
5.lecie zespołu wokalnego „a-gie” pod dyrekcją Izabeli Lysik-Różańskiej 
 
 

  
  

 

Nasza Iza jest doskonała w każdym wcieleniu   
 
 
 
Zajęcia zespołu wokalnego, zwanego potocznie „chórem”, prowadzi od marca 2016r.   M A E S T R A  
Izabela Lysik-Różańska. W tym roku zespół pod Jej przewodnictwem obchodzi  5.lecie działalności. 
Od 2019r. zespół ma swoją nazwę : zespół wokalny „a-gie” 
W okresie 2019-2021 zespół odbył 117 prób, ćwiczył dodatkowo dwukrotnie na warsztatach 
muzycznych, niestety -  od marca 2020r. z powodu pandemii –zawiesił swoją działalność. 
 
Pani dyrygent Izabela Lysik-Różańska przygotowała  z zespołem wokalnym kilka charakterystycznych 
występów tematycznych : 

1) wiązanka zróżnicowanych pieśni - hiszpańskiej, afrykańskiej i rosyjskiej,  
2) blok tematyczny pieśni barokowych, 
3) piosenki  reprezentujące „afrykańskie rytmy”, 
4) piosenki rockowe, 
5) pieśni ludowe, 
6) kolędy 

 
repertuar ad 1) - „La cucaracha”, „Thuma mina”, „Gruszica”, 
repertuar ad 2) -„Eine kleine Nachtmusik”, Largo z opery Kserkses Haendla, Menuet G-dur 

Beethovena ze słowami Henryki Borkowskiej-Szmatloch, Pavane, Child’s Anthem 
zespołu TOTO w opracowaniu Alicji Pacześniak-Słoty, „Du dubi du” Haendla, 

repertuar ad 3) -„Erile ba boela hae”, „Shosholoza”, „Vonie go”, „Sana”, 
repertuar ad 4) -„Muter” zespołu Ramstein, Ja odpuszczam, rezygnuję” według piosenki 

„I sourender” zespołu Rainbow, „Płynę z nurtem rzeki” na podstawie „Proud Mary” 
Tiny Turner, „Bo ten świat taki dziwny jest”,  

repertuar ad 5) -„Matulu moja”, „Bandoska”, „Ciese jo sie ciese”, „Hej, bystra woda”, „Idzie dysc”, 
„Nie ma to jak górnikowi”, „Gorzała lipka”, „Przy studzience siedziała”, „Idzie 
górnik”, „Listecku dębowy”, „Deszcz idzie”, „Wczoraj była niedzieliczka”, „Da u 
mojej matuleńki”, „Dzieweczko ze Śląska”, „Idem se idem”, „Jo se Ryceranka”, „Ej, 
chociaż jo malutka”, „Nie będę cie rwała”, „Zginęła nam pastereczka”,  

repertuar ad 6) –m. in. „Przybieżeli  do Betlejem pasterze”, „Bracia patrzcie jeno”, „A posła ci była 
Matuchnicka Boża”, „Kolęda góralska”, „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”, „Niech 
Bóg dziś pokój ześle wam”, „Dopóki gwiazda znaczy szlak”, „Z narodzenia Pana”, 
„Tryumfy Króla Niebieskiego”, „A wczoraj z wieczora”, „O gwiazdo Betlejemska”, 
„Gdy się Chrystus rodzi”. 



Do każdego występu Pani dyrygent Izabela Lysik-Różańska proponowała ubiór sceniczny 
charakterystyczny dla danych utworów oraz choreografię i ruch sceniczny. 
 
Z powodzeniem zespól wokalny pod przewodnictwem Izabeli Lysik-Różańskiej występował 
w rodzimych Tarnowskich Górach, ale także m.in. w Bytomiu, Alwerni, Częstochowie, Oświęcimiu, 
Łazach, Siewierzu i w Warszawie. 
 
W szczególności zespół wokalny występował : 
 
w 2016r. : 

 21 maja na Olimpiadzie Sportowej Seniorów w Łazach, 

 3 czerwca w Bytomiu na Przeglądzie Artystycznym Twórczości UTW, 

 17 czerwca w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema” na koncercie z okazji zakończenia roku 
UTW, 

 22-23 czerwca na Ogólnopolskich Juwenaliach Seniorów w Warszawie, gdzie występując po 
raz pierwszy zdobył  1 miejsce, 

 16,18 grudnia kolędowanie na Rynku w Tarnowskich Górach. 
 

