Chór "ECHO" Mieleckiego Uniwersytu Trzeciego Wieku
06 maja 2022 - Poprawiony 08 maja 2022

Z inicjatywy słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu w miesiącu marcu
2012 powstał chór uniwersytecki "ECHO". Aktualnie chór liczy 22 osoby w tym 17 kobiet i 5
mężczyzn.

[widgetkit id=11]

{youtube}e_9MGLorb-c{/youtube}
Gala finałowa Jubileuszu: 10-lecia Chóru Echo MUTW oraz 5-lecia Formacji Tanecznej Gracja,
6.05.2022
@wideo, montaż: Zbigniew Wicherski
link do filmu: https://youtu.be/e_9MGLorb-c

{youtube}nB75WBnJG1s{/youtube}
Gala 10-lecie Chóru Echo MUTW, 6.05.2022 część 1
link do filmu: https://youtu.be/nB75WBnJG1s

{youtube}dqxdQ6zLXMw{/youtube}
Gala 10-lecie Chóru Echo MUTW, 6.05.2022 część 2
link do filmu: https://youtu.be/dqxdQ6zLXMw
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{youtube}2F9gH5kX1rk{/youtube} Chór ECHO Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Barbara Gadomska - historia działalności
DK SCK w Mielcu, 6.05.2022 roku
link do filmu: https://youtu.be/2F9gH5kX1rk

Chór ECHO Mieleckiego UTW pod kierunkiem Małgorzaty Leśniak, 19.10.2017
{youtube}OUAapeOe10I{/youtube}
link do filmu: https://youtu.be/OUAapeOe10I

Pieśni Patriotyczne - CHÓR "ECHO" MUTW w Mielcu pod dyrekcją Małgorzaty Leśniak
{youtube}3pkM6bt0xkg{/youtube}
Link do filmu: https://youtu.be/3pkM6bt0xkg

Pieśni Maryjne - CHÓR "ECHO" MUTW w Mielcu pod dyrekcją Małgorzaty Leśniak
{youtube}whPGsSm4CmQ{/youtube}
https://youtu.be/whPGsSm4CmQ

Kolędy - CHÓR "ECHO" MUTW w Mielcu pod dyrekcją Małgorzaty Leśniak
{youtube}JJmiq9JwBMg{/youtube}
https://youtu.be/JJmiq9JwBMg
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Ze strony zarządu MUTW opiekę nad chórem sprawuje pani Maria Sowińska, a funkcję
dyrygenta pełni Małgorzata Leśniak. Uczestnicy chóru wyłonili spośród siebie samorząd, który
zajmuje się integracją zespołu oraz sprawami bieżącymi.
Próby chóru odbywają się jeden raz w tygodniu w każdy wtorek. Repertuar chóru obejmuje
pieśni patriotyczne i biesiadne.
Chór przyjął nazwę „ECHO” oraz wprowadził obowiązkowy strój dla jego członków. Pierwszy
występ publiczny zaplanowano dla słuchaczy MUTW w dniu 11 maja 2012 przed wykładem.
Chór zaśpiewa pieśń „Witaj Majowa Jutrzenko” oraz „Bywaj dziewczę zdrowe” a ponadto
piosenkę przewodnią Uniwersytetu.
źródło: M.S i F.C.

Słowo wstępne członka chóru ECHO
15.01.2016

Słowo wstępne członka chóru ECHO przed wystąpieniem chóru w dniu 15 stycznia 2016 na
spotkaniu noworocznym Mieleckiego UTW. Piękną i skoczną pastorałką – Gore Gwiazda
Jezusowi rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze z Wami kolędowanie.

