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ODSŁONIĘCIE POMNIKA STANISŁAWA HADYNY I ZDZISŁAWA PYZIKA

25 września 2019 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Hadyny. Z tej okazji Sejmik
Województwa Śląskiego ogłosił rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny. Uroczystością zaplanowaną na
21 września 2019 r, społeczność oraz samorząd Miasta i Gminy Siewierz pragnie włączyć się w obchody
stulecia urodzin wybitnego twórcy.
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. na Rynku w Siewierzu o
godzinie 16.00. Uroczystość zaplanowano z udziałem Rodzin twórców oraz przedstawicieli Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszalek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski. Patronem medialnym wydarzenia jest TVP3 Katowice.
Kompozytor i założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Stanisław Hadyna (1919-1999) wraz z poetą i
publicystą Zdzisławem Pyzikiem (1917-2000) są autorami znanej pieśni „Od Siewierza jechał wóz”, która
przez dekady rozsławiała nasze miasto w Polsce oraz poza jej granicami. W podziękowaniu za niezwykłą
popularyzację Siewierza, na Rynku posadowiony został pomnik w formie ławeczki, na której umieszczono
postaci obydwu twórców pieśni. Tuż obok znajduje się fontanna, gdzie centralnym punktem są wykonane z
brązu dwie tańczące i ubrane w stroje ludowe "panny siewierskie", o których opowiada wspomniana
piosenka.
Piosenka "Od Siewierza" 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. - mówi pochodzący z
Siewierza dziennikarz prasowy i telewizyjny Mirosław Słomczyński. 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... – podkreśla Mirosław Słomczyński.
Stanisław Hadyna (1919-1999) to polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz. Był założycielem i
wieloletnim kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk”. Komponował m.in. utwory
skrzypcowe i fortepianowe. Wśród ważniejszych kompozycji znajdują się kantaty, poemat symfonicznobaletowy Wiosna, 250 pieśni chóralnych i solowych, 14 kolęd, 13 pieśni pasyjnych, a poza tym muzyka
baletowa, teatralna i filmowa. Do najbardziej znanych utworów należą m.in.: "Karolinka", "Starzyk", "Szła
dzieweczka", "Hej tam w dolinie", "Gdybym to ja miała" czy "Od Siewierza". Za swoją pracę otrzymał
liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł "Zasłużony dla Kultury Narodowej". Poświęcone jego pamięci pomniki
i popiersia znajdują się przed siedzibą Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie, w Galerii Artystów na placu

Grunwaldzkim w Katowicach oraz na Rynku w Siewierzu.
Zdzisław Pyzik (1917-2000) to polski poeta i autor piosenek, społecznik, prezes katowickiego oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Tworzył teksty piosenek dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz dla
teatrów dramatycznych i lalkowych Katowic, Sosnowca, Łodzi, Tarnowa. Był autorem słuchowisk
radiowych, reportaży, przygotowywał audycje słowno-muzyczne, programy rozrywkowe realizowane dla
radia i telewizji. Do jego autorstwa należą takie popularne piosenki jak "Starzyk", "Karliku, Karliku",
„Karolinka” czy właśnie "Od Siewierza".
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