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PUERI CANTORES THORUNIENSES

NABÓR DO CHÓRU CHŁOPIĘCO-MĘSKIEGO I KSZTAŁCENIE GŁOSU
W  chórze chłopięco-męskim rozróżniamy tzw. głosy białe: dyszkant i  alt, któ-

rych partie wykonują chłopcy. Dyszkant to oznaczenie wysokiego głosu. Chłopców 
śpiewających w  chórach kościelnych nazywano dyszkantystami albo dyszkancista-
mi. Dyszkantem określamy najwyższy głos w zespole chóralnym w utworach muzyki 
dawnej do końca XVI w., odpowiadający późniejszemu sopranowi. 

W  XX w. ogromny renesans przeżywają chóry chłopięco-męskie. Działają we 
wszystkich krajach Europy, stając się składnikami narodowej kultury muzycznej. 
Chóry chłopięco-męskie dysponują wszelkimi walorami chóru mieszanego, wzbo-
gaconymi barwą przedmutacyjnego głosu chłopięcego, który jest zjawiskiem este-
tycznie niezwykle interesującym przez swą niepowtarzalną barwę dźwiękową i spe-
cyficzną ostrość.

Trudno nauczyć chłopców w wieku 7–12 lat wydobywać z piersi nie krzyk, nie 
gardłowe darcie, któremu towarzyszą skurcze twarzy czy nabrzmienie żył, ale głos 
dziecka miękki, soczysty, lekki i  zwinny. Podczas przesłuchań poszukujmy wśród 
chłopców takich, którzy są delikatni, poważni na swój wiek, inteligentni, kulturalni, 
czasem nieśmiali. Z rozmowy z chłopcem można wstępnie określić jego przydatność 
do zespołu chóralnego. Jeżeli mówi jasnym głosem, czysto, łagodnie bez krzyku a do-
nośnie, który zaśpiewa z prostotą, naturalnie, nie zachwieje się przy intonacji wyso-
kiego dźwięku, jest to sygnał dla dyrygenta o jego zdolnościach. 

Gdy głos uniesie się lekko z krtani, gardło nie zacharczy, to słychać głos piesz-
czotliwy, lekki, sprawiający nam przyjemność. Głos krzykliwy, ostry, gardłowy, nad-
miernie wibrujący, nosowy, niekoniecznie jest przydatny w chórze, tak jak głos za-
barwiony specyficznie lub zbyt silny. Chłopiec o żywym temperamencie, który chce 
się czymkolwiek odznaczyć i być pierwszym przy przesłuchaniu, wydaje dźwięk or-
dynarny, krzykliwy, często podobny do jego zachowania. Taki dźwięk to objaw złych 
manier i zachowania. Gdy te objawy ustąpią, okazuje się, że w takich „krzykaczach” 
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drzemie piękny głos, który nie jest falsetem, lecz jest to naturalny i jedyny głos dziec-
ka, który nie męczy krtani i brzmi jasno, prosto, dźwięcznie, ciepło.

Wybijający się chłopiec w chórze ze swym „solistycznym” nastawieniem jest na-
tychmiast weryfikowany negatywnie przez grupę i  często kończy się to odejściem 
z zespołu. Chórzyści nie znoszą u siebie solistów. Jednak dyrygent powinien liczyć 
się z ambicją chłopców i ich rodziców, szczególnie wrażliwych na punkcie wartości 
głosowych. Należy obrać sposób umiejętnego, łagodnego, pedagogicznego i  prze-
myślanego postępowania, aby nie wyrządzać im przykrości i nie zniechęcić ich do 
uczestnictwa w chórze. Dlatego zespół musi wspólnie dążyć do scementowanej jed-
ności zrównanej pod względem barw, emisji i siły brzmienia.

Kwalifikując chłopca do zespołu, zwracajmy uwagę na przykre, zakorzenione na-
wyki zawodzenia, brutalny, krzykliwy sposób śpiewania. Przy urabianiu ugoru, jakim 
jest słuch muzyczny, ale szlachetny w gatunku, potrzeba wiele systematyczności i wy-
trwałości nad rozwojem przyrodzonego słuchu muzycznego, jakim natura obdarzyła 
w stopniu niedoskonałym młodego człowieka.

