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ŁAWECZKA HADYNY I PYZIKA STANĘŁA NA SIEWIERSKIM RYNKU

    Na siewierskim Rynku stanął wyjątkowy pomnik poświęcony dwóm artystom, którzy rozsławili Siewierz
w całym kraju za sprawą pieśni "Od Siewierza jechał wóz" wykonywanej przez Zespół Pieśni i Tańca
"Śląsk". Na ławce w pobliżu fontanny z "malowanymi siewierskimi pannami" zasiedli autor tekstu, poeta
Zdzisław Pyzik oraz kompozytor utworu Stanisław Hadyna. Projekt oraz gipsowy model rzeźby został
przygotowany przez krakowskich rzeźbiarzy Agnieszkę i Marka Maślańców, a następnie odlany z brązu w
odlewni GZUT Sp. z o.o.
 
    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 symfoniczno-
baletowy 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 od dzisiaj – 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" czy
właśnie "Od Siewierza".
 
    Podczas ubiegłorocznego koncertu "Śląska” na dożynkach diecezjalnych w Siewierzu Burmistrz Miasta i
Gminy  Siewierz  Zdzisław  Banaś,  dziękując  zespołowi  za  występ,  zapowiadał  wykonanie  ławeczki  w
podziękowaniu za wieloletnią promocję naszego miasta w Polsce i za granicą.
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