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Dlaczego koncerty przed hejnałem?

Gdy w 1996 roku został rozstrzygnięty konkurs na hejnał Miasta 

Białegostoku i Uroczystą Fanfarę Miejską zamknięty został kolejny 

rozdział uchwalania insygniów Miasta. Trzeba było czekać jeszcze do 

października 1997 roku, zanim Radni zatwierdzili obydwie kompo-

zycje jako symbole dźwiękowe Miasta. Autorem hejnału jest Robert 

Panek, zaś fanfary Tadeusz Trojanowski.

Mając niewiele ponad 10 lat ulubionym moim „zajęciem” było słu-

chanie przedpołudniowych koncertów w programie I Polskiego Radia. 

Wobec mnie misja mediów publicznych została spełniona. Zarażona 

muzyką z nią związałam zawodowe i prywatne życie.

Kiedy 27 października 1997 białostoccy Radni zaakceptowali 

Hejnał i Fanfarę jako kolejne symbole Białegostoku pomyśleliśmy, że 

wzorem Krakowa hejnał Panka niósł będzie się po białostockim rynku 

i cieszył ucho kompozytora i mieszkańców.

Któregoś lata, niedługo potem, gdy po raz pierwszy hejnał wy-

konany został z Ratuszowej wieży, wpadliśmy na pomysł, by wzorem 

Polskiego Radia słuchanie hejnału poprzedzić słuchaniem muzyki. 

I tak powstały Koncerty przed Hejnałem, których głównym założe-

niem stało się promowanie młodych artystów, ukazywanie twórczości 

i osobowości już uznanych i stwarzanie możliwości spotkania z auto-

rami Hejnału i Fanfary Miejskiej. Tak było przez kolejne piętnaście lat 

począwszy od roku 2001.

Lidia Maria Trojanowska
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Urodził się 21.05.1933 r. w Staszowie (woj. świę-

tokrzyskie). Ojciec był naczelnikiem miejscowej Stra-

ży Pożarnej. Pierwszy kontakt z muzyką miał dzięki 

bratu Kazimierzowi, który uczył się gry na skrzyp-

cach.

W wieku 14 lat rozpoczął naukę muzyki jako 

elew orkiestry wojskowej w Szczecinie. Jednocześnie 

uczęszczał do średniej szkoły muzycznej (uczył się gry 

na werblu, wiolonczeli i klarnecie). Ukończył Ofi cer-

ską Szkołę dla Kapelmistrzów Wojskowych w War-

szawie, Państwowe Liceum Muzyczne w Warszawie 

(klarnet, dyrygentura – 1957) oraz dyrygenturę orkie-

strową w PWSM w Warszawie (u prof. L. Kurkiewicza, 

1962). Od tego roku był przez wiele lat muzykiem Pań-

stwowej Orkiestry Symfonicznej oraz nauczycielem 

szkół muzycznych w Białymstoku.

Organizował państwowe szkolnictwo muzyczne 

na Kubie (1964–65) pracując w latach 60-tych i 80-tych 

jako muzyk na kontraktach zagranicznych gdzie dyry-

gował koncertowymi orkiestrami m.in. na Kubie, w Ni-

karagui, Kostaryce, Hondurasie, Panamie i Wenezueli, 

a przez 18 miesięcy był szefem ponad stuosobowej re-

prezentacyjnej orkiestry armii nikaraguańskiej w Ma-

nagui. Koncertował też w wielu krajach europejskich. 

Jego kompozycje wykonywane są na dworach królewskich w Sztokholmie i Madrycie. Po powrocie do kraju 

zorganizował i prowadził orkiestrę w resorcie MSW.

W swoim dorobku twórczym posiada wiele utworów na orkiestrę dętą, zespoły kameralne, orkiestrę 

symfoniczną (m.in. Koncert na klarnet, Concertino na głos i orkiestrę smyczkową, Sinfoniettę na 2 fl ety i or-

kiestrę smyczkową – Pałac Branickich, Suitę tańców kubańskich), pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu 

oraz wiele solowych utworów instrumentalnych.

