Chór parafialny Canto Domine

Wszystkich chętnych do wstąpienia do naszego chóru
zapraszamy w czwartki na godzinę 19.00

Historia chóru parafialnego sięga w naszej pamięci roku 1956. Jego założycielem był
ówczesny proboszcz parafii, ks. Józef Sieradzan, zaś prowadzącym – organista Pan Józef
Sosnowski, zamieszkujący budynek zwany organistówką. Tam też odbywały się próby chóru z
podziałem na głosy męskie i żeńskie. Dopiero po wyćwiczeniu wszystkich głosów z osobna przy
akompaniamencie fisharmonii przychodził czas na próbę całego zespołu. Te odbywały się już w
kościele, z organami. Śpiew ponad trzydziestoosobowego, czterogłosowego chóru mieszanego
rozbrzmiewał w czasie wszystkich ważniejszych świąt i uroczystości kościelnych przez wiele,
wiele lat. Najpierw pod kierunkiem Pana Józefa Sosnowskiego, później, po jego odejściu do
Poznania, pod przewodnictwem Pana Jana Nowakowskiego – nowego organisty.

Śpiewali w nim ludzie nie wykształceni muzycznie ale za to posiadający czyste głosy, dobry
słuch i doskonałe poczucie rytmu. Byli to: Leon i Helena Górczyńscy, Helena i Nicyfor
Kieliszewscy, Zygmunt i Jadwiga Stencel, Antoni i Czesława Tyburscy, Prakseda Werblińska,
Emilia Wojciechowska, Hanna Jagodzińska (Łochyńska), Tadeusz Czajczyński, Salomea
Szymczak (Borkowska), Czesław Mroziński, Józef Szymankiewicz, Kazimierz Witman, Michał
Stanisław Marek, Helena Czajczyńska, Antonina Grzembka, Danuta i Tadeusz Szymańscy,
Jadwiga Woldańska (Fagasińska), Zdzisław Fagasiński, Bronisława Werblińska (Walczak),
Stanisława Woldańska, Genowefa Piasecka, Jadwiga Piasecka (Szymczak), Stefan Woldański,
Tadeusz Tyburski, Maria Piotrowicz, Kwiryna Duchatkiewicz, Stanisław Cyranek, Danuta
Kiszewska, Hanna Dropińska (Woldańska).

W roku 1969, po odejściu ks. prałata Józefa Sieradzana, chór parafialny kończy swą
działalność.
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/Na podstawie wspomnień chórzystów: Stanisława Michała Marka i Kazimierza Witmana/.

U schyłku lata siedemdziesiątych, dokładanie 1979 roku, po 10 – letniej przerwie, chór
parafialny wznawia swą działalność. Staje się to z inicjatywy proboszcza ks. Stanisława
Nowaka. To on namawia organistę, Pana Jana Nowakowskiego, do odrodzenia idei
zorganizowanej grupy śpiewającej na chwałę Pana. I tak się staje. Chór parafialny zawiązuje
się na nowo. W jego szeregach staje wielu doświadczonych już śpiewaków, członków chóru w
latach 1956 – 1969. Do nich dokańczają nowicjusze .

ciąg dalszy nastąpi historii chóru.

Można posłuchać repertuaru chóru:
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