Szafirowi Jubilaci
To już kolejna „okrągła ‘’ rocznica istnienia nieprzerywalnej działalności chóru męskiego „Echo”
z Ośrodka Kultury w Wiśniowej. W dniu 8 października 2017r. swój 45-letni jubileusz świętowali
Panowie z osławionego zaszczytami, nagrodami, wyróżnieniami, amatorskiego zespołu artystycznego,
działającego w środowisku wiejskim. Chór jest najstarszym zespołem wiśniowskiej placówki
kulturalnej, gdzie na co dzień ma próby, bibliotekę partyturową, opiekę merytoryczną itp., choć
najczęstszym miejscem koncertów i występów jest kościół NMP Królowej Świata w Wiśniowej. Tutaj
także rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Podczas Mszy Św. ks. proboszcz Marek Matera i ks.
katecheta Jarosław Stefański wspólnie z uczestnikami modlili się za obecnych i nieżyjących członków
chóru „Echo”, który śpiewał również podczas nabożeństwa, a na koniec wykonał piękny koncert.
Czytania mszalne przedstawili chórzyści: Zdzisław Ozga i Wiesław Wójtowicz, natomiast modlitwę
wiernych wyśpiewał również członek tego zespołu,wyrosły z „Echa” organista Piotr Czaja. Inny z
chórzystów Stanisław Lasota wymienił tych wszystkich, którzy odeszli i już śpiewają w Obliczu Pana: …
„przez 45 lat działalności Chóru przewinęło się przez nasze szeregi wielu śpiewaków, pracowało z
nami wielu dyrygentów, okazywało nam przyjaźń i sympatię wielu ludzi dobrej woli.Dziś wielu z nich
nie ma już wśród nas, odeszli do wieczności. Chciałbym wspomnieć tych wszystkich, których imiona są
nam szczególnie drogie. Pragnę w tym miejscu przywołać postać Karola Kiełtyki – pierwszego
dyrygenta. Nie ma wśród nas także innych dyrygentów: Tomasza Urbanka, Jerzego Wiktorczyka,
Stanisława Świerada z Nawsia i Stanisława Świrada z Niewodnej oraz prezesów: Anatola Strzępka i
Lesława Myćki. Z żalem wspominamy kolegów, których dziś nie ma wśród nas: Aleksandra Tatarę,
Adama Maciaszkiewicza, Witolda Skwierza, Władysława Rasia, Zdzisława Borkowskiego, Józefa Puca,
Jerzego Kłęczka, Eugeniusza Gucwę, Józefa Króla, Władysława Szaro, Jana Kopcia, Edwarda
Arciszewskiego, Kazimierza Armatę, Józefa Kawę, Czesława Strzępka, Czesława Dzioka, Stanisława
Podsiadło, Andrzeja Maźnickiego, Bolesława Sikorę, Władysława Szufnarowskiego, Mariana
Gruszczyńskiego, Henryka Gruszczyńskiego, Włodzimierza Płatka, Romana Libuchy, Czesława
Zagórskiego, Kazimierza Grzebienia, Franciszka Dzioka .Nasza pamięć należy się także tym, którzy
okazywali nam przyjaźń i pomoc. Chciałbym wspomnieć wybitnego polskiego kompozytora,
spoczywającego w krypcie grobowej pod kaplicą, Zygmunta Mycielskiego oraz proboszcza śp. ks.
Antoniego Woźniaka spoczywającego wśród swoich parafian na wiśniowskim cmentarzu.
Przywołujemy także pamięć: Marcina Nagórskiego – profesora Akademii Muzycznejw Poznaniu, który
prowadził z Chórem zajęcia warsztatowe i wspierał dobrymi radami. Wspominamy też Pana
Stanisława Nowakowskiego – działacza PZCHiO w Rzeszowie, który pomógł chórowi dołączyć do
Związku. Nasza pamięć i nasz szacunek zostaną przy Was – drodzy nieżyjący koledzy, przyjaciele,
dobroczyńcy.Niech Bóg nagrodzi Was wiecznym życiem!...”
Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz poświęcił różane różańce i wręczył je prezesowi chóru
Augustynowi Greli z prośbą o przekazanie ich pozostałym jubilatom, po czym prezes podziękował
Bogu za opaczność, księżom, samorządowcom , instytucji patronującej, gościom za wszelkie przejawy
serdeczności i pomoc dla zespołu, zapraszając jednocześnie nowych członków do wspólnego śpiewu.