W kształceniu głosu chłopca należy użyć różnych sztuczek, forteli, urozmaicać 
prowadzenie zajęć, wprowadzać współzawodnictwo. Grupę chłopców podzielić na-
leży na tych, którzy potrafią zaśpiewać natychmiast dźwięk a1 i tych, którzy potrafią 
to zrobić, ale z trudem. Często podczas próby nagrywałem zespół różnymi środkami 
technicznymi, by chłopcy usłyszeli swoją „produkcję artystyczną”, a słysząc ją potra-
fili ocenić i poprawić usterki. Wielokroć słuchaliśmy dobrych i wzorcowych nagrań 
innych zespołów.

W  okresie mutacji, tj. naturalnej zmiany głosu, jakiej ulega chłopiec w  okresie 
dojrzewania (zwykle między 14. i 16. rokiem życia), objawia się on w ochrypłości, 
niepewności intonacji i załamaniu. W tym czasie należy przerwać naukę śpiewu, by 
bez przykrych niespodzianek dla krtani zmienił się w głos męski: tenor (przeważ-
nie z  altu) lub bas (z  sopranu). Nie rozstawajmy się z  chłopcami, którzy przecho-
dzą mutację. Czekajmy aż ją przejdą. W tym okresie chłopiec powinien przychodzić 
na próby, pomagać w sprawach organizacyjnych, słuchać nowych utworów i powoli 
przechodzić do głosów męskich, tj. tenorów i basów. W ten sposób chór i dyrygent 
nie traci z tym młodzieńcem kontaktu. Mutacja głosu chłopca to tradycyjny problem 
dla prowadzących tego rodzaju zespół. W okresie bel canto, tj. w XVI–XVIII w., sto-
sowano praktykę kastrowania chłopców przez operację narządów płciowych przed 
okresem dojrzewania dla zapobieżenia mutacji, bowiem głos kastratów odznaczał 
się niezwykłą siłą i blaskiem. Przeciwko tej praktyce wystąpił w XVIII w. papież Be-
nedykt XIV pod groźbą ekskomuniki. Kastraci byli zatrudniani w operach, a także 
chórach dworskich i kościelnych.

CECHY OSOBOWE CHÓRZYSTÓW
Kandydaci do chóru chłopięcego winni wyróżniać się wieloma cechami pozytyw-

nymi – tak muzycznymi, jak i estetycznymi. Do tych pierwszych należą: dobry słuch 
muzyczny, bezbłędna wymowa, znakomita dykcja i pewne przygotowanie muzyczne, 
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np. wyniesione z muzykalnego domu. Cechy negatywne, dyskwalifikujące kandydata 
do chóru, to zwłaszcza brak słuchu muzycznego, wada wymowy, nieposłuszeństwo 
i niesforność. Zestawienie tych cech utrudnia pracę zespołu, lecz nie dyskwalifikuje 
kandydata. Jego słaby słuch muzyczny to niepewność intonacji w chórze. Trudno-
ści w  wymowie można potraktować łagodniej, ale i  ten element można poprawić. 
O przynależności do chóru nie powinny decydować trudności w nauce wynikające 
z braku zdolności chłopca, ale jedynie lenistwo.

Do tych pozamuzycznych cech należy dołączyć: dobre zdrowie, wysoki poziom 
inteligencji, pilność, pamięć, śmiałość, dobre wyniki w nauce, a nade wszystko kar-
ność. Tylko chłopiec czy młodzieniec muzykalny, karny, obowiązkowy i  szczerze 
rozmiłowany w śpiewie gwarantuje rozwój i  sukces zespołu. Chłopcy uczęszczając 
na próby w godzinach wolnych od zajęć i obowiązków domowych oraz szkolnych, 
poświęcają swój cenny czas na wspólne muzykowanie. Dlatego nie zawsze obowiąz-
kowość i punktualność są mocnymi stronami chórzystów. To często zajęcia szkolne 
kolidują z próbami chóru. Tutaj jednak nie stosujmy sankcji poza wychowawczymi, 
gdyż byłoby to niewłaściwe.

W tym miejscu można sobie uprzytomnić, jak morderczej trzeba pracy, by stwo-
rzyć dobry zespół. Szczególnie w tym miejscu nawiązuję do tematu mojego wystą-
pienia. To od dyrygenta w dużej mierze zależy dobra i miła atmosfera oraz przyjazne 
warunki obcowania młodych ludzi z muzyką. Wspólnie należy stwarzać nastrój so-
lidarności, zdyscyplinowania i  odpowiedzialności za swój zespół, który wspólnym 
wysiłkiem przynosi sukcesy. Czasami należy przyjąć życzliwe uwagi. Chór nie jest 
sprawą prywatną dyrygenta, ale jest zespołem składającym się z ludzi, którzy ufają 
jego „przywódcy” i  składają w  jego ręce swój czas, zamiłowanie do śpiewu i  swo-
je zdolności. Ta odpowiedzialność przed tą grupą chłopców i młodzieńców pchała 
mnie do góry, do ciągłego dokształcania się i doskonalenia metod pracy. 