Od wielu lat współpracuje ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym. Publikuje w „Gońcu Staszow-

skim” i „Gazecie Współczesnej” felietony i wspomnienia z licznych zagranicznych wojaży. Zajmuje się też 

poezją i fotografi ą.

Jego zdjęcia można było oglądać na wystawach m.in. “Ulice świata” 

(Galeria Politechniki, 2002), “Spotkanie z przyrodą” (Galeria Politech-

niki, 2003), “Lwowskie impresje” (Klub Jubilat w Białymstoku, 2005), 

“Cmentarz Orląt Lwowskich (Galeria Marszand, 2005), “Piękno przy-

rody naszego regionu” (Klub Kalina w Białymstoku, 2006), “Podlasie 

w fotografi i Roberta Panka” (Klub Jubilat, 2006), “Chińskie fascynacje 

Roberta Panka” (WOAK Spodki, 2006). Pierwszy tomik poezji pt. „Pęk-

nięte lustro” wydał w 1993r.

Jest laureatem wielu konkursów muzycznych (m.in. CAMAGÜEY 

SON – Kuba`65, NOTA DE ORO – Managua`88, EXPO`92 w Hiszpa-

nii, na Hejnał Białegostoku – `96. Jego III Kwartet Smyczkowy był wy-

konany podczas EXPO`92 w Sevilli) oraz członkiem Światowego Sto-

warzyszenia Dyrygentów Orkiestr Dętych i z tego tytułu uczestniczył 

w przygotowaniu oprawy muzycznej Igrzysk Olimpijskich w Atlancie.

Hejnał
Słońce czy deszcz

odwilż czy mróz

 mglisto czy przejrzyście

szaro czy kolorowo

hałas czy cisza

wesoło czy smutno

zawsze o dwunastej

z białostockiego ratusza

słychać melodię hejnału

i wtedy się ładnie uśmiechasz

trzymając mnie za rękę.

R. Panek
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O początkach muzycznych insygniów Miasta Białegostoku -

z Robertem Pankiem  autorem Hejnału Miasta Białegostoku  rozmawia Lidia Maria Trojanowska

L.T.: Jak to się stało, że stałeś się autorem Hejnału Miasta Białegostoku?

R.P.: Na hejnał był ogłoszony konkurs, chociaż wcześniej mój hejnał był grany na różnych uroczystościach 

lokalnych, ale była taka pani w Urzędzie Kultury, nie pamiętam… ona strasznie klęła. Ja jej kiedyś powie-

działem: chętnie bym panią zwolnił z pracy, za to, że pani tak przeklina. I to ona powiedziała, że dobrze 

byłoby, aby miasto miało porządny hejnał. I ona zorganizowała ten konkurs. Przewodniczącym Komisji 

był prof. Andrzej Zieliński ówczesny rektor białostockiej Akademii Muzycznej. W komisji był również 

Mirosław Błaszczyk, wtedy dyrygent Filharmonii Białostockiej … i przyjęto mój hejnał.

L.T.: Czy pamiętasz ile było zgłoszeń?

R.P.: Było dziesięć zgłoszeń … to pamiętam. Napisał jeden z moich kolegów, ale kompozycja była w tonacji 

E-dur. On był kompozytorem chóralnym i E-dur tonacja mu pasowała, a ta niekoniecznie dobrze brzmi na 

trąbce. Hejnał na konkurs napisał również Maksymiuk, ale on jeszcze gorzej „skomponował”, bo napisał 

w H-dur.

L.T.: Hejnał jest w oryginale na trąbkę?

R.P.: Tak na trąbkę… w tonacji F-dur.

L.T.: Kto prezentował konkursowe kompozycje?

