
CANTHABILES  
śpiewają już 15 lat! 

 
Na początku lipca 

kątowski chór świętował swo-
je XV- lecie. W lipcu 1998 ro-
ku odbyło się pierwsze pub-
liczne wystąpienie, dlatego też 
wybrano taką właśnie rocz-
nicową datę, choć formowanie 
zespołu rozpoczęto już w 
kwietniu tegoż roku. Ci, którzy 
mieli okazję słuchać jak śpie-
wają, mogą potwierdzić, że 
Canthabiles na każdym kon-
cercie prezentują  najwyższe 
umiejętności wokalne. Równie 
imponujący jest ich repertuar – 
od prostych piosenek ludo-
wych, kolęd i pastorałek, po-
przez pieśni religijne, po utwo-
ry operowe – takie jak na przy-
kład chóralna Pieśń Niewol-
ników z opery Giuseppe Ver-
diego Nabucco czy zaaran-
żowana na wokalizę La 
Rejouissance (Radość) z Mu-
zyki sztucznych ogni Georga 
Friedricha Haendla. Od same-
go początku opiekunem muzy-
cznym i dyrygentem chóru jest 
Zygfryd Maczurek, a jego 
kierownikiem Jan Zając. Obaj 
panowie mocno zaangażowali 
się w tę działalność i obu leży 
na sercu dalsze trwanie i 
rozwój ansamblu.  

O początki  zespołu 
pytamy dyrygenta i jednego z 
założycieli. Wyjaśnijmy, że 
Pan Zygfryd jest muzykiem 
filharmonicznym (waltornistą 
w Filharmonii Opolskiej), a 
także organistą kościelnym. 
Pochodzi z umuzykalnionej 
rodziny, ukończył szkołę mu-
zyczną II stopnia. Pracował 
jako nauczyciel w szkole mu-
zycznej (od roku 1983 – w su-
mie 8 lat), w tym roku ob-
chodził jubileusz XXX-lecia 
pracy zawodowej. Muzyka 
chóralna jest jego wielką 
pasją. Szczególnym sentymen-
tem darzy chóry męskie. Za 
bliski ideału uważa Chór 
Aleksandrowa. 

Wiosną 1998 roku 
występował u nas w kościele 
chór z Sośnicy – wspomina 
muzyk. Po mszy przyszedł do 
mnie pan Zając i zapytał, co ja 
na to, żebyśmy założyli też taki 
chór. Pomysł mi się podobał, 
byłem jak najbardziej za, ale 
nie byłem przekonany, czy 
sprawa się uda. Bo to nie jest 
tak, że przedtem w Kątach nie 

było żadnego chóru. Przeciw-
nie, były! Jeszcze za Księdza 
Bloka był chór parafialny, 
potem między 85 a 89 rokiem 
też był chór kościelny, a wraz z 
powstaniem mniejszości, mię-
dzy 90 a 98 rokiem był kobiecy 
zespół śpiewaczy przy mniej-
szości. Występował z dwoma 
lub trzema mężczyznami – na 
pewno pamiętam, że mój wujek 
przygrywał im na harmonii. 
Powstał wtedy też śpiewaczo -
taneczny zespól dziecięcy - 
„Nahtigal” („Słowik”), który 
prowadziła moja mama. (Zes-
pół występował do 2006 roku). 
A wracając do powstania 
„Canthabiles” - właściwie za-
wdzięczamy to determinacji 
sołtysa, który wsiadł na rower 
i ruszył w objazd po wsi. Nie 
wiem jak przekonał ludzi, ale 
udało mu się namówić sporą 
gromadkę. Pracowaliśmy cięż-
ko i w lipcu już mieliśmy skro-
mny repertuar pozwalający 
występować. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacyjnie chór 

jest prowadzony przez Mniej-
szość Niemiecką. To to finan-
suje stroje śpiewaków. Koszty 
transportu pokrywane są przez 
organizatorów imprez, którzy 
zapraszają na występy, także 
ewentualne nagrody za udział 
w przeglądach i konkursach 
służą finansowaniu wyjazdów 
i innych potrzeb. Najczęściej 
śpiewamy za kawę i ciasto – ze 
śmiechem oświadcza rozmów-
ca. Tak jest na różnych uro-
czystościach i festynach. Ale 
ostatnio nie jeździmy na fes-
tyny. Żeby dobrze brzmieć, 
trzeba mieć odpowiednie wa-
runki akustyczne – a pod na-

miotem trudno o takie. Wolę, 
żebyśmy śpiewali w ogóle bez 
mikrofonów, bo w przypadku 
chóru należałoby dysponować 
naprawdę profesjonalnym
sprzętem. Inaczej ranimy uszy 
słuchaczy i sami się nie 
słyszymy. 