W chórach zwłaszcza kościelnych wymagane jest zaangażowanie religijne i poboż-
ność jego członków. Wyraźnie lekceważący stosunek chłopca do spraw wiary i wy-
bujały indywidualizm powinien dyrygentowi uzmysłowić przydatność kandydata do 
zespołu. W  tym miejscu można zadać pytanie: Czy intensywna formacja religijna 
dojrzewającego młodzieńca przekłada się na zwiększoną liczbę powołań kapłańskich 
chłopców wywodzących się z  tego gremium? W moim zespole była to liczba zero! 

PRACA ARTYSTYCZNA
Badając słuch muzyczny kandydatów do chóru, należy zachęcać chłopców do 

wspólnego śpiewu znanej pieśni lub piosenki, a potem do indywidualnego zaśpiewa-
nia gamy, powtórzenie pojedynczego dźwięku kilka razy, wystukanie prostego ćwi-
czenia rytmicznego. Błędnym jest mniemanie, że walory głosowe chłopca to sprawa 
najważniejsza. O pięknie śpiewu chóralnego decyduje umiejętność śpiewania, muzy-
kalność i kultura zespołu. W początkowej fazie pracy z zespołem pamiętajmy o jego 
„stanie surowym” i że pracujemy z dziećmi. Należy uczyć – bawiąc. W przeciwnym 
razie istnieje niebezpieczeństwo zniechęcenia, znudzenia, rozbrykania. Zanim roz-
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poczęliśmy ćwiczyć utwory w czterogłosie, bardzo skutecznym środkiem w kierunku 
usamodzielniania głosów było śpiewanie mniejszych dzieł w formie kanonów. Zabie-
rało to mało czasu, a uzyskane korzyści były wielkie. 

Dyrygenta musi cechować planowość i metodyczność. Należy stawiać sobie wy-
magania jasne, celowe i wykonalne dla swojego zespołu. Wówczas wiemy, czego mo-
żemy od chóru żądać, czego mamy prawo się domagać. Każdy nowy utwór niech 
będzie dla chłopców nową radością, nowym przeżyciem artystycznym, który stwarza 
moment zainteresowania. Wybierany przez dyrygenta utwór nie może być zbyt trud-
ny i nużący, lecz oddziałujący swoim pięknem na upodobania śpiewających. Tu nie 
chodzi o używanie górnolotnych słów, jak artyzm, sztuka. Tę kwestię należy rozpa-
trywać w kategoriach rzemiosła: proste, uczciwe, rzeczowe, rzetelne. Pewien procent 
z  wymienionych elementów nazywam osobowością artystyczną i  częścią twórczą, 
z których wyrasta prawda, prostota i celowość poczynań muzycznych. Te elementy, 
oparte na równomiernym rozwijaniu wszystkich możliwości odtwórczych, powinny 
osiągnąć wymierny efekt w postaci jędrnego brzmienia melodii i harmonii, precyzyj-
nego rytmu, trafnie ujętego tempa, w prawidłowo wyartykułowanym słowie, logicz-
nie poprowadzonej frazie.

Podobnie jak we wszystkich rodzajach chórów, tak i w chłopięcych obowiązuje 
emisja głosu i ćwiczenia z nią związane. Z zasady dzieci wadliwie operują swymi na-
rządami głosu. Chłopcy tak jak na boisku chcą krzyczeć i głośno śpiewać, zwłaszcza 
jeśli rozporządzają silnym głosem. Mój sprzeciw wobec takich praktyk to kontrolo-
wanie w chórze brzmienia w piano, zwracając chłopcom uwagę, iż śpiew w tej dyna-
mice nie męczy narządów głosu, skupia uwagę, zwiększa czujność przy popełnianiu 
błędów.

 Kwestię oddechu należy wyjaśnić w sposób prosty i krótki, a ćwiczenia łączyć 
z odpowiednią gimnastyką. Dyrygent powinien znać budowę fizjologiczną aparatu 
głosowego, przekazać chłopcom, jak należy napełniać płuca powietrzem, jak formo-
wać dźwięk i prowadzić go do rezonatorów. W ten sposób można uzyskać czystość 
dźwięku, ciągłość, jednolitość, nośność, szlachetność i zdolność do przekazywania 
odcieni dynamicznych.