R.P.: Prezentacja odbyła się na fortepianie. Nie wiem, kto grał. Opowiadał mi o tym fakcie Andrzej Zie-

liński.

L.T.: Czym inspirowałeś się pisząc melodię hejnału?  Skąd wziąłeś pomysł?

R.P.: To jest taka melodyjka spod Zabłudowa. Zabłudów też ma hejnał, który wcześniej napisałem. Jedną 

z nich, która wpadła mi w ucho opracowałem i przedstawiłem na komisję. Pisałem jeszcze hejnał do 

Siemiatycz, ale tam nie został wybrany mój utwór. W Staszowie – mojej rodzinnej miejscowości - grany 

jest mój hejnał. Cieszę się, że w mieście mojego dzieciństwa słychać moją melodię. W starym mieście 

Szydłowie też jest mój hejnał. Jeszcze są moje hejnały w Hawanie i Ekwadorze.

W Europie Zachodniej w wielu miastach byli hejnaliści, którzy grali melodie podczas pożaru. Jak zagrał 

hejnalista było wiadomo, że jest to sygnał do ratowania dobytku, ponieważ wybuchł pożar. Stąd wywiodła 

się tradycja hejnałów miast.

L.T.: Odnośnie białostockiego hejnału…

R.P.: Zadzwonił do mnie kiedyś nieżyjący redaktor Andrzej Koziara. Mówił tak: mamy sztandar, mamy 

coś tam jeszcze, ale brakuje hejnału. Ogłosił konkurs na hejnał, ale nikt się nie zgłosił. Ja przekazałem mu 

tę melodię. I ten hejnał grany był kilka razy. Potem wspomniana pani z Urzędu zorganizowała konkurs.

L.T.: A kiedy hejnał zabrzmiał z wieży ratuszowej?

R.P.: Pierwszy raz ten hejnał zabrzmiał chyba w 1979 roku z wieży ratuszowej przy apelu wojska.

L.T.: No i dopiero po dwudziestu latach ogłoszono konkurs?

R.P.: No tak z tego wynika….

L.T.: Zapytam o najbliższe plany kompozytorskie.

R.P.: Jestem jedynym Polakiem członkiem Światowego Stowarzyszenia Dyrygentów Orkiestr Dętych. 

Ponieważ znam hiszpański, to mi dali Amerykę Południową. I do Ameryki Południowej piszę muzykę 

koncertową. Oni tam mają swoje marsze i tym podobne, ale chodzi o to, żeby grać muzykę artystyczną. 

Piszę więc na różne instrumenty na składy nietypowe. I w związku z tym komponuję teraz dla orkiestr 

wojskowych w Ameryce Południowej.

L.T.: To ja życzę sukcesów i gratuluję tylu hejnałów granych w różnych miastach polskich i na świecie.
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Tadeusz Trojanowski – kompozytor, pianista, pedagog, 

poeta, animator kultury na Podlasiu i Mazowszu. Urodzony 

w Ciechanowie. Edukację muzyczną rozpoczął w rodzinnym 

mieście (akordeon), kontynuował w Płocku (akordeon, for-

tepian) i Łodzi (fortepian). Pierwsze kompozycje (utwory na 

fortepian i pieśni) powstały w latach 1977–78. Lekcji kom-

pozycji i kontrapunktu udzielał mu wówczas dyrektor PSM 

I i II stopnia w Płocku – Marcin Kamiński (1913–1990). 

Studia muzyczne ukończył w AMiFC w Warszawie w kla-

sie fortepianu (Jan Kadłubiski, 1984) i kompozycji (Marian 

Borkowski, 1996).

