radziejowicach (2000), koncertach kom-
pozytorskich w Pałacu Szustra w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym im. 
Stanisława Moniuszki (2010, 2011, 2012), na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-
ryka Chopina w Warszawie (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 41. i 43. Międzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” (2012, 
2014), koncercie muzyki perkusyjnej w  Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu - cykl „Poznańscy kompozytorzy i  ich goście” 
(2012)  oraz w  Niemczech (Musikakademie Rheinsberg 1997, Hochschule für 
Musik Berlin 1998), Holandii (Amsterdam 1998), Francji (III Concours Interna-
tional de Piano, Orleans 1998, Hericourt 2005), Walii (The Llangollen Internatio-
nal Musical Eisteddfod, The Royal International Pavilion in Llangollen,The Pre-
statyn Youth Arts Festival Programme in the Parish Church, The International 
Festival in Ruthin, The Collegiate Church of Saint Peter in Ruthin 2005), Stanach 
Zjednoczonych (Panna Maria Historical Society, The Church in Panna Maria, 
The University of Texas - Institute of Texan Cultures at San Antonio, Our Lady of 
the Lake University - San Antonio, The International Festival of Culture in Cor-
pus Christi 2001 i 2015, Floresville, San Antonio 2015), Universität Mozarteum 
Salzburg (2013,2014,2015), Auli im. Mieczysława Karłowicza w  Katowicach  
- na autorskim koncercie kompozytorskim „Pamięci Profesora Józefa Świdra 
w  drugą rocznicę śmierci” (2016) w  Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów 
podczas XXXIII Konfrontacji Chopinowskich „Słowo i  Dźwięk” w  Antoninie 
(2016) oraz na Koncercie Polskich Kompozytorek w Studiu Koncertowym Pol-
skiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2016) ), na Międzynaro-
dowym Festiwalu Kultury Polskiej w Olewsku na Ukrainie (2016), w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie (2017), na Dworze Artusa w Toruniu (2017), pod-
czas 70 Sesji MUSICA MODERNA w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiej-
stuta Bacewiczów w Łodzi (2017 i Akademii Sztuki w Szczecinie (2017).  1997, 
2016, 2017 - Autorskie Koncerty Kompozytorskie w  Katowicach, Warszawie 
i w rodzinnym mieście Toszek. 
Źródło: www.polmic.pl –Polskie Centrum Informacji Muzycznej



auTorZy TeksTÓw: 
Ks. bp JÓZEF MARCIN NATHAN – autor łacińskich słów: „Caritas Christi urget nos”

Fundator Miasta Miłosierdzia i sanktuarium Cierpienia

Tablica w Branicach
ks. bp Józef Marcin nathan (ur. 11 listopada 1867 w  Tłustomostach, zm. 30 
stycznia 1947 w Opawie) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki narodowości 
morawskiej, biskup pomocniczy archidiecezji ołomunieckiej, społecznik, założy-
ciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i Zakładu Psychiatrycznego w Bra-
nicach. Syn nauczyciela w  Tłustomostach, w  latach 1869–1879 wychowywał 
się w  Ludgeřovicach. Po ukończeniu seminarium duchownego we Wrocławiu 
przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1891 od kardynała Georga Koppa; mszę 
prymicyjną odprawił w Hulczynie. Od 1892 był wikarym w Branicach. W 1899 
został proboszczem. W okresie 1914–1918 był posłem do Reichstagu. W 1916 
został komisarzem biskupim dla pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej (tzw. 
dystryktu kietrzańskiego), a w czasie II wojny światowej także dla sudeckonie-
mieckiej części tej archidiecezji. 26 kwietnia 1943 został mianowany biskupem 
tytularnym Arykandy i  pomocniczym archidiecezji ołomunieckiej, konsekro-
wany - Sukcesja Apostolska – data konsekracji: 6 czerwca 1943, Koncekrator: 
Maksymilian Kaller, Współkonsekratorzy: Heinrich Wienken, Joseph Ferche. 
W  1900 utworzył w  Branicach szpital pod nazwą Zakłady Leczenia i  Opieki 
(Branitzer Heil- und Pflegeanstalten), do dziś istniejący i  leczący psychicznie 
chorych. W  1908 nabył kompleks sanatoryjny Rochus (Rochusbad) w  Nysie,  
w późniejszych latach wybudował lub rozbudował kilka innych ośrodków lecz-



niczo-opiekuńczych, a także kilka kościołów. 21 grudnia 1946 został wysiedlony 
do Opawy, gdzie wkrótce zmarł w domu zakonnym ss. córek Bożej Miłości. W li-
stopadzie 2014 ciało biskupa Józefa Nathana powróciło do Branic i  spoczywa 
w krypcie Bazyliki Św. Rodziny w Branicach. 