 Dobrą dykcję można uzyskać poprzez głośne czytanie tekstów pieśni, utworów 
przygotowywanych do wykonania tak indywidualnie, jak i z całym zespołem. Pod-
czas próby chóru można „przemycać” podstawowe zasady muzyki, trochę solfeżu 
opartego zwłaszcza na materiale znanych pieśni. Zdawałoby się, że „analfabeci mu-
zyczni” poza trzymaniem nut nic nie potrafią. Przy umiejętnym pokierowaniu mogą 
nauczyć się nazw nut, znaczenia kresek taktowych, znaków chromatycznych, warto-
ści nut oraz innych wiadomości i umiejętności z dziedziny muzyki. Po pewnym czasie 
zauważyłem u moich śpiewaków czytanie nut w sposób neumatyczny, kierunkowy: 
nuta w górę – głos w górę, nuta w dół – głos w dół. Z tego systemu neumatycznego 
powoli przechodziliśmy do diastematycznego, tzn. liniowo-interwałowego. 
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SPECYFIKA PRACY Z CHÓREM CHŁOPIĘCYM
Chór tworzy specjalnego rodzaju wspólnotę: artystyczną i wychowawczą. By śpie-

wać w chórze chłopięcym, trzeba mieć nie tylko piękny głos, zdolności muzyczne, 
ale być po prostu przyzwoitym, prawym człowiekiem, który stale staje się lepszy: 
w domu, w szkole, na ulicy, na próbie, na estradzie, w galowym stroju i codziennym 
ubraniu. Trzeba być sobą i umieć żyć z innymi, a sztuką jest umiejętność zrównowa-
żenia własnej indywidualności z zespołem.

Artystyczny i wychowawczy system wartości winien być jasny i zrozumiały, od-
porny na wyraźne koniunktury, które nigdzie nie zostały skodyfikowane, ale wszcze-
pione i utrwalone w świadomości chórzystów. Chłopcy, którzy sprawdzili się w takiej 
szkole życia i  wychowali na jej artystycznych wzorach, nauczyli się poszukiwania 
piękna i doznawania wzruszeń podczas wykonywanych pieśni, motetów, madryga-
łów czy też kantatowo-oratoryjnych dzieł.

Młodzi artyści potrafią łączyć obowiązki ucznia z trudami chórzysty. W te cnoty 
musi się przyodziać również dyrygent, zwierzchnik, szef, nauczyciel, obfitujący w ta-
lenty nie do przecenienia, który nie może być wolny od zwyczajnych ułomności, ale 
by przez nie jeszcze bardziej stać się bliskim, prawdziwym i autentycznym partne-
rem. Nasuwają się również pytania natury etycznej i moralnej: jakie cechy charakteru 
trzeba posiadać, by przebywać, uczyć, dyrygować, opiekować się grupą chłopców, 
którzy znajdują się w okresie przedmutacyjnym, trudnym w dojrzewaniu i kształcą-
cym osobowość chłopca? Czy każdy z nas odważyłby się stanąć jako dyrygent przed 
tyloma chłopcami? Gdzie się kończą emocje, a zaczyna odpowiedzialność przed me-
lomanami, rodzicami chórzystów, naszym sumieniem i przyszłością chłopców?

Zdolności muzyczne i wykształcenie dyrygenta to pewien depozyt. Wobec tego, 
jak należy pokierować tym darem, by jak najwięcej pożytku pozostało dla siebie i dla 
innych? Dyrygent prowadzący skomplikowany organizm muzyczny, jakim jest chór, 
powinien być ciągle twórcą i kreatorem jego poczynań artystycznych, także zmienia-
jącym się życiowo i artystycznie. Taki paradoks zdumiewającej koegzystencji stałości 
i zmienności, a wyłaniający się z powyższej konstatacji, może być symbolem domi-
nującym w wielu zespołach chóralnych, w tym także chóru katedralnego z Torunia. 
Zespół śpiewaków można porównać do instrumentu muzycznego, jakim są organy, 
a dyrygenta do muzyka grającego na nich. Dobra organizacja chóru to instrument 
muzyczny zespołowej gry, którą można porównać do organów, posiadających pisz-
czałki jako krtanie, rejestry jako głosy, miechy jako płuca.