Jest autorem około 300 utworów począwszy od dzieł 

oratoryjnych przez instrumentalne do drobnych form instru-

mentalnych i pieśni. Wśród nich znajdują się kompozycje 

wokalno-instrumentalne i wokalne (Modlitwa Jubileuszowa, 

Stworzeni do miłości, Magnifi cat, Stabat Mater, Ave Maria, 

Misericordiam Dei, Oratorium Zapiski więzienne do tekstów 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego, In Honorem Beatae Mariae 

Virginis Immaculatae, Requiem – rozważania o życiu i śmier-

ci, Te Deum, Missa Brevis, Alleluja, Anielski śpiew, Oratorium 

Dziedzictwo na 1050 rocznicę Chrztu Polski); symfoniczne 

i instrumentalne (Out, Non stop, Transformation, Requiem, Muzyka żałobna 1940–2010, Pieśni na orkiestrę, 

96 taktów muzyki żałobnej, Koncert, Concertino, Sielanki, Pro Memoria, Witraże, Wariacje Kolbergowskie), 

instrumentalne i kameralne (Treatment, Kosmos, Studium AIDS, Metamorfozy na fortepian, Impresje na 

fl et i fortepian, Free Oscillation na trio stroikowe, Suita, Orientalne inspiracje na wiolonczelę i fortepian, 

Medytacja na organy, Kaprys na fl et, Wędrówki po skalach na gitarę), pieśni na głos z towarzyszeniem forte-

pianu oraz ponad 20 kolęd do własnej muzyki i tekstu. Większość kompozycji doczekała się wykonań estra-

dowych, nagrań radiowych (Polskie Radio, Radio Watykańskie), telewizyjnych i fonografi cznych (Vienna 

Modern Masters, Acte Preable, Pro Art). Kompozycje Tadeusza Trojanowskiego wykonywane były m.in.: 

w Niemczech, Włoszech, Słowacji, Rosji, Norwegii, Meksyku, Australii, USA i Japonii.

W 2008 r. otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2013 Nagrodę Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego. Dzięki swej pomysłowości i zdolnościom organizatorskim jest wraz z małżonką 

Lidią twórcą licznych inicjatyw 

muzycznych na Podlasiu (Koncer-

ty Pamięci, Koncerty przed Hejna-

łem, Muzyczne Spotkania z Naturą 

Franciszkiada granie na byle czym, 

Podlaski Festiwal Wielkanocny, 

Letni Festiwal Chopin nad Nettą, 

Koncerty Totus Tuus. Dorobek 

poetycki stanowią zbiory wierszy: 

Został tylko Anioł Stróż (1998), 

Tato, napisz mi wiersz! (2009) oraz 

poezja zamieszczana w antolo-

giach i periodykach wydawanych 

w kraju.
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Fanfara grana od święta –

z Tadeuszem Trojanowskim autorem Uroczystej Fanfary Miasta Białegostoku rozmawia Lidia Maria Trojanowska

L.T.: W tym roku przypada dwudziesta rocznica ustanowienia muzycznych insygniów miasta. Białystok po-
siada hejnał i fanfarę. Skąd pomysł na napisanie fanfary? 
T.T.: Uroczystą Fanfarę Miejską przewidzianą do wykonywania na szczególnie podniosłych uroczystościach na-
pisałem na kwintet dęty w składzie: trzy trąbki w stroju B i dwa rogi w stroju F. Skomponowałem ją specjalnie 
w maju w 1996 r. z myślą o konkursie ogłoszonym przez Radę Miasta Białegostoku. Fanfara jest utworem świą-
tecznym - można by powiedzieć od „święta” - w przeciwieństwie do hejnału, który codziennie można usłyszeć 
z wieży ratuszowej. Fanfara zawsze wykonywana była „na żywo” w uroczystych dla Miasta momentach. Niestety 
w związku z obsadą jest to wyzwanie organizacyjne i fi nansowe.  Trzeba przecież znaleźć pięciu muzyków, dobrze 
zestrojonych ze sobą intonacyjnie. I trzeba im zapłacić.