andrZeJ cyPrian Golis
Lek. Med. Specjalista Psychiatrii - autor polskich słów hym-
nu ku czci Ks. Biskupa Józefa Marcina Nathana. Urodzony 
10 marca 1954 roku w Poraju k. Częstochowy. Absolwent Li-
ceum Ogólnokształcącego w Myszkowie i Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach. Po ukończeniu studiów pracował 
w Polanicy Zdroju i Dusznikach Zdroju. Mieszkaniec Tosz-
ka od 1982 roku. Żonaty, troje dzieci. Lekarz specjalista II 
stopnia w zakresie psychiatrii. Wieloletni lekarz i ordynator 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Od 1991 roku zawodowo związany z Ziemią 
Strzelecką. Od 2000 roku właściciel i dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej,,CYPRIAN-MED” - Centrum Neuropsychiatrii w Strzelcach Opol-
skich. Konsultant Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich. Prowadzi działalność także na terenie Małopolski. W okresie studiów 
pilot wycieczek zagranicznych. Był radnym Toszka i Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w  Katowicach. Od kilku lat członek Komisji Bioetycznej Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Ostatnio w sferze zainteresowań m. in. działal-
ność bractw strzeleckich.
kornelia cZoGalik

Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz teologii filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Opo-
lu. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Opolskim. Autor-
ka tekstów do muzyki Henryka Jana Botora Oratorium Rudzkie  
pt.:„ Dróżki Matki Boskiej Pokornej”, a także modlitw: Uwielbie-
nie, Dziękczynienie, Prośby recytowanych w  wersji koncertowej 
Uroczystej Nowenny do Matki Bożej Toszeckiej z muzyką Aleksan-
dry Garbal. Poetka pracuje jako polonistka i katechetka angażu-
jąc dodatkowo dzieci i młodzież w działalność teatralną, często na 

podstawie własnych tekstów. Wiersze pisze raczej okazjonalnie. W ramach hobby 
tłumaczy na gwarę śląską znane utwory poetyckie literatury polskiej. Przełoży-
ła z  języka niemieckiego dwie publikacje krakowskiego wydawnictwa „Astraia”. 
Przez kilka lat współpracowała z redakcją „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa 
Niedzielnego”. Jest współtwórczynią dziesięciu roczników parafialnej gazety o cha-
rakterze kulturalno -historyczno-formacyjnym. Od urodzenia związana jest z Ba-
bicami, bierze (wraz z mężem i dziećmi) czynny udział w życiu tamtejszej parafii. 



ks. dieTricH bonHoeFFer
Figura Bonhoeffera (pierwsza z prawej) i  in-
nych męczenników XX wieku (Opactwo 
Westminsterskie, Londyn). dietrich bonho-
effer, Dieter Bonhoeffer (ur. 4 lutego 1906 we 
Wrocławiu, zm. 9 kwietnia 1945 w  KL Flos-
senbürg) – niemiecki duchowny ewangelicki, 
teolog i antyfaszysta. Jego ojcem był psychia-
tra Karl Bonhoeffer. Dieter podjął studia teo-
logiczne w Tybindze już w wieku lat 17, konty-

