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Titulu „Daugavpils lepnums 2012” mūsu pilsētā ir pelnījuši daudzi cilvēki, bet es uzskatu, ka šo godu ir īpaši pelnījusi tieši
virsdiriģente Terēzija Broka. Terēzijas kundze attīstīja kora mūziku Daugavpilī. Viņa vadīja un radīja dažādus korus un
ansambļus. Terēzija mācīja cilvēkus, kuri pašlaik turpina viņas iesākto darbu. Terēzija iepazīstināja ar Daugavpili - kā ar
muzikālu pilsētu.
Lai gan Terēzijas Brokas vārds saistās ar Daugavpili, viņa dzimusi Viļānu pagastā, Rēzeknē 1925. gada 30.septembrī.
Arī mācījusies Terēzijas kundze Rēzeknē, Vītolu pamatskolā, bet velāk Rēzeknes 1. vidusskolā. Pēc vidusskolas apsolvēšanas
viņa iestājās Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 1949. gadā Terēzija iestājās Latvijas Valsts konservatorijā kordiriģentu nodaļā.
Pēc konservatorijas pabeigšanas veselus 54 gadus Terēzijas kundze strādāja Daugavpils Mūzikas vidusskolā par
skolotāju kordiriģēšanas nodaļā. Daudzi viņas mūzikas skolas audzēkņi pašlaik māca citiem mūziku, aktīvi piedalās kultūras
dzīvē un vada dažādus korus un ansambļus. Arī pati Terēzija vadīja un radīja dažādus korus un ansambļus, kuri pastāv arī
tagad, piemēram, kori „Daugava” un „Rūta” un folkloras ansamblis „Dzīsme”.
Terēzijas ģimene – vīrs Staņislavs un dēls Aivars – arī aktīvi darbojas Daugavpils muzikālajā dzīvē. Staņislavs bija
diriģents, mūzikas pedagogs, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, un dažādu apdaru autors, kuras ir diriģējusi koriem
arī Terēzija. Diemžēl viņa dzīves ceļš ir aprāvies. Dēls Aivars ir pianists, koncertmeistars, mūzikas pedagogs, komponists,
diriģents un Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors. Viņai ir arī meita Daina.
Terēziju Broku pazīst kā virsdiriģenti, aktīvu un sabiedrisku sievieti no Daugavpils. Daugavpilī Terēzija parasti
piedalās koncertos, kur piedalās viņas vadīti kori. Vēl Terēzija ir daudzu Vispārējo Dziesmu svētku un Skolu Janatnes
Dziesmu svētku virsdiriģente, kā arī Latgales dziesmu svētku virsdiriģente, kas notiek Daugavpilī. Terēzijas kundze ir
saņēmusi 7 dažādus apbalvojumus, kuri ir saistīti ar viņas mūža darbu mūzikā.
Es uzskatu, ka tieši Terēzija Broka ir pelnījusi titulu „Daugavpils lepnums 2012”, jo viņa vadīja un attīstīja mūzikas
dzīvi Daugavpilī. Mācīja topošos skolotājus, diriģentus – nākamās muzikālās paaudzes. Par Terēzijas kundzi man stāsta gan
manā skolā mūzikas stundās, gan mūzikas skolā mūzikas literatūras stundās , gan arī es pati esmu daudz lasījusi par viņu.
Terēziju Broku es esmu redzējusi gan televīzijā, gan koncertos, kuros esmu piedalījusies vai skatījusies. Viņa ir pelnījusi kļūt
par Daugavpils Lepnumu . Es ceru un ticu, ka tieši Terēzija Broka būs „Daugavpils lepnums 2012”, jo visu savu mūžu ir
veltījusi Daugavpils mūzikas dzīvei, ziedojusi sevi neko neprasot pretī. Jo viņas dzīves mīlestība ir mūzika, un viņas dzīves
uzdevums- iemācīt mīlēt mūziku mums – daugavpiliešiem!

