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Halina Łukomska 1929-2016 

Genialna sopranistka z Suchedniowa 

Była duchowym przewodnikiem w twórczości kompozytorskiej swojego męża Augustyna 

Blocha. Jako wybitna indywidualność w świecie operowym dysponowała rewelacyjnym głosem, 

o srebrnym połysku, który wytwarzał wyjątkowy, niespotykany nastrój. Jej sopran był jak obdarzo-

ny życiem dodatkowy instrument muzyczny. Pojawiła się na Czwartej Warszawskiej Jesieni 

w 1960 roku, by wziąć udział w prawykonaniu Requiem Maciejewskiego. Wydarzeniem natomiast 

Piątej Jesieni było pierwsze w Polsce po wojnie wykonanie – koncertowe –Króla Rogera Szyma-

nowskiego (1961); za to właśnie nagranie partii Roksany Halina Łukomska otrzymała nagrodę Pol-

skiego Radia. Ogromne wrażenie wywarło jej wykonanie partii solowych w „Espressioni” Blocha 

do tekstu Jarosława Iwaszkiewicza, które doskonale oddawało poetycki klimat utworu: Augustyn 

Bloch debiutował tym utworem na „Warszawskiej Jesieni”. 
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Ale początek – początek ich kariery był bardzo ciekawy. Ona jako młoda dziewczyna śpie-

wała w rodzinnym gronie, a akompaniowała jej na fortepianie siostra ojca. Ale mieć głos i satysfak-

cję z powodu podziwu rodziny – to za mało. Oczywiście wbrew woli najbliższych spakowała wa-

lizkę i wyjechała na studia do Poznania. To było ogromne ryzyko, ona – dziewczyna z prowincji, 

z małego Suchedniowa, w Akademii Muzycznej w wielkim mieście. Ale posiadała niesamowity 

upór, samozaparcie i ogromny talent. A te cechy to pierwszy krok do sławy. Pedagodzy, u których 

pobierała nauki, też łatwo nie mieli z tak energiczną i upartą osobą. Po wielu latach, kiedy ich 

wspominała, wyrażała ogromną wdzięczność za ich cierpliwość i wyrozumiałość. 

Poznali się podczas studiów w Warszawie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Opero-

wej w Poznaniu przyjechała do stolicy, aby dalej się kształcić, a Bloch podjął właśnie studia kom-

pozytorskie. Wcześniej otrzymał dyplom w zakresie gry na organach. Tą piękną grą na organach 

urzekł ją całkowicie. Grał w kościele na Starym Mieście. Ona nieraz tam śpiewała w czasie mszy. 

Latem 1954 roku wzięli ślub. W 1956 roku zdobyła I miejsce w konkursie wokalnym 

w s'Hertogenbosch w Holandii. Zdobyła ją śpiewając kantaty Bacha, arie z oper Masseneta i Pucci-

niego. Podczas stypendialnego pobytu w Accademia Chigiana w Sienie studiowała pieśni klasyczne 

i francuskie. Później, w Wenecji, uczyła ją krótko legendarna Toti dal Monte. Tak mimochodem, 

wracając z Włoch, postanowiła zatrzymać się w Wiedniu i przystąpić do przesłuchania w Staatso-

per. Z czasów studenckich w Poznaniu miała przygotowanych pięć partii operowych, więc myślała: 

„Trzeba spróbować, co mi tam...”. Znała dobrze język włoski i nim się posługiwała w Wiedniu. 

A oceniało ją wielu ekspertów, w tym słynny Herbert von Karajan. Zaśpiewała arię Gildy. A wer-

dykt tych przesłuchań był taki: „Dobrze-angażujemy panią do tej roli. Proszę zostawić adres”. 

W Warszawie otrzymała jednak list: „Ogromnie nam przykro. Kontrakt jest nieaktualny. Sądzili-

śmy, że jest Pani Polką zamieszkałą we Włoszech”. Dyrekcja Staatsoper. Ale co się stało? Oba-

wiano się problemów paszportowych osoby żyjącej w komunistycznej Polsce. Było w tym sporo 

racji, bo wszyscy wiemy, a szczególnie te starsze roczniki, jak trudno było wtedy uzyskać paszport. 