Koleżanki i koledzy! Słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Szanowni Państwo!
Jeszcze tak niedawno w całej katolickiej Polsce radośnie zabrzmiały słowa pięknej kolędy
„Dzisiaj w Betlejem radosna nowina”. Radosna atmosfera tego niepowtarzalnego okresu trwa.
Chór ECHO naszego Uniwersytetu dzisiejszym koncertem kolędowym pragnie Państwu
przypomnieć tamte radosne dni. Ale dziś już jesteśmy w objęciach Nowego 2016 roku. Jest to
zwykle czas podsumowań i ocen minionego okresu. Pozwólcie Państwo, że my również w
dużym skrócie chcemy przedstawić dorobek chóru ECHO za 2015 rok.
A był to naszym zdaniem dorobek bardzo dodatni. Daliśmy w sumie 10 koncertów: w tym 7 w
Mielcu i po jednym w Warszawie, Stalowej Woli i Łańcucie. Szczególnie udany był nasz występ
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w Stalowej Woli, gdzie w konkursie zajęliśmy 3 miejsce, zdobyliśmy piękny puchar i dyplom
uznania. Mamy dosyć stabilny 40-to osobowy skład chórzystów i tylko chorobowe dolegliwości
czasami ten skład chwilowo uszczuplają. Gdy inne mieleckie chóry mają spadki kadrowe, to do
naszego chóru doszły 2 osoby. Odeszła także 1 osoba, niestety na zawsze.
Szanowni Państwo!
Jesteśmy już kilkanaście dni w Nowym 2016 roku, a jak to zwykle bywa, miniony rok różnie
zapisał się dla każdego z nas. Chór ECHO pragnie Państwu i Waszym rodzinom złożyć
noworoczne życzenia oraz wiązankę kolęd i pastorałek. Dlatego szczególnie blisko chcemy być
z tymi, których może los ciężko dotknął, a oczekiwane szczęście przeszło gdzieś obok. Im
właśnie życzymy aby Nowy 2016 rok Chojnie im wynagrodził za doznane niepowodzenia. Tym
zaś, którym rok 2015 był sprzyjający życzymy żeby w 2016 roku pomyślna gwiazda świeciła im
blaskiem niezmiennym. Wszystkim tu obecnym i Waszym rodzinom życzymy jak najlepszego
zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 roku.
Dziękując za uwagę przedstawiam program naszego występu:
1.Dziecino mała czemu drżysz – słowa Jacek Kielok, muzyka Adam Pyka.
W tej lirycznej kolędzie jest już sygnał o zbawczej misji co dopiero narodzonego Jezusa.
2.Józefowa kolęda – słowa Marian Banach, muzyka Franciszek Ryling. To kolęda o jakże
ważnym zadaniu dla Św. Józefa – opiekuna narodzonego Zbawiciela.
3.Lulajże Jezuniu nasza perełko,
4.Gdy śliczna panna syna kołysała,
Te dwie niezwykle tkliwe kołysanki pochodzą z XVII wieku i w dużej mierze przypisywane są
Stanisławowi Herakluszowi Lubomirskiemu choć aktualne melodie to zasługa ks. Marcina
Mioduszewskiego.
5.Uwierzmy w Betlejem – słowa Jan Węcowski, muzyka Marek Sewen. Pastorałka ta mówi, że
pozbawiony wygodnej gospody narodzony Boży Syn tak wiele może dać temu światu.
6.Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Pochodzi z 1631 roku, a obecna jej wersja pochodzi ze
śpiewnika ks. Jana Siedleckiego. To bardzo popularna dziś kolęda wyrażająca radość z powodu
cudu narodzin Boga-Człowieka w Betlejem.
7.Pastorałka – aktualka - słowa Henryk Piechocki. Muzyka opracowana została na kanwie
kolędy Wśród nocnej ciszy przez panią Małgorzatę Leśniak.
Fryderyk Łakomy
[więcej]

Koncert chóru ECHO z okazji Dnia Kobiet
06.03.2015
W dniu 6 marca 2015 roku odbył się koncert chóru na Mieleckim UTW. Wystąpił CHÓR ECHO
pod kierunkiem Pani dyrygent Małgorzaty Leśniak z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Życzenia dla wszystkich Pań napisał i złożył kolega Henryk Piechocki.
Występ chóru w eleganckim meloniku zapowiadał Jan Dziewit – starosta chóru.
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Chór wykonał następujące utwory:
1. Pocóżeta kaweliry przyszli,
2. Brunetki, blondynki,
3. Rozterki męskie w Dniu Święta Kobiet – słowa kolega Henryk Piechocki, muzyka dyrygent
Pani Małgorzata Leśniak,
4. Pytasz mnie co ci dam,
5. O młynareczce,
6. Usta słodkie dzisiaj mają kobiety – słowa kolega Henryk Piechocki, muzyka Pani Dyrygent.
Występ chóru bardzo się podobał zgromadzonym Paniom, a także pozostałym słuchaczom. W
międzyczasie koledzy częstowali wszystkich czekoladkami. Panów też, bo to 10 marca Dzień
Mężczyzn. Członkowie chóru wyglądali bardzo elegancko.
Na zakończenie Jan Dziewit na kolanach złożył życzenia, podziękowania i kwiaty.
Opracowała: Barbara Gadomska

[widgetkit id=53]

Zobacz podobne tematy:
- Koncert chóru ECHO z okazji Dnia Kobiet
- DZIEŃ KOBIET 2015 NA MIELECKIM UTW
- Mieleckie kolędowanie 2014
- Występy naszych zespołów w Tarnobrzegu
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