
 Zespół 6na6 powstał “przypadkowo” w okresie bożonarodzeniowym 1993 roku. Wykonawcy znali się ze 
Szkoły Muzycznej w Rybniku, po maturze część z nich wyjechała do różnych miast w całym kraju, jedni 
studiowali w Katowicach, inni w Cieszynie, jeszcze inni w Krakowie.jednak na weekendy zjeżdżali się do 
Rybnika i gorączkowo szukali pretekstu żeby się spotkać.  

 Dlatego propozycja jednej z dobrych koleżanek, aby zaśpiewać na Pasterce, nie musiała długo czekać na 
odzew. Kilka telefonów, spotkanie w kawiarence „Pod Psem” i już marszczyli brwi strojąc pierwsze akordy. 
 Minęły Święta i nagle przypadkowo znalazła się jakaś ciekawa aranżacja, później druga, trzecia… Z 
czasem każdy z nich wpisał na stałe w kalendarz piątkowe wieczory, kiedy organizowali wspólne próby .  
Byli zasłuchani w ideały z „Take 6”, gdy okazało się, jak zawsze przypadkowo, że śpiewają w składzie 
sześciu dziewcząt i sześciu chłopaków. Tak powstała nazwa. 

 W czasie tych wszystkich wspólnych lat zespół spotykał się w różnych miejscach: przy parafii Św. 
Antoniego w Rybniku, w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku, w 
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, ostatecznie znaleźli swoje miejsce w Domu Kultury w 
Chwałowicach. Współpracowali z Jadwigą Wandiger, której zawdzięczają pierwszy poważny występ w Sali 
(jeszcze wtedy) WOSPRiTV w Katowicach, Joanną Glenc, Czesławem Freundem (jako Zespół Kameralny 
Chóru Politechniki Śląskiej). Wszystkie te osoby miały wpływ na obecne brzmienie i charakter „6na6” . 

Uczesniczyli w festiwalach kolędowych w Będzinie, w Kortowie, później występowali we Włoszech, 
Czechach, Niemczech i Francji.  Od samego początku Michał „Mysza” Myszor, niczym guru tej muzycznej 
sekty utrzymywał ją przy życiu. 
Repertuar Zespołu ewoluował od muzyki dawnej poprzez style różnych epok, kierując się w stronę gospel, 
by w końcu dotrzeć do jazzu i rozrywki. Był też kilkukrotny udział w festiwalu „Legnica Cantat”, który 
zaowocował zaproszeniem do udziału w koncertach „Legnica Cantat Superstars”, „Legnica Cantat 
Supersongs” i spotkaniem na scenie z Małgorzatą Ostrowską, Renatą Przemyk, Maciejem Maleńczukiem, 
Krzysztofem Kiljańskim, Maciejem Miecznikowskim, Stanisławem Sojką i Kubą Badachem. 
 Kontynuacją tej współpracy były z kolei trzy edycje koncertów „6na6 z Gwiazdami”, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i zostały entuzjastycznie przyjęte przez Melomanów, oraz wydanie płyty 
„UWAGA! 6na6 z Gwiazdami”, w nagraniu której uczestniczyli Małgorzata Ostrowska i Maciej Maleńczuk. 

 Ukazała się również płyta wydana z okazji jubileuszu istnienia Zespołu pt. „6na6=21”, na której znalazły się 
nowe wersje utworów znanych z płyty „UWAGA!”, a także dwie kompozycje z repertuaru Andrzeja Zauchy z 
gościnnym udziałem Kuby Badacha. 

 