nuował je w Berlinie. Za pracę pt. Sanctorum communio („Świętych obcowanie”) 
otrzymał tytuł doktora teologii. W 1930 habilitował się i otrzymał stanowisko do-
centa berlińskiego uniwersytetu. 5 września 1930 wyjechał na studia zagraniczne 
w Union Theological Seminary w Nowym Jorku, gdzie poznał kulturę, sytuację 
społeczną, a przede wszystkim życie religijne Murzynów w USA. Od przełomu 
lat 1932 i 1933 Bonhoeffer coraz bardziej jednak oddalał się od kariery uniwersy-
teckiej, poświęcając się pracy duszpasterskiej. Jego działalność przypadała na lata 
rosnących wpływów Hitlera w Niemczech, na czas, kiedy ideologia nazistowska 
stawała się niemiecką ideologią państwową. Wyjechał do Londynu, gdzie w la-
tach 1933-1935 był pastorem. Po powrocie do nazistowskich Niemiec wstąpił 
do Kościoła Wyznającego. Bonhoeffer zdecydowanie i aktywnie przeciwstawiał 
się ideologii nazistowskiej widząc w niej zagrożenie dla chrześcijan, dla Niem-
ców i dla ludzkości. Aktywnie głosił hasła pacyfistyczne na gruncie religii (bracia 
w  Chrystusie nie mogą skierować broni przeciw sobie, bowiem tak naprawdę 
skierowaliby ją przeciw Chrystusowi), nawoływał wiernych do przeciwstawiania 
się nazizmowi i ostrzegał przed zagrożeniem niesionym przez jego zwolenników. 
Już w 1934 roku na ekumenicznym zjeździe młodych protestantów w Danii kre-
ślił wizje wojny, którą może wywołać nazizm. Jego przekonania nie mogły po-
zostać niezauważone przez hitlerowskie władze i wkrótce (w 1935) pozbawiony 
został urzędowo prawa do nauczania. Stworzył wówczas półlegalne seminarium 
duchowne, które prowadził w Finkenwalde (dziś Zdroje[1], dzielnica Szczecina). 
Bonhoeffer nie tylko pragnął swobody głoszenia Ewangelii, lecz także gotów był 
zaryzykować życie, sprzeciwiając się Hitlerowi i pomagając Żydom w ucieczce. 
Hitler nie zapomniał o nim nawet w obliczu katastrofy Niemiec: na jego osobisty 
rozkaz 9 kwietnia 1945, dwa tygodnie przed wkroczeniem Amerykanów, Bonho-
effer wraz z admirałem Canarisem i generałem Osterem został postawiony przed 
trybunałem doraźnym, skazany i stracony na szubienicy w obozie Flossenbürg.



wykonawcy: 

Lilianna Zalesińska i Piotr Szymanowicz, fot. Małgorzata Znamionkiewicz
Lilianna Zalesińska - mezzosopran, śpiewaczka koncertująca, której głos stał się 
inspiracją dla polskich i zagranicznych kompozytorów. Ma na koncie liczne kon-
certy i recitale, m. in. na tak znanych festiwalach, jak Warszawska Jesień, który 
dwukrotnie otwierała, Festiwal w Łańcucie, International Izmir Festival (Turcja), 
gdzie reprezentowała Polskę z  orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą profeso-
ra Krzysztofa Pendereckiego, Festiwal Rossiniego, Max Reger Tage (Niemcy), 
Les Heures Romantiques (Francja), UNESCO PROMS, Forum Musicum, Łódź 
Czterech Kultur, który inaugurowała z   Maciejem Grzybowskim przy fortepia-
nie, z którym także wystąpiła w 2016 na Węgrzech z okazji Święta Narodowego 
tego kraju. Śpiewała w  światowych prapremierach utworów muzyki współcze-
snej m. in. na scenie słynnego Konzerthaus w Wiedniu, na zaproszenie ISCM, 
podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej, czy festiwalu SIMN (Rumunia), które-
go była gościem specjalnym. Występowała w spektaklach operowych w Austrii 
i w Niemczech, m. in. w pierwszym niemieckojęzycznym wystawieniu opery„Ot-
tone” Händla w reżyserii słynnego Harrego Kupfera, czy w pierwszym wystawie-
niu belcantowej opery Balducciego Boabdil - Re di Granata, w której kreowała 
partię tytułową. Ostatnio wystąpiła w  operze Benjamina Brittena Dokręcanie 
śruby w Operze na Zamku w Szczecinie, w spektaklu uznanym za wydarzenie 
sezonu artystycznego 2015/2016. Śpiewaczka ukończyła z  wyróżnieniem pre-
stiżowy Universität für Musik und darstellende Kunst w  Wiedniu, Akademię 
Muzyczną w Łodzi, Konserwatorium Królewskie w Brukseli w zakresie duetów 
pieśniarskich głos-fortepian. Ukończyła także historię sztuki w  Uniwersytecie 
Warszawskim.
Piotr szymanowicz - pianista kameralista, coach wokalny, związany zawodowo 
z Filharmoniami Łódzką i Narodową, zdobywał wykształcenie w Łodzi, Bruk-
seli i Wiedniu. Jako akompaniator od lat pracuje z wokalistami i  instrumenta-
listami. Jest nauczycielem kameralistyki w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi. 



