
105 lat Lutni[ 8 ]

Jubileusz 105 lat działalności obchodziło Koło Śpiewu „Lut-nia” z Osiecznej. Z tej okazji w kościele parafialnym zostałaodprawiona msza św., po niej członkowie „Lutni” oraz za-proszeni goście przeszli do restauracji „Rogatka”. PrezesKoła Krystyna Jekel przybliżyła pokrótce historię chóru.
Na przełomie XIX i XX wieku,

kiedy to zaborca pruski wypowie-
dział zdecydowaną walkę wszyst-
kiemu co polskie – społeczeństwo
Wielkopolski postanowiło przeciw-
stawić się zakusom wynarodowie-
nia. Aby krzewić ducha polskości
tworzono różne organizacje spo-
łeczne i koła amatorskie. 2 grud-
nia 1906 roku na zebraniu
organizacyjnym powołano do
życia Towarzystwo Śpiewaków
Polskich „Lutnia” w Osiecznej.
Pierwszym prezesem Towarzy-
stwa został dr Domański a sekre-
tarzem Stanisław Bąk. Do Koła
Śpiewaczego należały wtedy 33
osoby.

Aby pobudzić świadomość na-
rodową Towarzystwo poza nauką

było zaangażowanie Koła w
pomoc humanitarną na rzecz ofiar
wojny.

Do września 1939 roku koło
nieprzerwanie kontynuowało
swoją działalność. Szczególnie
zasłużonymi działaczami byli:
Józef Werner, Stanisław Bąk,
Franciszek Krobski. W okresie
międzywojennym prezesem Koła
był Jan Lenartowicz. Chór „Lutnia”
uświetniał swymi występami lo-
kalne uroczystości świeckie i ko-
ścielne. Brał udział w konkursach,
zjazdach okręgowych, wojewódz-
kich i zdobywał nagrody, dyplomy
i wyróżnienia. Pięcioletni okres
okupacji nie pozwolił na konty-
nuowanie działalności żadnym or-
ganizacjom społecznym

śpiewu prowadziło też działalność
o charakterze dydaktycznym. Na
regularnie prowadzonych zebra-
niach członków wygłaszano pre-
lekcje dotyczące historii polskiej
pieśni i muzyki, wybranych mo-
mentów z dziejów narodu, poru-
szano tematy związane z
literaturą polską, przybliżano syl-
wetki wybitnych Polaków. Zwra-
cano też uwagę na kulturę
osobistą i przestrzeganie zasad
moralnych. Chór uświetniał
swoimi występami lokalne uro-
czystości świeckie i kościelne, a z
inicjatywy Adama Pieczyńskiego
powołano do życia 22 grudnia
1907 roku teatr amatorski, który
wystawił kilka sztuk teatralnych
dla lokalnej społeczności. Pierw-
sza przerwa w działalności spo-
wodowana została wybuchem
I wojny światowej. Towarzystwo –
już jako Koło Śpiewu „Lutnia” -
reaktywowano w lipcu 1920 roku.
Kontynuowano wystawianie sztuk
teatralnych. Nowością natomiast

narodowości polskiej. Znalazły się
jednak członkinie, które bez
względu na grożące im niebezpie-
czeństwo przechowały cenne pa-
miątki, nuty, dyplomy. Były to
druhny: Halina Kasperska i Salo-
mea Skiba. W 1945 roku chór
wznowił swoją działalność. Liczba
członków wzrosła do 100 osób.
Po II wojnie światowej dyrygen-
tami byli: Ludwik Benyskiewicz,
Jan Kustosz, pani Wiernowolska i
pan Maćkowiak. W związku z bra-
kiem miejsca do spotkań i dyry-
genta w 1969 roku działalność
chóru została zawieszona. W
1991 roku chór wznowił swoją
działalność. Inicjatorem przed-
sięwzięcia i dyrygentem został za-
służony kapelmistrz orkiestry
Ochotniczej Straży Pożarnej Jan
Schulz. Po nim funkcję przejęła
Maria Jankowiak, która pracuje po
dziś dzień.
Obecnie chór liczy 30 człon-

ków. W "Lutni" śpiewają ludzie
różnych profesji i w różnym wieku,

ale wszystkich łączy jedno: umiło-
wanie śpiewu. Koło Śpiewu "Lut-
nia" uświetnia swoimi występami
obchody Świąt Niepodległości,
Konstytucji 3 Maja, bierze udział
w Dniach Osiecznej, śpiewa, w
okresie Świąt Bożego Narodze-
nia, na Pasterkach i Koncertach
Noworocznych. Autorskim przed-
sięwzięciem "Lutni" są obchody
Nocy Świętojańskiej potocznie
zwane "Wiankami".
Członkowie "Lutnii" doskonalą

kunszt śpiewaczy na cotygodnio-
wych próbach, ale także świetnie
się bawią na wspólnych wyciecz-
kach, kuligach, rowerówkach,
spotkaniach integracyjnych z in-
nymi chórami, wieczorkach ta-
necznych, wyjazdach do teatru i
operetki. Koło Śpiewu "Lutnia"
skupia ludzi kochających śpiew i
swoją Małą Ojczyznę.
Po zapoznaniu się z burzli-

wymi dziejami śpiewaków –
przodków przyszedł czas na na-
grody, odznaczenia i gratulacje.
Przedstawiciele Zarządu Oddziału
Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr odznaczyli osieckie Koło
Śpiewu Złotym Laurem.
Odznaczono również członków

Koła.
Brązową odznakę otrzymali:
Marianna Basińska
Mirosław Ciszewski
Maria Drabik - Trzmiel

Anna Feliczak
Agata Jaworska
Lucyna Kasprzak
Zofia Wojtowicz

Srebrną odznaką zostali wyróż-
nieni:
Wiesław Andrzejewski
Danuta Gaumer
Kazimierz Skrzypczak
Alicja Stachowska
Genowefa Woźniak

Złotą odznakę przyznano:
Marii Jankowiak
Eugenii Paradowskiej
Halinie Skrzypczak

Złotym Laurem wyróżniono:
Aleksandrę Kraśner
Ryszarda Kunze.
Za pomoc w organizacji uro-

czystości gminnych, promocję
gminy podziękowali przedstawi-
ciele władz: burmistrz Stanisław
Glapiak, przewodniczący Rady
Miejskiej Roman Lewicki oraz se-
kretarz Zenon Fabiańczyk. Gratu-
lacje i życzenia dalszych lat
działalności złożyli też: dyrektor
banku Renata Helińska oraz pre-
zes GS Hieronim Wilczkowiak.
Po wspólnym posiłku przy-

szedł czas na wspólne śpiewy i
tańce. ALDONA KORBIK

Przy odtworzeniu historii pomocny był
folder wydany z okazji 100-lecia Koła
Śpiewu Lutnia oraz kronika osieckiego
chóru.