A kontrakty na występy sypały się ze wszystkich stron. Halina Łukomska wspomina swój udział 

w kwartetach solistów obok Krystyny Szostek-Radkowej, Kazimierza Pustelaka i Jerzego Artysza 

w wykonaniach dzieł Bacha, Haendla i Mozarta na terenie całego kraju: „Pamiętam, że po Wielkiej 
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mszy c-moll Waldorff przyklęknął i ucałował skraj mojej sukni”. Koncertowała też w całej Europie, 

m. in. cykl koncertów w Rzymie z Orkiestrą Symfoniczną RAI w 1963 roku. Była też solistką w 

Sul ponte di Hiroshima – Canti di vita e d'amore Luigiego Nono. Stała się w tamtych latach nieza-

stąpioną wykonawczynią wokalno-instrumentalnych dzieł Weberna i Berga w całej Europie. Utwo-

ry Weberna nagrywała dla radia w Baden-Baden i na płyty wytwórni Columbia. Miała koncerty we 

Florencji, Paryżu, Londynie, Kopenhadze, Amsterdamie i Hadze. Uwodziła swoim głosem wielu 

dyrygentów. W Warszawie bywał Karel Ančerl i Ernest Bour. Pierwszy zaprosił ją na koncerty do 

Nowego Jorku. Z Bourem nagrywała (m. in. Szeherezadę Ravela, kompozycje Szwajcara Ulricha 

Lehmanna. Inny gość „Warszawskiej Jesieni”, Otto Tomek z Austrii, organizator życia muzycznego 

na Zachodzie, otworzył przed nią estrady i studia radiowe RFN. Prezentowała tam nie tylko współ-

czesny repertuar: również utwory Johanna Christiana Bacha (kantaty), Haendla i Pergolesiego 

(Msza), Mozarta (Davide penitente). Stanęła jednak na operowej scenie w Wiedniu w 1967 roku. 

Chętnie zapraszano ją do wykonania pieśni rosyjskich (Czajkowski, Rachmaninow, Strawiński). 

Miała też koncerty w Madrycie – cykl pięciu pieśni Musorgskiego. Z Witoldem Lutosławskim, jako 

dyrygentem, nagrała dla EMI 5 pieśni do słów Iłłakowiczówny i często je wykonywała (Ateny, Sa-

loniki, Odense, Rzym, Hamburg). Całe swoje życie poświęcili muzyce – całe życie żyli w trójkącie. 

Ona, On i Muzyka! 

♪ ♫ ♪    ♫ ♪ ♫    ♪ ♫ ♪ 
Wypada teraz napisać o Augustynie Blochu. W 1945 opuścił swój dom rodzinny i zamieszkał 

w Gdańsku, gdzie był organistą w jednym z kościołów (geny organowe rodzinne – ojciec też był 

organistą), a popołudniami kształcił się w średniej szkole muzycznej. Ale już wtedy miał problemy 

z księżmi, którym nie przypadały do gustu jego impresje organowe. Grał bez nut i ciągle ekspery-

mentował. Kiedyś dla żartu wpół mszy zagrał swoje impresje na dwóch dzwonkach pożyczonych 

od ministrantów. Ksiądz był tym zdegustowany, ale taki był Augustyn. Zrobił wprawdzie dyplom w 

klasie organów, ale niedługo potem zajął się jednak kompozycją. I stworzył wiele niezapomnianych 

dzieł, m.in. Medytacje do tekstów biblijnych na sopran, organy i perkusję, pierwsze wykonanie-

1961 – koncert Związku Kompozytorów Polskich – grał wtedy na organach. „Ajelet”, powstała na 

zamówienie Polskiego Radia opera – misterium do libretta Iwaszkiewicza, z elementami śpiewów 

synagogalnych i partią tytułową dla Łukomskiej. Na organach grał Augustyn Bloch. Cykl Carmen 

biblicum na sopran i 9 instrumentów do łacińskich tekstów Bloch napisał dla miasta Witten na fe-

stiwal Dni Nowej Muzyki i tam występował ze śpiewającą żoną Haliną i z orkiestrą pod jego ba-

tutą. W 1980 roku odbyło się prawykonanie. W parę miesięcy później, na Warszawskiej Jesieni, 

poprowadził ten utwór z muzykami The London Sinfonietta. Ale ze wspólnych występów jako naj-

bardziej tajemniczy i wprost nieziemski utrwalił się Łukomskiej pewien wieczór z połowy lat 