Obydwoje artyści uważani są za jeden z  najciekawszych polskich duetów gło-
s-fortepian, który wykonał wspólnie wiele recitali w Polsce i zagranicą. w 2011r. 
duet zdobył i. miejsce w Międzynarodowym konkursie dla duetów Pieśniar-
skich w niemczech (kolonia). Jeden z ich recitali w Niemczech odbył się pod 
patronatem słynnego śpiewaka Dietricha Fischer-Dieskau, Występowali z recita-
lami m. in. w Stambule na zaproszenie Uniwersytetu Bosforskiego, podczas Dni 
Polskich w  Wiedniu, podczas Festiwalu im. A. Didura, na otwarciu Akademii 
Kameralistyki we Francji, w Salonie Polskim w Pradze, na zakończenie Roku Lu-
tosławskiego w Wiedniu, w Finlandii z okazji Święta Niepodległości, w Wilnie na 
festiwalu św. Krzysztofa, podczas Warszawskich Spotkań Muzycznych w Zamku 
Królewskim itd. Duet miał zaszczyt wystąpić podczas Roku Panufnika (2014) 
z recitalem w dniu setnych urodzin kompozytora, na którym była obecna Lady 
Camilla Panufnik.

agnieszka Hyla, fot. Roland Cedzich

agnieszka Hyla - urodziła się w  Kędzierzynie –Koźlu. W  latach 1994-2000 
uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1 w Kędzierzynie – 
Koźlu (klasa fortepianu Lidii Marek). W roku 2008 ukończyła Państwową Szkołę 
Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina Opolu w klasie organów Elżbiety 
Kaszyckiej-Kowalczyk oraz w  klasie śpiewu solowego Barbary Malinowskiej- 
Rudy. W  latach 2008-2013 studiowała w  Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym, w klasie organów prof. 
Andrzeja Chorosińskiego, w 2015 roku ukończyła studia magisterskie w tej sa-
mej uczelni na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
w trzech specjalnościach: edukacja Muzyczna, Prowadzenie zespołów wokal-
nych i  instrumentalnych w  klasie dyrygowania dr agnieszki Franków-Że-
lazny i Muzyka kościelna. W roku 2012 otrzymała wyróżnienie na konkursie 
muzyki organowej XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. 
ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii. W 2013 roku brała udział w Letnich Kon-
certach Organowych w  Krzeszowie, prezentując tam brzmienie instrumentu.  
Od rozpoczęcia studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wro-



cławiu śpiewała w trzech chórach: od 2009 roku w chórze „Feichtinum” i w latach 
2008-2011 w chórze im. Stanisława Krukowskiego działających w tejże uczelni, 
a od 2012 roku także w chórze Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, z którym już w 2012 roku nagrała płytę „Misterium” oraz koncerto-
wała w kraju i za granicą, m.in. we Francji i Czechach oraz Stanach Zjednoczo-
nych (Teksas). Agnieszka Hyla bierze także czynny udział w  licznych kursach 
mistrzowskich w  zakresie gry na organach, śpiewu solowego oraz warsztatach 
dyrygenckich.

waldemar krawiec, fot. Anna Krawiec

waldemar krawiec – Urodził się Kędzierzynie –Koźlu. Naukę gry na organach 
rozpoczął w  Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w  Opolu pod kie-
runkiem Barbary Ślęczek. Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Zabrzu 
w  klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Będąc na roku dyplomowym peł-
nił przez rok obowiązki organisty w  kościele św. Mikołaja w  Kędzierzynie, po 
śmierci pierwszego nauczyciela fortepianu Wiktora Świętka. Następnie studiował 
w  Akademii Muzycznej w  Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembal-
skiego. U swego mistrza ukończył również studia podyplomowe. Tematem jego 
pracy dyplomowej, było przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawla-
sa. W czasie studiów pełnił obowiązki organisty w kościele p.w. śś. Jana i Pawła 
Męczenników     w Katowicach (Dąb), a po studiach przez 7 lat w kościele św. 
Kamila w Zabrzu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich poświęconych in-
terpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez 
wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, 
N. Danby. W 1994 r. otrzymał wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie 
Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w  Poznaniu za najlepsze wykonanie 
utworu Mater dolorosa. Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista 
w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, 
Rosja, Finlandia). Interesuje się muzyką śląską. W 1996 r. brał udział w koncer-