  
 

  

 



 

 

 
 
 
w 2017r. : 

 21 stycznia na kolędowaniu w Częstochowie, 

 30 stycznia w TCK na koncercie noworocznym organizowanym przez UTW, 

 20 maja w TCK na koncercie jubileuszowym chóru „ Słowiczek” z Rept, 

 31 maja w Bytomiu na Przeglądzie Artystycznym Twórczości UTW, 

 5 czerwca w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”  z okazji 10.lecia Tarnogórskiego UTW, 

 10 czerwca na terenie Kopalni Zabytkowej – wraz z grupą bębniarską Wojtka Dudka 
reprezentowano afrykańskie rytmy, 

 20-21 czerwca na Ogólnopolskich Juwenaliach Seniorów w Warszawie, gdzie za wysęp 
„barokowy” zajął 2.miejsce, ale szczególny, miły aplauz zespół otrzymał od przechodniów, po 
występie na ulicach Warszawy, 

 7 października na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Oświęcimiu, 

 15 listopada zespół wystąpił w DPS w Tarnowskich Górach, prezentując pensjonariuszom 
afrykańskie rytmy, 

 15,17 grudnia zespól tradycyjnie uczestniczył w akcji :Tarnogórzanie śpiewają kolędy”, 
prezentując  kolędy na Rynku  w Tarnowskich Górach. 

 

 
 
 



  
 

  

 

  
 

  
 



  

 
 
 
w 2018 r. : 

 7 stycznia zespół uczestniczył we wspólnym kolędowaniu w restauracji „Sedlaczek”, 

 29 stycznia prezentował kolędy na koncercie noworocznym w TCK, 

 29 maja w Bytomiu na Przeglądzie Artystycznym Twórczości UTW, w repertuarze 
barokowym; wysęp tak się spodobał, że zdjęcie zespołu kazało się w lokalnym „Życiu 
bytomskim”, 

 18 czerwca wystąpił w repertuarze barokowym na koncercie w TCK z cyklu „Muzyka łączy 
pokolenia” - wraz z młodzieżą ze szkoły muzycznej pod dyrekcją Alicji Pacześniak-Słota, 

 23-25 września  występ w repertuarze „afrykańskie rytmy” na Ogólnopolskich Juwenaliach 
Seniorów w Warszawie okazał się ogromnym sukcesem, zespół otrzymał  Grand Prix, 

 6 października na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Oświęcimiu, 

 19 października w TCK dla Towarzystwa Osób Niedowidzących – w repertuarze barokowym, 

 20 października w Świerklańcu w ramach obchodów święta Hubertusa, 

 7-8 grudnia odbyły się pierwsze warsztaty muzyczne w Pyzówce, ćwiczono kolędy, 

 14-16 grudnia, jak corocznie, kolędowano na Rynku w Tarnowskich Górach. 
 
 

  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 
 

 



  
 
 

w 2019r. : 

 11 stycznia w Pałacu w Rybnej nagrywani płytę CD, w ramach nagrody Grand Prix otrzymanej 
w Warszawie, 

 12 stycznia kolędowano w Częstochowie, 

 21 stycznia na koncercie noworocznym w TCK, 

 16 lutego w TVP Katowice prezentowano „afrykańskie rytmy”, 

 8 marca zespół wystąpił na zaproszenie tamtejszego UTW w Alwerni, 

 24 czerwca wystąpił w repertuarze rockowym na koncercie w TCK z cyklu „Muzyka łączy 
pokolenia” - wraz z młodzieżą ze szkoły muzycznej „Śląskimi Smykami” pod dyrekcją Alicji 
Pacześniak-Słota, 

 we wrześniu w parku w muszli w amach obchodów „Gwarków”, 

 5 października na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Oświęcimiu zespół 
otrzymał „Wyróżnienie”, 

 29 listopada na próbie Pani dyrygent zachwycona, bo w końcu nastąpił podobno  przełom 
w emisji głosu , 

 13 i 15 grudnia prezentowano kolędy na rynku w Tarnowskich Górach. 
 

 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

 
 
 

 
w 2020r. : 

 13 stycznia zaprezentowano repertuar pieśni ludowych na koncercie noworocznym UTW w 
TCK w Tarnowskich Górach, 

 15 stycznia zespół w repertuarze rockowym wystąpił w Siewierzu, na zaproszenie 
tamtejszego UTW, 

 17 stycznia w restauracji „Parkowa” zespół przedstawił kolędy dla członków Tarnogórskiego 
UTW, 

 2 czerwca  w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema” nagrano, ku pokrzepieniu, piosenkę o 
współczesnym czasie pandemii, słowa do której napisała nasza koleżanka Henryka 
Borkowska-Szmatloch, 

 2-4 września w Ustroniu odbyły się warsztaty wokalne, zespół ćwiczył piosenki ludowe. 
 

 



  
 

  
 
 
 

Do zobaczenia na następnych występach, niebawem – mamy wielką nadzieję  


