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Z tego, co wiemy, Pañstwowy Instytut Geologiczny
jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, który mo¿e
pochwaliæ siê w³asnym chórem. Od powo³ania zespo³u minê³o 14 lat. Przez jego szeregi przewinê³o siê ju¿ ok. 60 osób.
W tym czasie odby³o siê 35 koncertów. A zaczê³o siê tak...
W 2006 r. dwie entuzjastki œpiewu chóralnego – autorka tego artyku³u oraz Barbara Bañkowska – znaj¹c talenty
wokalne niektórych kole¿anek i kolegów z pracy – postanowi³y zorganizowaæ w instytucie chór. Latem, po uzyskaniu wstêpnej akceptacji dyrekcji PIG, og³oszono nabór
chêtnych. W krótkim czasie zg³osi³o siê ponad 30 zainteresowanych osób. We wrzeœniu 2006 r. inicjatorki ju¿ oficjalnie wyst¹pi³y do stoj¹cego wówczas na czele dyrekcji
prof. Tadeusza Peryta o zgodê na zatrudnienie dyrygenta,
który poprowadzi³by próby i profesjonalnie przygotowa³
chór do wystêpów. I tak w paŸdzierniku 2006 r. Chór
Pañstwowego Instytutu Geologicznego rozpocz¹³ cotygodniowe próby pod kierunkiem Wies³awa Jelenia, charyzmatycznego dyrygenta, pracuj¹cego wówczas ju¿ z kilkoma
znanymi warszawskimi zespo³ami amatorskimi (¿eñski
chór Muzillo, akademicki chór Epifania, Warszawski Chór
Polonia, chór w Liceum im. Staszica). Jego pasja i zaanga¿owanie udziela³y siê naszym chórzystom, którzy z wielkim entuzjazmem przyswajali sobie elementarne zasady
techniki œpiewu (wiêkszoœæ z nich nie mia³a dot¹d ¿adnych
doœwiadczeñ w œpiewie chóralnym).

rocznic utworzenia instytutu, a od 2011 r. równie¿ tzw.
koncerty letnie. Dwukrotnie (w grudniu 2008 i 2009 r.)
chór by³ zapraszany do Ministerstwa Œrodowiska, aby
umiliæ kolêdami op³atkowe spotkania kierownictwa
resortu z pracownikami. Do najbardziej presti¿owych wystêpów chóru nale¿y zaliczyæ koncert podczas uroczystych obchodów jubileuszu 90-lecia instytutu (w maju
2009 r.) oraz udzia³ w uroczystym otwarciu II Polskiego
Kongresu Geologicznego, który odbywa³ siê w Warszawie
we wrzeœniu 2012 r. Szczególnie gor¹co oklaskiwany
przez miêdzynarodow¹ publicznoœæ by³ koncert wykonany
podczas spotkania towarzyskiego uczestników kongresu w
Muzeum Geologicznym PIG-PIB.
W grudniu 2012 r. niespodziewana œmieræ dyrygenta
Wies³awa Jelenia spowodowa³a przerwê w pracy chóru.
Jednak chórzyœci nadal chcieli pracowaæ i szukali nowego
mistrza. Od stycznia 2013 r. chórem zgodzi³ siê pokierowaæ dr nauk muz. Dariusz Zimnicki (obecnie ju¿ dr hab.),
pracownik Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygent bardzo znanych warszawskich chórów (Chóru Archikatedry Warszawskiej i Chóru
Politechniki Warszawskiej). Pod jego rêk¹ Chór Pañstwowego Instytutu Geologicznego dzia³a do dziœ.
Bogaty repertuar chóru obejmuje ok. 100 wielog³osowych utworów. Dominuj¹ w nim utwory polskie, g³ównie
rozrywkowe, w tym przeboje przedwojenne i wspó³czesne,

Ryc. 1. Pierwszy wystêp Chóru PIG pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia podczas Barbórki w 2006 r. Fot. B. Ruszkiewicz
Fig. 1. The first performance of the PGI Choir conducted by Wies³aw Jeleñ during Barbórka in 2006. Photo by B. Ruszkiewicz

Zaledwie po dwóch miesi¹cach pracy chór zadebiutowa³ podczas instytutowych obchodów Barbórki (ryc. 1),
wykonuj¹c hymn Górniczy stan i kilka piosenek górniczych. Z ka¿dym rokiem repertuar powiêksza³ siê i ros³y
umiejêtnoœci wykonawcze. W kolejnym sezonie kupiono
elektroniczne pianino i stroje chóralne. Tradycj¹ sta³y siê
koncerty barbórkowe, kolêd i z okazji kolejnych majowych
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ale równie¿ melodie inspirowane folklorem, pieœni biesiadne, patriotyczne i kolêdy. Do klasyki polskiej nale¿¹
pieœni Moniuszki, Kurpiñskiego i Nowowiejskiego. Chór
œpiewa te¿ utwory kompozytorów zagranicznych, g³ównie
angielskojêzyczne, w tym przeboje zespo³u The Beatles
czy utwory typu gospel. Z wielkim aplauzem publicznoœci
spotka³y siê wykonania kilku pieœni w jêzyku Zulu.
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