osiemdziesiątych związany z księżniczką Ingeborg zu Schleswig-Holstein. Była uzdolnioną ma-

larką i interesowała się też kulturą polską, w tym muzyką Augustyna Blocha. Nie mogła pojąć, ja-

kim cudem niemiecki okręt z jej rodowym nazwiskiem wymalowanym na burcie, rozpoczął 
1 września 1939 roku ostrzał Westerplatte i Polakom kojarzy się z wybuchem wojny. Późniejsze 

dzieło Blocha, „Droga ku światłu” inspirowały obrazy księżniczki. Pracownię miała w Hamburgu, 

i tam też posiadała rodzinną rezydencję. Na nocnym wspólnym spotkaniu po udanym koncercie 

poprosiła Halinę o śpiew. Ku zdumieniu Łukomskiej, każdą arię i pieśń, jaką przywodziła jej pa-

mięć, mąż odnajdywał wśród klawiszy i sprawnie akompaniował. Zasłuchana księżniczka siedziała 

na dywanie. Z parą polskich artystów połączyła ją wieloletnia przyjaźń. 
To już prawie koniec – i jeszcze ta jedna ostatnia fotografia. Są już razem we dwoje i nie ma 

już muzyki, która została na nośnikach klasycznych, typu płyty i elektronicznych, a tą trzecią tym 

razem i już na zawsze jest cisza, cisza naszego zabytkowego suchedniowskiego cmentarza. 
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A to było tak – kolega Rysiek Żelazny dał mi kiedyś, ponad 10 

lat temu, robotę w archiwum. Znajdź ASC z Miedzianej Góry, 

Tumlina i je sfotografuj. Zostawił mnie w archiwum i tyle. Nie 

miałem zielonego pojęcia: jak to ugryźć? I kogo mam zapytać? 

Rozejrzałem się po sali w archiwum, jeszcze wtedy było to na IX 

Wieków Kielc. Wszyscy tacy zapracowani – czytają, robią no-

tatki, a ja nie wiem co mam ze sobą zrobić? I wtedy olśnienie – 

jedna z Pań, też bardzo zapracowana, była jakby inna – bardziej 

otwarta na pomoc – widziała chyba wtedy, że stoi przed nią dyle-

tant w sprawach archiwalnych i trzeba go przeszkolić – i to tak 

zgrabnie uczyniła, że do dziś mam poważne odchylenie na punk-

cie starych dokumentów i genealogii. A tą osobą była nie kto 

inny jak Kornelia Major, nasza szefowa i główny motor naszego 

Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen”. 

Jako regionalista zabrałem się za dokumenty i akta z mojego rodzinnego miasta Suchedniowa i tak 

już pozostało do dziś. Zrobiłem drzewo genealogiczne rodzin Sasal i Tumulec (po mieczu i po ką-
dzieli) – całe (7 pokoleń i ponad 250 lat). Dotarłem do wielu starych dokumentów opisujących ów-

czesny przemysł i ludzi ze starego Suchedniowa. A kiedyś było tu ciekawie, bo była tu Wschodnia 

Dyrekcja Okręgu Górniczego (od 1833 roku, a szefem był Alexander Polini z Włoch, który tu 

mieszkał z całą rodziną). Był tutaj browar, który produkował na wzorach niemieckich piwo Muller. 

Był też szpital i wiele małych zakładów przemysłu metalurgicznego. Były fryszerki (wytapiające 

żelazo), a nawet fabryka produkująca blachy. 

W tym czasie rząd gubernialny zbudował w Suchedniowie wiatrak i wynajął go rodzinie Walczy-

kowskich. 

Moje wspomnienia z tamtych czasów można znaleźć na naszej stronie Świętogenu w zakładce Su-

chedniów. http://www.genealodzy-kielce.pl/category/miasta/suchedniow/ 

Miałem różne przygody związane z genealogią, np. kiedyś zmieniłem trochę historie rodziny Kaja-

ków – to ja, ten przyjaciel z Kielc – genealog zmieniłem im drzewo i dotarłem do członków ich ro-

dziny mieszkających we Francji. http://kajak-czacz.republika.pl/wiktoria/wiktoria.htm 

Ale o tem, potem, jak mówił mój dziadek Wojtek z Kruka! 

 


