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OD SIEWIERZA JECHAŁ WÓZ ROZBRZMIEWA NA RYNKU

Na siewierskim Rynku pojawiła się nowa atrakcja turystyczna – postument odtwarzający utwór „Od
Siewierza” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Wszyscy zadający sobie dotychczas pytanie – „Skąd wzięły się panny tańczące na siewierskiej
fontannie?” znajdą teraz odpowiedź na tablicy na postumencie, na której wygrawerowany został
oryginalny tekst utworu „Od Siewierza” znajdujący się w śpiewniku z 1955 roku pt. „50 piosenek Śląska: z
repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk”. Autorem tekstu piosenki, która
rozsławiła i wciąż rozsławia Siewierz w całej Polsce i poza granicami kraju, był Zdzisław Pyzik a jej
kompozytorem – Stanisław Hadyna, których pomnik w postaci ławeczki stanął nieopodal fontanny w 2018
roku.
Piosenka rozbrzmiewała w pięknym wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w wielu krajach, na kilku
kontynentach, przez dziesiątki lat. Ze wzruszeniem słuchali jej zwłaszcza Polacy, których zmienne życia
losy rzuciły w najrozmaitsze strony świata. Artyści z Koszęcina przywracali im pamięć o ziemi przodków, o
wielowiekowej polskiej kulturze i sztuce. Nam, mieszkańcom Siewierza i ziemi siewierskiej piosenka
Hadyny i Pyzika dawała nieustannie dużo radości i satysfakcji […] Niewiele jest przecież w Polsce miejsc poza stołeczną Warszawą - tak mocno utrwalonych w żywym repertuarze najpopularniejszych polskich
piosenek. Widomym dowodem naszej wdzięczności dla twórców piosenki "Od Siewierza jechał wóz..." jest
ławeczka z postaciami Stanisława Hadyny i Zdzisława Pyzika, ustawiona na siewierskim Rynku, nieopodal
fontanny i tańczących panien. Stanisław Hadyna i Zdzisław Pyzik swoim popularnym, powszechnie
lubianym utworem zaskarbili sobie serca wszystkich mieszkańców naszego książęcego grodu. Dlatego
bardzo dobrze, iż odtąd obaj Panowie będą już z nami na co dzień... – komentował tę inwestycję znany
dziennikarz prasowy i telewizyjny Mirosław Słomczyński (1934-2019).
Wierzymy, że piosenka przypadnie do gustu również tym, którzy jeszcze nie mieli okazji jej usłyszeć i
przez kolejne dekady będzie budzić pozytywne skojarzenia z naszym miastem.
Jednocześnie informujemy, że Gmina Siewierz uzyskała licencję od Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im.
Stanisława Hadyny na nieodpłatne odtwarzanie utworu w celu promocji twórczości Zespołu.
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