cie poświęconym 25 rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. 
W 2003 roku już po raz drugi brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich 
w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wro-
cławskiego organisty i  kompozytora Moritza Brosiga. W  roku 2000 otrzymał 
nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład 
w rozwój kultury w mieście. Z jego inicjatywy zapoczątkowano w 1995 roku kon-
certy organowe w Zabrzu, które przekształciły się w Międzynarodowy Festiwal 
Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Został dyrektorem artystycznym 
tego Festiwalu. Prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykładow-
cą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwi-
cach. Udzielał się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału Droga 
do nieba. Uczestniczył w projekcie zakupu i instalacji organów do kościoła św. Ja-
kuba na wyspie Sachalin (Rosja). Na ten cel zagrał 30 koncertów charytatywnych 
w diecezji gliwickiej i opolskiej. W roku 2013 zagrał koncert inauguracyjny w ko-
ściele św. Jakuba na Sachalinie, gdzie zostały zamontowane nowe organy. Nagrał 
płytę CD rejestrującą cztery instrumenty Śląska Opolskiego oraz płytę z muzyką 
kompozytorów śląskich. We wrześniu 2015 roku otrzymał nagrodę w dziedzinie 
kultury od Prezydenta miasta Zabrze. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Od-
bioru Organów w Gliwicach. 
http://www.festiwal-organowy.pl/,
adam kędzia - dzwony orkiestrowe, wojciech wojdyła – kotły, 

fot. Robert Rutowicz
Adam Kędzia - ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach w 2001 r. w klasie perkusji prof. Jana Zegalskiego. Wojciech Wojdyła - 
ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 2007 r. 
w klasie perkusji prof. Jacka Woty. Obaj artyści koncertują w kraju i za granicą 
( Europa, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia). Na stałe związani są zawodowo 
z Filharmonią Opolską.



akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej

fot. Aleksandra Oleksy
akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w  Gliwicach jest chórem 
składającym się ze studentów Politechniki Śląskiej oraz ich przyjaciół, prowadzo-
nym niezmiennie, od momentu założenia, w 1996 roku, przez panią prof. dr hab. 
Krystynę Krzyżanowską-Łobodę. W czasie ponad 20-letniej działalności, AZM 
brał udział w licznych konkursach i festiwalach oraz jest organizatorem Między-
narodowych Warsztatów Muzycznych “Musica Pro Europa”. Do najbardziej spek-
takularnych należą formy wokalno-instrumentalne z różnych epok. Akademicki 
Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej daje rocznie około 50 koncertów. AZM 
podróżował m.in. do Czech, Bułgarii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Es-
tonii, Finlandii, na Maltę, na Węgry i na Ukrainę. Ważniejsze osiągnięcia AZMu 
w  ostatnich pięciu latach to, chronologicznie: Brązowy Medal w  kat. utworów 
skomponowanych pomiędzy 1400 a 1650 r, Spiritual i Gospel oraz Srebry Me-
dal w kat. muzyka współczesna na 51. Międzynarowodym Konkursie Chóralnym 
i Festiwalu “SEGHIZZI 2012” w Gorizii; Złoty Medal i Pierwsze Miejsce w kat. 
chórów mieszanych; Złoty Medal i  Pierwsze Miejsce w  kat. chórów kameral-
nych oraz Grand Prix Festiwalu na VIII Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego w 2012 roku; Drugie Miejsce w kat. chórów na XIX 
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i  Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie w 2013 roku; Cztery Srebrne Medale w kat. kameralne chóry mie-
szane, muzyka sakralna, gospel & spiritual, jazz & pop na i europejskiej olim-
piadzie chóralnej w Grazu w 2013 roku; Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice 
w kat. upowszechniana kultury w 2013 roku; Dwa Drugie Miejsca w kat. Gospel 
& Spirituals i chórów kameralnych na IV Wrocławskim Międzynarodowym Fe-
stiwalu Chóralnym “Vratislavia Sacra” w 2014 roku; Dwa Trzecie Miejsca w kat. 
chórów kameralnych i  kat. muzyki rozrywkowej, ludowej i  gospel na VI Kra-
kowskim Międzynarodowym festwialu chóralnym “Cracovia Cantans” w  2015 
roku; Dwa Srebrne Medale w kat. gospel & spiritual, jazz & pop oraz Złoty Medal 



