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Z ¯YCIA MIASTA

W dniu 20 czerwca bie¿¹cego roku o godzinie 
17,00 na Placu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, 
na skwerku przed  Sierpeckim Ratuszem mia³o 
miejsce niecodzienne wydarzenie. Œwiatowa 
Prapremiera!

Ale od pocz¹tku...
Tydzieñ wczeœniej w warunkach lekkiej kon-

spiracji, bo w t³umie ludzi zgromadzonych w Bi-
bliotece Miejskiej, ale tak ¿eby nikt nie widzia³, 
otrzyma³em z³o¿on¹ dwukrotnie kartkê papieru 
formatu a-4. Przekazuj¹cy nie pozwoli³ mi zerkn¹æ 
okiem, tylko kaza³ schowaæ do kieszeni i zobaczyæ 
w domu. Zdo³a³em wymóc na nim kilka s³ów, 
które szeptem przekazane brzmia³y mniej wiêcej 
tak:  Jak zapoznasz siê z treœci¹ na spokojnie, to 
pomyœl czy weŸmiesz w tym udzia³ i jeœli tak, to 
czy mo¿esz jakoœ pomóc. Prawda, ¿e pachnie 
konspiracj¹?

Kartka le¿a³a w kieszeni i wrêcz pali³a pod-
szewkê, a rêka œwierzbi³a by siêgn¹æ i zobaczyæ, o 
co chodzi. W samochodzie pospiesznie rzuci³em 
okiem zobaczy³em piêcioliniê z nutami i kilka 
zwrotek wiersza. Odpad³em. Nuty to ja pamiêtam 
doskonale, ale ze szko³y podstawowej, wtedy 
dosta³em ze œpiewu trójkê z dwoma, a to ju¿ 
piêædziesi¹t lat minê³o prawie. Jeszcze w ogóle nie 
wiedzia³em jak tê kartkê ugryŸæ, a ¿eby uczes-
tniczyæ i do tego pomóc? Wieczorem zdzwoni³ 
telefon:
- No co przeczyta³eœ, wtedy? (wtedy to ulubione 
konspiracyjne s³ówko - wytrych).
- No tak... Przeczyta³em... Ale te nuty?
- To zatrzymaj siê pod wie¿¹ sierpeckiego ratusza 
o równej godzinie, wyjmij kartkê, patrz na nuty i 
zobaczysz ¿e to ³atwe, wtedy.
- ???
- No tak! Z wie¿y zabrzmi hejna³ i zobaczysz, ¿e siê 
z zapisem nutowym zgadza i ¿e tekst da siê pod tê 
melodiê zaœpiewaæ.
- Noo... Mooo¿eee... I co ja mam dalej z tym robiæ 
jak ju¿ sobie pod nosem zanucê?
- Teraz s³uchaj uwa¿nie: w sobotê dwudziestego 
czerwca przyjadê z grup¹ œpiewaków, ustawimy 
siê na trawniku i wykonamy tê pieœñ. Pomo¿esz?

Skoñczyliœmy rozmowê i dopiero zacz¹³em 
myœleæ, wtedy. Co to za œpiewanie pod muzykê, 
która leci kilkanaœcie sekund, a powtarza siê za 
godzinê. Jacy to œpiewacy, operowi, kabaretowi, 
czy biesiadni? I czy to spotkanie nie bêdzie jakimœ 
zbiegowiskiem ³ami¹cym dobre obyczaje, mir 
spo³eczny i przepisy wreszcie?

W sobotê moje napiêcie i zdenerwowanie, 
wtedy, ros³o niebotycznie. By³o wiêksze ni¿ wie¿a 
sierpeckiego rausza. Mia³ zatelefonowaæ, nie 
dzwoni. Przyjad¹ czy nie przyjad¹, nie wiem? Na 
wszelki wypadek bez potwierdzenia ich wizyty 
jadê ju¿ na czwart¹ – nikogo nie ma pod ratuszem. 
Jadê na pi¹t¹, jestem tam kwadrans wczeœniej. S¹! 
Nie dzwoni³, bo na bruk, jak mówi, upad³ mu 
telefon i siê rozbi³. Ustawili siê na trawniku wyjêli 
kartki i zasmêdzili coœ tam mamrocz¹c pod nosem. 
Mówiê jeszcze raz a capella. Z ¿yciem, czyli z jaja-
mi proszê! Potrenujmy trochê bo muzyka z wie¿y 
bêdzie brzmia³a krótko. Potrenowali ze dwa razy. 

Przed

Sierpeckim

Ratuszem

Zegar zacz¹³ wybijaæ godzinê i muzyka wszyst-
kich zaskoczy³a swoim tempem i brzmieniem. 
Zjawi³ siê zamówiony kamerzysta z kablówki i 
zamówiony trêbacz Dominik (to ta moja pomoc). 
Ratuszowa przygrywka umilk³a. I teraz dopiero 
siê zaczê³o! Kilka razy ze z³ocistego instrumentu 
hejna³ na ¿ywo zabrzmia³, z patosem i swad¹,  uro-
czyœcie! Wreszcie œpiewacy nabrali powietrza w 
p³uca, wreszcie zabrzmia³y ich struny g³osowe, 
wreszcie wzniesione, radosne spojrzenia i zado-
wolenie na twarzach! Zaœpiewali. Basy i tenory, 
alty i soprany spontanicznie wymiesza³y siê. 
Zaœpiewali!

Tak to odby³o siê œwiatowe prawykonanie 
HEJNA£U SIERPCA.

Tekst i fot. Ryszard Suty

Œpiewaj¹ cz³onkowie Konfraterni Sierpeckiej
z Bydgoszczy