L.T.: Wydaje mi się, że niewielu białostoczan wie, że nasze miasto posiada dwojakie insygnia muzyczne?
T.T.: Też tak sądzę. Trzy lata temu urzędujący pan Prezydent podczas otwarcia podziemnego przejścia podziękował 
Robertowi, że ten pojawił się o siódmej rano ze swoim klarnetem i zagrał Fanfarę Miejską. Myślę więc, że skoro  
włodarzowi miasta zdarzył się taki błąd, to i mieszkańcy w dużej mierze nie mają świadomości o naszych muzycz-
nych symbolach miasta.

L.T.: Wracając do Fanfary. Dlaczego: w uroczystych dla miasta momentach?
T.T.: Już sama tonacja Es –dur, w której skomponowany jest utwór świadczy o charakterze utworu. To tonacja od-
wagi i powagi, doniosłości czy wręcz bohaterstwa.  Tonacją Es –dur posłużył się Beethoven w III Symfonii z przy-
domkiem Eroico. Wiele innych kompozycji literatury muzycznej w tej tonacji posiada właśnie wspomniany przeze 
mnie charakter. Dlatego tę tonację uznałem za właściwą. Po skomponowaniu zauważyłem, że melodia zawiera 
motyw z fanfar jasnogórskich. Uznałem to jednak za walor. Pomyślałem, że motyw maryjny w fanfarach niejako 
potwierdza, że Białystok  to miasto Matki Bożej Miłosierdzia. 

L.T.: Jakieś wspomnienia z czasu zatwierdzenia muzycznych sygnałów miasta? 
T.T.: Po zmaganiach konkursowych zostałem z Robertem Pankiem zaproszony przez ówczesnego Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Jana  Chojnowskiego na sesję, gdzie była podjęta uchwała  zatwierdzająca  nasze  kompozycje. 
Nie pamiętam, ale chyba było to jesienią. Wertując kronikę okazało się, że było to owszem jesienią, ale 1997 roku.  
Na tejże sesji Rady Miasta padło pytanie co do hejnału, że słychać w nim podobieństwo do  hejnału mariackiego. 
Robert tłumaczył, że wynika to z ograniczonych postępów interwałowych trąbki (dawniej używanej ), charaktery-
stycznej skali opartej na naturalnym szeregu tonów harmonicznych. A w ogóle na początku pan Przewodniczący 
zapowiedział omyłkowo, że oba projekty - hejnał i fanfara - są autorstwa Roberta Panka, co równie szybko uległo 
sprostowaniu. 

L.T.: Na konkurs trzeba było przedstawić nie tylko zapis nutowy, ale i nagranie?
T.T.: Tak. Wymogiem konkursu był zapis nutowy. W przypadku fanfary – partytura i nagranie, którego dokonałem 
z muzykami i reżyserem dźwięku w sali kameralnej Filharmonii Białostockiej przy ulicy Podleśnej.  Za wygrany 
konkurs na hejnał i fanfarę otrzymałem siedemset złotych brutto. W moim przypadku zwróciło się za honoraria 
wypłacone  fi lharmonikom, którzy brali udział w nagraniu.  
Chętnie wykonuję fanfarę w wersji fortepianowej przy nadarzających się okolicznościach, a zdarzało się, że na 
pamiątkę odręcznie pisałem nuty Fanfary,  co z pewnością ma większą wartość niż skład komputerowy. Utwór kil-
kakrotnie grała orkiestra Franciszka Mocarskiego - jednego z najlepszych dyrygentów orkiestr dętych w regionie. 
Zresztą na jego prośbę opracowałem Fanfarę na orkiestrę dętą.

