
 

 

Wspomnienia pani Józefy Turchan z działalności  

w Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”.  

6 lutego 1962 r. zaczęła się moja przygoda z „Lutnią”. Do zespołu wprowadziła mnie 

chórzystka Wanda Karamon, następnie dyrygent mgr Stanisław Uryć przesłuchał mnie  

i stwierdził, że nadaję się do chóru, zakwalifikował mnie do sopranów. To był wyjątkowy 

człowiek, miły, kulturalny, opanowany i bardzo cierpliwy. W ciągu roku ćwiczył niewiele 

utworów, za to do perfekcji. Wszelkie nieprawidłowości, fałsze wyłapywał natychmiast. 

Pomimo tak wysoko postawionej poprzeczki nikt się nie denerwował. Próby były bardzo 

przyjemne. Prezesował wówczas Franciszek Widomski. Był bez reszty oddany Towarzystwu. 

Miał duże kłopoty ze wzrokiem. W „Lutni” spędził aż 62 lata życia i w tym zakresie pobił 

rekord. Ja śpiewam już 60 lat, jak Bóg da, pobiję ten rekord. Rok 1962 był okresem 

intensywnej pracy, przygotowywaliśmy się do jubileuszu 90-lecia Towarzystwa, ponadto 

uczestniczyliśmy w kilku festiwalach.  

Najbardziej zapadł mi w pamięć II Festiwal Chórów Polskich w Poznaniu (5–8 lipca). 

Wystąpiło wówczas 176 zespołów, łącznie ponad 12 tysięcy śpiewaków. Jury wysoko oceniło 

poziom artystyczny naszego chóru. Uplasowaliśmy się w pierwszej dziesiątce najlepszych 

chórów w Polsce. Wielki sukces był zasługą dyrygenta mgr Stanisława Urycia. W 1963 r. 

zmarł Mieczysław Nigrin, długoletni prezes, dyrygent i kompozytor. Znam go jedynie z 

opowiadań, osobiście nigdy go nie poznałam. Mój ulubiony dyrygent mgr Stanisław Uryć 

zmarł nagle w lutym 1966 roku. Był to szok i niedowierzanie, ze łzami w oczach żegnaliśmy 

go podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Wieliczce. Po jego śmierci zmieniali 

się dyrygenci – jedni przychodzili na krótko, inni zostawali dłużej. Najdłużej, bo aż ponad 40 

lat prowadzi chór mgr Jadwiga Szado. Pamiętam jak w 1978 r. przyszła po raz pierwszy na 

próbę za namową wujka Janusza Wiewiórki. Młoda, drobna dziewczyna zaraz po studiach 

muzycznych, niedoświadczona, pełna obaw czy sprosta wymogom dyrygenta. Jak widać dała 

sobie radę, skoro śpiewa, gra i dyryguje już tyle lat.  

Prezesów naliczyłam dziewięciu. Wyróżniali się: Franciszek Widomski, Józef Jochymek, 

Janusz Wiewiórka i obecny prezes Jerzy Markowski, syn Ignacego, byłego dyrektora Kopalni 

Soli w Wieliczce, wiceprezesa „Lutni”. Wracam do roku 1962. Uroczystości jubileuszowe 90-

lecia „Lutni” odbyły się w grudniu w hali sportowej nadszybia im. Stefana Okrzei (obecnie 

szyb Regis). Towarzystwo Śpiewacze oraz prezes Franciszek Widomski otrzymali Złotą  

Odznakę Honorową z Laurem, pozostali wyróżnieni, m.in.: Ferdynand Faruzel, Kazimierz 

Stępniowski, Kazimierz Piotrowski, Michalina Wanatowa, Janina Olesiakowa, otrzymali 

Srebrną Odznakę Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Śpiewaków  

i Instrumentalistów w Warszawie. Rok 1967 był bardzo radosny, ponieważ Urząd Miasta 

przydzielił nam własny lokal z zapleczem kuchennym i toaletą w Pałacu Konopków przy ul. 

Słowackiego 22 (obecnie IPN). Przenieśliśmy się tam z Domu Robotniczego przy ul.  