w  kat. kameralne chóry mieszane na ii europejskiej olimpiadzie chóralnej  
w Mageburgu w 2015 roku; Dwa Drugie Miejsca w kat. chórów kameralnych 
i Gospel & Spirituals oraz Nagroda Specjalna za najlepiej wykonaną pieść wro-
cławskiego kompozytora na VI Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym “Vratislavia Sacra” w 2016 roku; Drugie Miejsce w kat. Muzyka Po-
pularna, Ludowa, Gospel i Spirituals oraz Trzecie Miejsce w kat. Chórów Kame-
ralnych na VIII Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym “Craco-
via Cantans” w 2017 roku.

o dyrygencie:
krystyna krzyżanowska-Łoboda
Absolwentka Akademii Muzycznej w  Katowicach i  Podyplomowego Studium 
Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również studia 
podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, spe-
cjalność: zarządzanie oświatą. Uzyskała II przewód kwalifikacyjny na stanowisko 
adiunkta II st. w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instru-
mentalnych w Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł profesora zwyczajnego 
sztuk muzycznych odebrała z rąk Prezydenta RP w 2015 roku. Obecnie jest pro-
fesorem Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadziła wiele zespołów, m.in. 
Chór Męski Echo w Katowicach, Zespół Kameralny Canticorum w Gliwicach, 
Chór Mieszany Ogniwo w  Katowicach, Chór Państwowej Filharmonii Śląskiej 
(jako asystent dyrygenta chóru) czy Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Pro-
wadziła i prowadzi zespoły wokalne i chóralne w Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. W 1996 założyła i prowadzi Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej z którym zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Za 
swoją pracę artystyczną została uhonorowana licznymi odznaczeniami. Często 
zapraszana jako juror konkursów chóralnych. Ma w  swoim dorobku nagrania 
płytowe, radiowe i telewizyjne. Współpracuje z wieloma światowej sławy instru-
mentalistami, wokalistami i dyrygentami, przy projektach dotyczących muzyki 
różnych epok. Jest ponadto: Dyrektorem Artystycznym Gliwicko-Zabrskiego 
Okręgu ŚZChiO wiceprezesem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego, oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, współorganizatorem i  jurorem Festiwalu Can-
tate Deo i  członkiem Niemieckiego Towarzystwa Muzycznego. W  katowickiej 
Akademii Muzycznej prowadzi m.in. zajęcia z  dyrygentury chóralnej oraz ze-
społy wokalne Instytutu Wokalno-Aktorskiego. Od 2007 roku prowadzi rów-
nież Chór Katedry Gliwickiej. W ramach tej działalności występuje z   również 
z formacją parafialnych Chórów Połączonych Diecezji, z którymi występuje m. 
in. na corocznym Jesiennym Festiwalu Pieśni Sakralnej oraz dając oprawę Mszy 
św. 11 listopada, 3 maja itp. Od roku 2012 – 2015 była kierownikiem chóru Gli-
wickiego Teatru Muzycznego. Od 2013 roku objęła z powodzeniem stanowisko 



kierownika Chóru Opery Śląskiej w  Bytomiu, który to zespół oprócz udziału  
w  spektaklach (nagradzanych m. in. Złotą Maską) daje również samodzielne 
koncerty w siedzibie i poza nią. 
Gliwicki Zespół chorałowy pod dyrekcją ks. adama kozaka 

fot. Izabela Ziętek
Gliwicki Zespół chorałowy to męska schola gregoriańska, działająca przy Stu-
dium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, która została założona w 2010 roku przez 
ks. dr Franciszka Koeniga. Zespół wykonuje śpiewy gregoriańskie podczas litur-
gii i nabożeństw, włączając się w ten sposób w postulat Kościoła, aby pielęgnować 
ten piękny, własny śpiew liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego. Schola uboga-
ca swoim śpiewem uroczystości diecezjalne, katedralne, parafialne oraz liturgie 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W repertuarze zespołu znajdują się nie 
tylko gregoriańskie śpiewy mszalne, tzw. proprium i ordinarium missae, ale także 
formy wielogłosowe oraz monodia liturgiczna w języku polskim. Od 2014 roku 
zespół prowadzi ks. Adam Kozak.