Canthabiles występu-
ją na wszystkich uroczysto-
ściach kościelnych w parafii, a 
także przy okazji uroczystości 
sołeckich czy gminnych. 
Oczywiście regularnie biorą 
udział w dorocznych prze-
glądach zespołów mniejszoś-
ciowych – tego gminnego w 
Kosorowicach i wojewódz-
kiego w Walcach, gdzie 
wielokrotnie zdobywali naj-
wyższe nagrody. Prócz tego 
spośród znaczących imprez 
należy wymienić: Międzyna-
rodowe Święto Chleba w 
Jaworze (2000r) czy Festiwal 
Mniejszości Niemieckiej w 
Polsce w Hali Stulecia we  
Wrocławiu (2009). Liczne też  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
były wyjazdy zagraniczne 
chóru – do Goerlitz, Dussel-
dorfu, Rostocku (na zapro-
szenie Urzędu Marszałkow-
skiego reprezentowali tam 
Opolszczyznę). Za miesiąc, z 
inicjatywy Muzeum Wsi Opol-
skiej w Rymarzowie (Ryma-
rov) w powiecie Bruntal (Cze-
chy) Canthabiles wystąpią na 
uroczystościach w ramach 
współpracy przygranicznej 
Euroregionu Pradziad (Pra-
ded). Raczej nie zabiegamy o 
wyjazdy zagraniczne – wyjaś-
nia Zygfryd Maczurek. Oczy-
wiście, jeśli zostaniemy zapro-
szeni, to nie wypada odmówić. 
Jednak takie wyjazdy są dla 

nas sporym wyzwaniem – or-
ganizacyjnym i – nie ukry-
wajmy – finansowym. Grupa 
liczy 28 członków, mamy swoje 
zobowiązania zawodowe i ro-
dzinne, część naszego zespołu 
to ludzie już nie najmłodsi i nie 
najzdrowsi (6 pań i 4 panów 
przekroczyło 70-tkę). Każdy 
taki wyjazd stwarza więc sporo 
problemów. Za to chętnie bie-
rzemy udział w imprezach nie 
wymagających dalekich wyjaz-
dów: jubileuszowych, charyta-
tywnych, rozrywkowych. Przez 
te 15 lat zgromadziliśmy bo-
gaty repertuar  na wszystkie 
okazje – te religijne i te 
świeckie. 

Należy  zaznaczyć, że 
wszyscy chórzyści są abso-
lutnymi amatorami. Przez lata 
pracy poznali na tyle podstawy 
solfeżu, że zapisy nutowe po-
magają im w śpiewaniu, ale i 
tak nowych melodii uczą się 
przede wszystkim ze słuchu. 
Jednak dyrygent przygotowuje 
im zapisy nutowe każdego 
utworu. Jego własnym dziełem 
są wszystkie aranżacje i trans-
krypcje. Sam nie komponuje. 
Jest tyle pięknych utworów, 
które napisali wielcy mistrzo-
wie – mówi. Kiedyś miałem 
dużo pracy ręcznie wykonując 
wszystkie zapisy nutowe – 
dodaje. Teraz mam odpowied-
ni program komputerowy, więc 
wszystko idzie szybciej i łat-
wiej. Obecnie problemem jest 
nabór nowych członków chóru. 
Przydałoby się więcej młod-
szych głosów, martwię się, bo 
starsi mają problemy zdrowot-
ne i sił na koncertowe śpiewa-
nie zaczyna im brakować. Ser-
decznie zapraszam mieszkań-
ców Kątów i ościennych 
miejscowości aby dołączyli do 
naszej „muzycznej rodzinki”. 

 
Wszystkim członkom 

chóru Canthabiles, jego dyry-
gentowi i kierownikowi ży-
czymy dźwięcznych głosów, 
pięknych pieśni, wysokich lo-
kat w konkursach, zdrowia i 
szczęścia w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym. 
Niech wasze głosy niosą się 
pod niebiosa, na radość lu-
dziom, Panu Bogu na chwałę. 
Wszystkiego najlepszego na 
długie lata śpiewania! 

 
W imieniu wiernych  
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