 

B. Szpunara. Dołączyli do nas nowi śpiewacy: Stanisław Krawczyk, Janusz Wiewiórka, Zofia 

Windakiewiczowa, Małgorzata Krysa, Stanisław Gawlik i Antoni Batko.  

W grudniu odbył się koncert jubileuszowy pod dyrygenturą Mariana Dulińskiego w komorze 

„Warszawa” w Kopalni Soli w Wieliczce. Zaprosiliśmy też stuosobowy Zespół Pieśni i Tańca 

„Krakowiacy”. W czasie koncertu Ferdynand Faruzel i jego żona Julia, Kazimiera 

Piotrowska, Michalina Wanatowa, Zofia Markowska zostali odznaczeni Złotymi Odznakami 

Honorowymi PZZŚiJ. Najmilej wspominam siedzibę w Pałacu Konopków. Pełniłam wówczas 

funkcję głównej gospodyni (1981 r.). Obszerną salę sami sprzątaliśmy, praliśmy obrusy, 

ścierki, firanki. Kuchnię zaopatrzyliśmy w garnki, szklanki, talerze, kieliszki, sztućce, środki 

czystości. Mieliśmy nawet magnetofon do odtwarzania kaset. W zimie paliliśmy w piecu 

kaflowym. Całe wymienione wyposażenie było darami chórzystów. W lokalu przyjmowaliśmy 

gości, przedstawicieli władz Miasta i Gminy, powiatu, zaprzyjaźnione chóry, m. in. „Gorce” 

(1985 r.), chór mieszany ze Stochova w Czechosłowacji (1988 r.).  

Poza próbami organizowaliśmy herbatki, Andrzejki, opłatki, sylwestry, zabawy itp. To bardzo 

integrowało zespół. Na początku 1968 r. zmarł K. Stępniowski, długoletni dyrygent, oddany 

całym sercem „Lutni”. Za pracę nie pobierał wynagrodzenia. Ten rok zapisał się w mojej 

pamięci też dlatego, że na Festiwalu Pieśni Żołnierskiej w Myślenicach zajęliśmy pierwsze 

miejsce.  W listopadzie wystąpiliśmy przed mikrofonem Polskiego Radia w Krakowie. 

Pierwszy raz w życiu uczestniczyłam w profesjonalnym nagraniu. W 1972 r. z wielką pompą 

obchodziliśmy jubileusz 100-lecia. Patronat nad jubileuszem objął Minister Kultury i Sztuki - 

Stanisław Wroński. Na tę okoliczność wydano książkę w twardej okładce pod tytułem 

„Jubileusz Stulecia Lutni Wielickiej 1872-1972”. Zredagowali ją: Ignacy Markowski, Józef 

Piotrowicz i Wiesław Topornicki (wiceprezes), a wydała ją drukarnia Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wykonano też tableau ze zdjęciami wszystkich chórzystów, prezesa 

Franciszka Widomskiego, wiceprezesa Wiesława Topornickiego oraz dyrygenta Władysława 

Kotschy.  

W 1975 r. uczestniczyliśmy w Festiwalu Muzyki Chóralnej „Legnica Cantat 8”. Nagrodzono 

nas olbrzymim wieńcem laurowym i siedemdziesięciokilogramowym, piętrowym tortem, 

wysokim na 1,20 m. Dziękował nam dyrektor artystyczny Zarządu Głównego PZChiO w 

Warszawie. Zebrane na sali chóry śpiewały nam „Tysiąc lat niech żyje Lutnia z Wieliczki”. 

Dyrygentem był w wówczas Antoni Kulig. 30 stycznia 1981 r. zmarł długoletni zasłużony 

prezes, śpiewak „Lutni” Franciszek Widomski. Pożegnaliśmy go pieśniami żałobnymi w 

Wielickiej Farze i na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce. W tym roku został wybrany do 

Wydziału członek Towarzystwa dr Piotr Lewiński, były Minister Komunikacji, wielki 

propagator i miłośnik „Lutni”. 