Fot. Andrzej Morciniec
chór Tryl pod dyrekcją Marii Garbal
Chór Tryl został założony w 1995 r. przez dyrygent Marię Garbal z  inicjatywy 
Proboszcza ks. Prałata Mariana Piotrowskiego i  działa przy kościele Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Toszku. Od 1997r. funkcjonuje również w strukturach 
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Chór koncertował na festiwalach w kra-
ju i za granicą ( USA- Teksas, Walia, Austria- Wiedeń, Niemcy, Francja, Ukra-
ina). Jest laureatem wielu konkursów chóralnych. W 2010r. otrzymał certyfikat 



gwiazdy spichlerza górnego Śląska, Bene Meritus 2013. W  swoim dorobku 
chór Tryl posiada cztery płyty z nagraniami kolęd i pastorałek, a także polskich 
pieśni ludowych w opracowaniach M. i A. Garbal, N. Kroczka, P.Maszyńskiego, 
S.Rożdżyńskiego i F. Rylinga w tym jedną płytę nagraną w ramach wyróżnienia 
z najlepszymi chórami krajów Europy Wschodniej. Wykonywany repertuar obej-
muje m. in. muzykę kompozytorów polskich i zagranicznych od czasów średnio-
wiecza po XXI wiek.
o dyrygencie:
Maria Garbal założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny chóru Tryl, pianista 
i pedagog. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Ukończyła studia na Wydziale Dyrygentury w klasie prof. Jana 
Wojtachy. Otrzymała liczne nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia 
zawodowe i pedagogiczne z dziedziny pianistyki oraz chóralistyki. Współautorka 
programów nauczania przedmiotów w szkołach muzycznych: kształcenie słuchu, 
rytmika, chór i audycje muzyczne, Człowiek Roku 2014 oraz Perła Roku 2015. 
Prowadzi warsztaty i seminaria dla chórów i dyrygentów, bierze udział w obra-
dach jury na konkursach chóralnych. W swoim rodzinnym mieście Toszek zało-
żyła Chór Tryl, którego już od 22 lat jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym. 
Dla chóru tego zorganizowała liczne koncerty na różnych festiwalach i  dyrygo-
wała w wielu miastach w Polsce, we Francji, w Niemczech, Wiedniu, Walii, Ukra-
inie oraz dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. W latach 2001, 2012, 2014 przy-
gotowała Chór Tryl do realizacji nagrań 3 płyt CD z muzyką polską, niemiecką, 
angielską, francuską, czeską, ukraińską, białoruską, włoską oraz innych narodów, 
zarówno religijną, jak i świecką, także muzyką ludową, w szczególności ze Śląska. 
Propaguje muzykę naszych polskich kompozytorów zarówno epok minionych, 
jak i  czasów najnowszych. Jest także dyrygentką chóru Jadwiżki w Ziemięci-
cach koło Gliwic, z którym również przygotowała i nagrała 2 płyty CD.
chór dziecięcy pod dyrekcją aleksandry Garbal
Został założony wiosną 2017r. przez Aleksandrę Garbal z  inicjatywy pani Ma-
rzeny Gajda – Iwanów. W skład chóru wchodzą uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I-st. w Strzelcach Opolskich oraz dzieci i wnuki członków Chóru Tryl: 
Joanna Bulla, Lorena Hołda, Karolina Kampa, Weronika Kampa, Karolina Mie-
dza, Marta Mnochy, Julianna Palica, Piotr Sikora, Julia Skandy, Weronika Sopala, 
Maria Suhs, Julia Triska, Emilia Weis, Martyna Weis i Paulina Wujec. 
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