Pracę dyrygentowi utrudnia nie tylko partytura. Jego działalność komplikuje tak-
że rola muzyka, nauczyciela i wychowawcy. Jeżeli zabraknie jednej z tych cech, musi 
się to odbić ujemnie na pracy i rozwoju zespołu. Nawet muzyk doskonale przygoto-
wany do pracy z chórem przez wadliwe metody pedagogiczne czy wychowawcze nie 
osiągnie zadawalających wyników swojej pracy. Może zdarzyć się sytuacja odwrotna. 
Oto zdolny, pełen organizacyjnych pomysłów niewykształcony muzycznie dyrygent 
potrafi zgromadzić wokół swojej osoby sporą ilość osób, z którymi jednak nie osiąga 
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muzycznie nic prócz złudnych efektów. W obu tych przypadkach wyrządza się szkodę 
chóralistyce, a wina spada na dyrygenta. W tym miejscu można zacytować lapidarne 
powiedzenie: „Nie ma złych chórów, są nieudolni dyrygenci”. Aby z luźnej gromadki 
rozbrykanych, niesfornych, niegrzecznych chłopców stworzyć śpiewających aniołów, 
trzeba żmudnej, wytężonej i wnikliwej pracy. Wysiłek wychowawczy stawiajmy przed 
sobą zanim nastąpią jakiekolwiek osiągnięcia artystyczne. Nim uda się nakreślić frazę 
muzyczną, najpierw urabiajmy poczucie ładu i dyscypliny wśród chórzystów.

Działalność zespołu Pueri Cantores Thorunienses to nie tylko szkoła muzycznej 
wrażliwości, ale też szkoła życia, która zdeterminowała określony styl zachowania. 
Do jej komponentów zaliczyć należy: szacunek do wartości moralnych, wynikają-
cych ze światopoglądu chrześcijańskiego, szacunek dla rodziny, nauczycieli, kateche-
tów, kolegów i społeczeństwa. 

Życie w  społeczności chóralnej uczy nie tylko śpiewu, muzyki, wrażliwości na 
sztukę i piękno, ale i umiejętności współżycia w grupie, karności i dyscypliny, za-
szczepia poczucie ambicji zbiorowej, poczucia odpowiedzialności za wspólny wysi-
łek, który chór z przyjemnością pokazuje publicznie. Uczy również obowiązkowości, 
zaradności, szacunku dla autorytetów, uczciwości i przyjaźni, grupowej solidarności. 
Musimy także reagować na próby wyśmiewania się z  kolegów, poniżania ich albo 
wpędzania we wzajemne kompleksy. Przeprosiny jeden drugiego załatwiają wszelkie 
niesnaski.

Dobry dyrygent jest przykładem wytrwałości w budowaniu tego, co najważniej-
sze: szlachetnych serc swoich wychowanków. Obie strony – dyrygent i  chórzyści 
– powinne władać tym samym językiem: prawdy i  szacunku, miłości do ojczyzny 
i bliskich oraz do prawdziwej sztuki. To poczucie szacunku usiłowałem zaszczepić 
moim chłopcom. Zaangażowanie śpiewaków musi iść w parze z zaangażowaniem 
prowadzącego, który dyrygując, staje się w rodzaju wodza wydającego komendy, do-
magając się posłuchu. Chór lubi być dowodzony pewną ręką. Niepewność wodza co 
do kierunku marszu działa demobilizująco na chórzystów. Dyrygent stający przed 
zespołem i publicznością powinien stwarzać wrażenie pewności tego, co czyni, co 
przychodzi mu z  łatwością, swobodnie, mimo woli. Słuchacze nie lubią na scenie 
męki i potu, chcą obcować z talentem. 

Próby, koncerty, uprawiana muzyka, muszą tworzyć wokół zespołu aurę praco-
witości, intensywnego piękna. Podczas pracy z zespołem należy być wymagającym 
nauczycielem. Starajmy się, aby nauka w chórze nie była męcząca ani nużąca, a szu-
kająca przyjemności w śpiewie zespołowym. Uwagę chłopców należy koncentrować 
na najwyższym poziomie, bez kompromisów. Nie można pracować „na pół gwizdka”. 
Nie wystarczy po prostu przyjść, odśpiewać swoje i dalej… nic mnie nie obchodzi. 
Tu życie tętniło w trybie rodzinnym, który był akceptowany przez moich chórzystów 
i ich opiekunów. Chłopiec, aby dobrze śpiewać, musi zmobilizować całą swoją oso-
bowość. Uczmy ich solidnej pracy, a tym samym podstawy do przyszłego, szlachet-
nego, dorosłego życia. Należy młodym śpiewakom stworzyć okazję zajęcia się czymś 
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sensownym, żeby z nudów nie próbowali eksperymentów z odkształcaniem swojej 
świadomości.