 

W roku jubileuszu 110-lecia (1982 r.) P. Lewiński szczególnie zaangażował się  

w jego organizację, dzięki licznym koneksjom „Lutnię” i chórzystów uhonorowano 

odznaczeniami, nagrodami pieniężnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 

otrzymało czterech chórzystów. Dwóch śpiewaków nagrodzono Złotymi Krzyżami Zasługi. Ja 

otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi. Wszystkie odznaczenia przyznała Rada Państwa. Były też 



 

odznaki: „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, Odznaka „Zasłużonego Działacza Frontu 

Jedności Narodowej”. Ponadto Złotą Odznakę z Laurem PZChiO w Warszawie otrzymał 

Ignacy Markowski, a  mnie przyznano Złotą Odznakę. Było też kilkadziesiąt nagród 

pieniężnych od PZChiO i wydziału Kultury UM Krakowa. Chór „Lutnia” dostał też nagrodę 

w wysokości 30 tysięcy zł od Ministra Komunikacji. W 1984 r. na Walnym Zgromadzeniu 

powierzono mi ponownie funkcję I Gospodarza, a do pomocy przydzielono mi Kazimierę 

Ciupkę, III Gospodarza. Gospodarzem byłam do połowy 1987 r., potem pałeczkę przejęła 

Halina Greczkowska oraz jej zastępczyni - Cecylia Taborska. Nie będę opisywać kolejnych 

jubileuszy, w których uczestniczyłam, bo opisane są w jubileuszowych wydawnictwach, 

ilustrowanych zdjęciami. W sumie zaliczyłam ich 12. Mój najlepszy okres bytności w Pałacu 

Konopków zakończył się w 1988 r. Decyzją Urzędu Miasta „Lutnię” przeniesiono do 

Sztygarówki. Próby odbywały się w auli, Sali reprezentacyjnej Miejskiego Domu Kultury. Na 

dole mieściła się niewielka kawiarnia, którą często odwiedzaliśmy po próbach. W 1993 r. 

gościliśmy chór męski z Bonefeld z Niemieckiej Republiki Federalnej, a potem w następnym 

roku, w dniach 1-8 czerwca, pojechaliśmy do nich z wizytą. To był mój pierwszy wyjazd na 

Zachód. Chórzyści i ich żony gościli nas po królewsku. Przyjechaliśmy z biednej, gospodarczo 

zacofanej Polski. Tu wszystko było nowoczesne, wspaniałe. Piękne domy, ogródki pełne 

kwiatów, nowoczesne samochody, sklepy pełne towarów, czyste toalety, kolorowa odzież. 

Takie rzeczy widziałam tylko w filmach amerykańskich.  

 

Po zmianach ustrojowych chór często wyjeżdżał na Zachód. W Niemczech byłam aż cztery 

razy. We Francji, w Belgii trzy razy, raz w Holandii, jeden raz na Ukrainie kilka razy na 

Zaolziu w Republice Czeskiej, wcześniej w Stochovie w Czechosłowacji. Nigdy nie 

przypuszczałam, że z „Lutnią” pojadę do Włoch i zaśpiewam na Polskim Cmentarzu na 

Monte Cassino. Dodam, że mój ojciec zdobywał z armią Andersa to wzgórze, często 

opowiadał mi o walkach, jakie toczyły się w styczniu 1944 r. W „Lutni” poznałam wielu 

ciekawych ludzi, przyjaciół: Helenę Podę, Kazimierę Ciupkę, Cecylię Taborską, Ignacego 

Markowskiego, Janusza Wiewiórkę, Bogusię Tomerę, Mariannę Kozikowską, Marię Franczyk, 

Małgorzatę Rebizand, Józia Urbańczyka, Halinę Gawron, Jolantę Mączkę i wiele innych 

osób. W „Lutni” jestem osobą spełnioną. Ukoronowaniem mojej działalności w Towarzystwie 

jest wielkie wyróżnienie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, 

który z okazji jubileuszu 145-lecia chóru w 2017 r. przyznał mi Odznakę Honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. „Lutnia” była i jest moim drugim domem. Cześć Pieśni! 

 

 

Wieliczka, sierpień 2022 r.                                                                                   Józefa Turchan     

 