Druga część uroczystości miała miejsce w sali Ośrodka Kultury w Wiśniowej, którą rozpoczął Jubilat
„Echo” wiązanką pieśni patriotycznych. Po powitaniu gości z życzeniami i odznaczeniami resortowymi
dla poszczególnych członków chóru wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Oliwa- prezes oddziału Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie. Odznaki i dyplomy otrzymali: Augustyn Jan-brązowa
odznaka, Bobek Jerzy-brązowa odznaka, Czaja Piotr- złota odznaka, Dziok Celestyn-złota odznaka,
Dziok Władysław- dyplom uznania(chórzysta od początku założenia zespołu), Gąsior Jan- dyplom
uznania, Grela Augustyn-brązowa odznaka, Haligowski Michał(chórzysta od początku założenia
zespołu)- dyplom uznania, Hart Leszek-złota odznaka, Irzyk Andrzej- srebrna odznaka, Lasota
Stanisław- dyplom uznania, Mikuszewski Roman- dyplom uznania, Orlikiewicz Jerzy, Ozga Zdzisławbrązowa odznaka, Pelewicz Władysław-brązowa odznaka, Stogiera Józef-brązowa odznaka,
Szufnarowski Jan-srebrna odznaka, Walczak Władysław- dyplom uznania(chórzysta od początku

założenia zespołu), Wójtowicz Wiesław-brązowa odznaka, Ząbik Kazimierz- dyplom uznania, Zięba
Tadeusz-brązowa odznaka. W tym miejscu należy wyjaśnić, że chórzyści, którzy otrzymali dyplom
uznania posiadają już pełen komplet odznak.
Kolejne serdeczności i prezenty popłynęły od instytucji patronującej Ośrodka Kultury i Samorządu
Gminy Wiśniowa, które wręczali: Marcin Kut- wójt Gminy Wiśniowa, Jacek Rybczyk- sekretarz Urzędu,
Maria Przystaś- skarbnik Gminy i Władysław Salamon- dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej.
Życzenia, kwiaty i suweniry okolicznościowe wręczali: Piotr Myćka oraz Grzegorz Tomaszewski- radni
Rady Powiatu Strzyżowskiego, Wanda Gąsior i Włodzimierz Pietryka- radni Rady Gminy z Wiśniowej,
Michał Salamon- sołtys wsi Wiśniowa, Piotr Ciosek- prezes OSP Wiśniowa oraz delegacje: chóru
mieszanego ze Świdnika ze Słowacji na czele z Markiem Kizakiem, chóru „Echo” z Jasła, chóru
z prezesem Mieczysławem Kogutem, Chóru Rolników z Wielopola Skrzyńskiego reprezentowanego
przez dyrektora Marcina Świerada - Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, chóru „Harfa”
z Niewodnej z Tomaszem Irzykiem-dyrygentem , Janem Weronem- prezesem oraz Zofią Banaświceprezesem.
Miłym akcentem było uhonorowanie osób wspierających chór „Echo”, przez prezesa PZCHiO listami
gratulacyjnymi, otrzymali je: ks. proboszcz, wójt, przewodniczący Rady Gminy i dyrektor Ośrodka
Kultury.
Na okoliczność jubileuszu został przygotowany i wydrukowany folder historyczo-informacyjny.
Po chóralnym „sto lat” (także w języku słowackim) zebrani zostali zaproszeni na obiad i spotkanie
towarzyskie, podczas którego solista Jerzy Orlikiewicz przy akompaniamencie dyrygenta Jana
Augustyna wykonał pieśń „Ave Maryja” ze specjalną dedykacją dla Pań- żon chórzystów.
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Jubileuszu,
a w tym także sponsorom i darczyńcom, byli to: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Różance, Delikatesy Centrum z Wiśniowej, Sklep Zielony Koszyk z Wiśniowej, Ferma
hodowlana p. Grzebyków z Wiśniowej, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniowej, Kółko Rolnicze
z Wiśniowej, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Wiśniowej, radni Rady Gminy
z Wiśniowej oraz inni darczyńcy chcący pozostać anonimowi.
Prowadzić II część uroczystości i zrelacjonować wydarzenia jubileuszowe miał zaszczyt –
Grzegorz Tomaszewski.