Uprawialiśmy przede wszystkim muzykę religijną i najczęściej występowaliśmy 
w kościołach. Uczestnictwo w liturgii swą podniosłością oddziaływało na moich chó-
rzystów, którzy niejednokrotnie wychowywali się z daleka od niej. Do zespołu trafiali 
chłopcy z rodzin rozbitych, nierzadko patologicznych. Znajdując się w chórze, zna-
leźli się w środowisku, które ich akceptowało i dało sporo ciepła, jakie gwarantować 
powinien dom rodzinny. Śpiewanie w chórze wyrabia w jego członkach wiele umie-
jętności o uniwersalnej przydatności. Zespół to całość składająca się z kilkudziesięciu 
osób, która funkcjonuje tylko wówczas, gdy precyzyjnie działają wszystkie jej ogniwa. 
Chłopiec jako jedno z nich musi zestroić się z dziesiątkami innych i mieć świado-
mość, że choćby jego głos brzmiał najpiękniej, zawsze będzie tylko częścią wspólnego 
brzmienia. Umiejętności, którymi trzeba się wykazać w chórze, to w stopniu podsta-
wowym czytanie nut, śpiew czysty intonacyjnie, stopliwość głosu z innymi, artykuło-
wanie treści w sposób możliwie plastyczny. Podczas koncertu chórzysta musi mieć 
podzielność uwagi: słuchać kolegów, odczytywać intencje dyrygenta. Proszę pamię-
tać, że percepcja muzyczna chłopców jest wielokroć większa niż osoby dorosłej. 

Dla ogromnej większości chórzystów śpiewanie w zespole okazało się piękną, ży-
ciową przygodą. Dzisiaj mają czas na spotkania, wzajemne wspomaganie się i inne 
przyjemności. Ci, którzy odeszli, wspominają dobrą szkołę życia. Duży wpływ dy-
rygenta na kształtowanie charakterów, kiedy chłopcy są podatni na wychowawcze 
wpływy, to początkowy okres przynależności do zespołu. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Pracę z chórem trzeba ożywiać poprzez kącik humoru, pogadanki, śpiew piose-

nek wycieczkowych, przesłuchiwanie wartościowych utworów, zwłaszcza wykony-
wanych przez inny, dobry zespół chłopięcy. Jeżeli nadarzały się okazje, organizowa-
łem chłopcom wyjazdy na koncerty innych zespołów, zwłaszcza chórów chłopięcych. 
Nasz zespół miał okazję obejrzeć i wysłuchać chóru Kapeli Sykstyńskiej z Watykanu 
pod dyrekcją ks. prałata (później kardynała) Domenico Bartolucciego (1927–2013) 
w bazylice katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Chłopcy z toruńskie-
go chóru katedralnego słuchali również koncertów „Poznańskich Słowików” i „Pol-
skich Słowików” z  Poznania oraz znakomitego chóru chłopięcego z  Tarnowa pod 
dyrekcją ks. prof. A. Zająca. W naszym zespole ustaliłem trzy próby w tygodniu. Przy 
mniejszej ilości czasu trudno mówić o sukcesach zespołu, a dorywcze spotkania nie 
spełniałyby swego zadania. Do moich zadań wychowawczych należało m.in.: spraw-
dzanie dzienniczków ucznia, śledzenie postępów w nauce, nawiązywanie kontaktów 
z rodzicami w aspekcie zachowania ich syna w domu i w szkole. 

W kalendarium działalności chóru wpisany był coroczny opłatek z udziałem bi-
skupa diecezjalnego i jego imieniny. Takie spotkania sprzyjały rodzinnej atmosferze 
i świadczyły o zrozumieniu wkładu pracy w przygotowanie repertuaru. Kiedy „de-
cydentom” wydawało się, że chór po prostu musi, powinien śpiewać, a ciężka praca 
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zespołu pozostawała niezauważona (sic!), wówczas pocieszałem chórzystów, organi-
zując wyjazdy rowerowe, imprezy sportowe, wspólne posiłki. W miesiącu sierpniu 
wyjeżdżaliśmy na tzw. obozy muzyczne do ośrodka rekolekcyjnego w  Nowej Wsi 
Szlacheckiej. Chłopcy w ciągu roku szkolnego legitymowali się dobrą opinią ze szko-
ły, a na koniec roku przynosili świadectwa ukończenia klasy. Uczyli się także precy-
zyjnie wygospodarowywać czas, by regularnie uczęszczać na próby. Prócz tego pro-
wadziłem kronikę chóru (8 tomów), w której widnieją wpisy: św. papieża Jana Pawła 
II, prymasa Polski Józefa Glempa, wielu kardynałów, księży biskupów, melomanów 
uczestniczących w koncertach, fotografie chóru, ważne dokumenty, a nawet pieczątki 
służby celnej po przekroczeniu granic podczas wyjazdów zagranicznych. Organizo-
waliśmy wspólne bankiety z rodzicami z okazji znaczących rocznic i sukcesów chóru.