L.T.: Płock szczyci się twoim „Polonezem Płockim” tańczonym przez młodzież podczas Poloneza Maturzy-
stów na Starym Rynku w 2016 roku, Białystok graną bardzo sporadycznie Fanfarą? 
T.T.: Mimo dosłownie kilku wykonań Uroczystej Fanfary Miejskiej cieszy mnie, że wpisałem się w barwy muzycz-
ne miasta Białegostoku. Szkoda, że jest to utwór tak rzadko wykonywany. Jest naprawdę bardzo podniosły. W dzi-
siejszej dobie nie trzeba wielkich nakładów fi nansowych. Można przecież utwór nagrać i emitować cyfrowo…. Ale 
cieszę się z tego, że Białystok, jako jedno z niewielu miast ma podwójne muzyczne insygnia. 
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Tak właśnie wówczas myśleliśmy i tak realizowaliśmy -

z Janem Chojnowskim Przewodniczącym Rady Miasta Białegostoku kadencji 1994 – 1998 

rozmawia Lidia Maria Trojanowska

L.T.: W 1996 roku 

ogłoszony był kon-

kurs na Hejnał Mia-

sta Białegostoku. 

Czy pamięta Pan 

czyj to był pomysł?

J.CH: Generalnie 

w kadencji 1994 

-1998 przystąpiliśmy 

do działań zadbania 

o insygnia. Wtedy 

w gabinecie pojawiła 

się fl aga polska, fl aga 

miasta, postawione 

zostały trzy maszty 

przez Urzędem przy 

ulicy Słonimskiej. Wtedy też zadbaliśmy o herb miasta i hejnał miasta. Zadbałem również o to, żeby Prze-

wodniczący nosił łańcuch na szyi.

L.T.: A jak było z konkursem na hejnał?

J.CH. Nie pamiętam, jak przyjęty został hejnał. 

L.T.: W gazetach białostockich z tych lat są artykuły, że konkurs na hejnał i fanfarę rozstrzygnięto 

w 1996 roku. Czy pamięta Pan dlaczego aż cały rok trwały prace nad podjęciem Uchwały?. Mamy 

bowiem Uchwałę Rady Miasta, z której wynika, że podjęto ją dopiero w październiku 1997 roku?

J.CH.: Zarząd Miasta był wnioskodawcą przyjęcia uchwały. Jako Przewodniczący nie występowałem z ini-

cjatywą odnośnie hejnału, chociaż w kilku sprawach występowałem z taką inicjatywą. Na przykład ulica 

Mariańskiego, czy nadanie honorowego obywatelstwa ks. biskupowi Leszkowi Głódziowi - to moje inicja-

tywy uchwałodawcze. Wtedy przecież ważyły się losy jednostki wojskowej. Hejnał był prowadzony przez 

Zarząd Miasta. Ja mogłem tylko, jako wrażliwy na te sprawy, inicjować. I tak też było.

L.T.: A czy pamięta Pan pierwszą prezentację hejnału i fanfary? Wiemy, że odbyło się to na sesji miej-

skiej.

J.CH. Niestety nie ma innych dokumentów oprócz Uchwały Rady Miasta. Polegać można tylko na pamię-

ci…

L.T.: No tak… wygląda na to, że historii sprzed dwudziestu lat nie da się tak dokładnie odtworzyć, 

ale pomijając to, czy to dobrze, że Białystok posiada muzyczne insygnia?

J.CH. Bezwzględnie… W jakiś sposób buduje się tożsamość miasta, wspólnoty… tak, jak odniesienie do 

hymnu państwowego, do jego godła, tak samo i tu… nasza mała ojczyzna. Jej wyróżnik. Jej cecha… Zde-

cydowanie dobrze. Bardzo pięknie. Tak właśnie wówczas myśleliśmy i to wówczas realizowaliśmy.

L.T.: Dziękuję za rozmowę.

Robert Panek i Tadeusz Trojanowski, 07.2016
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W 2016 roku Rada Miasta Białystok odznaczyła Koncerty przed Hejnałem Kulturalnym 

Gryfem za 2015 rok w kategorii Wydarzenie. To bardzo cenne uhonorowanie inicjatywy i 

pośrednio jej organizatorów, nie pomijając wykonawców i publiczności.
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