Powyższe uwagi są zbiorem moich doświadczeń w  temacie prowadzenia chóru 
chłopięco-męskiego i nie wyczerpują one zagadnienia. 

ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie należałoby wspomnieć o koncertach i sukcesach chóru, które są 

uwieńczeniem 15 lat wspólnej pracy, wspólnego wysiłku młodych ludzi z ich dyry-
gentem.

Od 1992 r. Toruń dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II stał się samodzielną 
diecezją. W tym samym czasie objąłem funkcję organisty katedralnego i założyłem 
w  marcu 1994 r. Katedralny Chór Chłopieco-Męski Pueri Cantores Thorunienses. 
W ciągu kilku miesięcy przesłuchałem muzycznie w toruńskich szkołach podstawo-
wych około 2500 chłopców w wieku 7–10 lat. Spośród nich wybrałem 133 zdolnych 
muzycznie chłopców. Odbywały się regularne próby i obozy muzyczne, podczas któ-
rych śpiewacy doskonalili swoje umiejętności wokalne. 

Chór swoim śpiewem uświetniał uroczystości w  katedrze i  innych kościołach 
Torunia, województwa, diecezji, oraz wielu miastach Polski: Warszawa, Bydgoszcz, 
Włocławek, Częstochowa, Krasnystaw, Solec Kujawski, Golub Dobrzyń, Świecie nad 
Wisłą, Kowalewo Pomorskie, Iława, Iłowo, Wąbrzeźno, Koszalin, Skoczów, Busko-
-Zdrój, Skarżysko-Kamienna, Chełmża, Rumia, Tarnów, Brodnica, Łódź, Zławieś 
Wielka, Wronki, Łążyn, Przysiek, Gliwice, Zabrze, Aleksandrów Kujawski, Pasym, 
Olsztyn, Wolsztyn, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Inowrocław, Chojnice, Sza-
farnia, Grudziądz, Górzno, Kruszyny, Kiełbasin, Przeczno, Nowa Wieś Szlachecka, 
Raciążek, Wtelno, Jabłonowo Pomorskie, Wieldządz, Górsk, Mikołów, Pakość, Po-
znań, Gostynin, Gniewkowo, Przełęk, Nowogród, Grzegorz, Struga, Tuchów, Wejhe-
rowo, Pelplin, Rzeszów, Gdańsk, Osięciny, Przysiek, Licheń, Płock.

Chór współpracował z orkiestrami symfonicznymi: Toruńską Orkiestrą Symfo-
niczną, Orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, Orkiestrą Symfoników 
Bydgoskich, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Koszalinie i Olsztynie.

Podczas swojej działalności chór 17 razy odbył tournee artystyczne za grani-
cę (Niemcy 8-krotnie: Bonn, Schopfheim, Hinterzarten, Freiburg, Neuss, Kolonia, 
Hamburg, Duisdorf, Brühl, Bordesholm, Wandsbek, Bad Saschingen, Getynga, Dre-
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zno, Budziszyn, Kroswitz; Włochy 4-krotnie: Rzym, Asyż, Wenecja, Gorizia, Raven-
na, St. Elia; Watykan 3-krotnie; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – Illinois: 
Chicago, DeKalb; Wisconsin: Chippewa Falls, Kenosha, Wisconsin Dells, Wausau, 
Janesville; Minnesota: Duluth, Staples, Albert Lea; Dakota Południowa: Sioux Falls; 
Dakota Północna: Mayville; Belgia: Neerpelt; Białoruś 2-krotnie: Mohylew, Swietło-
gorsk; Szwajcaria: Bazylea; Francja: Strasburg, St. Odille, Lourdes, Paryż; Słowenia: 
Nowa Gorizia; Malta: La Valetta, St. Julians; Finlandia: Helsinki, Hyvinkaa, Hämeen-
linna; Hiszpania: Pampeluna, Estella, Bilba, Tolosa, San Sebastian,Villamayor de 
Monjardin, 501 razy koncertował w kraju i za granicą, w tym 62 na różnych konkur-
sach i festiwalach, podczas których trzykrotnie zdobył Grand Prix, 20 razy pierwsze 
miejsce, 6 razy drugie, 2 razy trzecie i  6 nagród publiczności. Chór śpiewał w  67 
miejscowościach w Polsce i 45 za granicą.

Chór nagrał 3 płyty CD i kasetę audio z kolędami. Śpiewał dla programu I  i  II 
Polskiego Radia, I i III TVP, Telewizji TAT, Telewizji MSM, TVK Toruń, TV Niepo-
kalanów, TV Licheń, TV Chicago w USA.

 W swoim repertuarze zespół posiada ok. 200 utworów chóralnej literatury pol-
skiej i światowej. Oto przykłady wybranych utworów: W.A. Mozart Msza Koronacyj-
na C-dur, Vesperae, M. Durufle Requiem, E. Eckart Cantorata, J.S. Bach Kantata 182, 
E. Morricone –muzyka filmowa: Misja i Tajemnica Sahary, G.B. Pergolesi Stabat Ma-
ter, G.F. Haendel fragmenty z Mesjasza, C. Orff Carmina Burana, G. Grubba Droga 
Krzyżowa, E. Głowski Modlitwa, muzyka M. Żebrowskiego do filmu M. Żydowicza 
Owoce miłości, podkład muzyczny do filmu o katedrze toruńskiej, L. van Beethoven 
Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej, chorał gregoriański.

Na temat zespołu powstało kilka prac magisterskich w Akademiach Muzycznych 
Bydgoszczy i Poznania oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Zespół był członkiem światowej i  polskiej federacji Pueri Cantores oraz Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr. W 2002 r. 22 chłopców, a w 2004 r. 20 chłopców zosta-
ło odznaczonych brązową odznaką PZChiO. W 2006 r. chór był organizatorem IV 
Ogólnopolskiego Kongresu Chórow Polskiej Federacji Pueri Cantores.

W moich poczynaniach i przygodzie z chórem katedralnym przez szereg lat po-
magała mi moja córka – dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska jako II dyrygent, kore-
petytor i akompaniator.

Z  moim chórem uzyskałem stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego 
i tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.
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SUMMARY

THE ARTISTIC AND EDUCATIONAL EQUILIBRIUM
OF THE INDIVIDUAL FEATURES OF THE DIRECTOR AND THE CHOIR,

BY THE EXAMPLE OF THE BOYS’ AND MEN’S CATHEDRAL CHOIR 
PUERI CANTORES THORUNIENSES

As a  background of the presentation, a  history of development of boys’ choirs 
and their role in the Christian civilization are presented. The main part of the article 
however is devoted to the challenges and techniques that are applied when new 
members of a future choir ensemble are selected. During such a test, the so-called 
musical ear is checked, among the other abilities, like emission of voice and its clarity 
and quality. Also the personality of the candidate is important together with his 
ability to concentrate and to follow a discipline, both so crucial in training of potential 
choir members. In addition, in the article the challenges and responsibilities of the 
director of the choir are presented. The director has to use an appropriate pedagogical 
approach and psychological sensitivity to sculpture not only the harmony of the 
voices of his choir, but also to try to reach the equilibrium of the personality of the 
ensemble, as the whole, as well as of each member of the choir individually. This 
expectation puts an additional responsibility on the director’s shoulders, since he 
has to realize and measure the potential abilities of the choir he is directing. In the 
presentation many conclusions and practical remarks derived from the experience 
of many years of work with the boys’ choirs are shared with the reader. All of them 
are based on the honest, straightforward and down to earth comments, which are 
derived from artistic work with the young boys, the members of choir. A rich list of 
technical issues of the emission of a voice, like being in a control of the voice, a proper 
breathing regiment, or diction is presented. This makes all the remarks even more 
important for a specific methodology of work with boys in order to create and keep 
in good condition the artistic and pedagogical aspects and characteristic of the choir.

The broad spectrum of the conclusions derived from a deep analysis of musical, 
psychological, pedagogical, and moral points of view, is illustrated here by the work 
and success of the Boys’ and Men’s Cathedral Choir Pueri Cantores Thorunienses, 
organized and trained to its perfection by the author of this presentation.


