
 

85 - lecie Chóru Parafialnego im. St. Moniuszki w Stawiszynie 

Za datę powstania chóru parafialnego imienia Stanisława Moniuszki w Stawiszynie przyjmuje 

się rok 1895, którego założycielem i pierwszym dyrygentem był Pan Perski. 

Z powodu gruntownego remontu świątyni w latach 1903-1910 chór zawiesił swoją działalność 

by powrócić do niej w roku 1910 pod kierunkiem kolejnego i za razem bardzo uzdolnionego organisty 

Jana Jasińskiego. Ogromne zaangażowanie Pana organisty jak i wszystkich członków chóru dało 

podłoże do przygotowania bogatego repertuaru, w skład którego wchodziły między innymi: msza 

łacińska, pieśni wielkopostne i wielkanocne, kolędy, pieśni na Boże Ciało, Magnificat, psalmy 

nieszporne łacińskie pieśni pogrzebowe i ślubne. 

Duży wpływ na rozwój chóru miało także bez wątpienia przekazanie przez ówczesnego proboszcza 

parafii ks. kan. Bronisława Kozankiewicza, specjalnie przygotowanej sali w domu parafialnym.  

W 1930 roku swą działalność w parafii zakończył chór mieszany by przekształcić się w 

strukturę czterogłosowego chóru męskiego, prowadzonego przez pracującego w tym okresie na 

stanowisku organisty Pana Romana Zywerta. Jego obowiązki cztery lata później przejął Pan Józef 

Tomaszewski i to właśnie ten okres uważa się za lata świetności działalności chóru naszej parafii. 

Miłość do śpiewu Pana Józefa jak i szczególne zaangażowanie członków chóru przyczyniło się do 

zajęcia czwartego miejsca na konkursie chórów kościelnych, który odbył się w 1935 roku w Kaliszu. 

Warto przy okazji wspomnieć, że ówczesny organista angażował się również w prace mieszanego 

chóru, który powstał przy prężnie działającym Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, wspierany 

głosami druhów z chóru męskiego. 

 

Wybuch wojny w 1939 roku spowodował zamknięcie kościoła parafialnego dla Polaków. W 

tym okresie służył on jedynie niemieckim katolikom zamieszkującym okoliczne miejscowości.  Tym 

samym na działalność chóru nie było w nim miejsca. Członkowie organizowali nieformalne 

spotkania, jednak obawa przed okupantem była tak duża, że doprowadziła do podjęcia decyzji o 

zawieszeniu działalności aż do zakończenia wojny. 

Chór parafialny wznowił swoją działalność w lutym 1945 roku, jednak w znacznie mniejszym 

składzie, na co bezpośredni wpływ miało oblicze wojny. Wielu członków zostało wywiezionych na 

roboty i do obozów koncentracyjnych, tylko nielicznym  udało się pozostać w naszej parafii, tak by 

po zakończeniu działań wojennych  przywrócić  czasy świetności  swojej formacji sprzed wojny. 

Pierwsze lata powojenne to kontynuacja pracy Pana Józefa Tomaszewskiego. Swą działalność 

rozpoczął od przypomnienia przed wojennego repertuaru, wprowadzając jednocześnie nowe utwory, 

jak choćby mszę łacińską Wacława Lachmana. 

Z upływem lat chór parafialny przygotowywał coraz większy wachlarz pieśni zarówno kościelnych 

jak i świeckich, którymi uświetniał występy wielu uroczystości środowiskowych. W latach 60-tych 

działalność chóru parafialnego była również widoczna poza granicami naszej parafii, między innymi 

w czasie uroczystości Maryjnych w Dobrzecu  i w Skalmierzycach.  

W 1967 roku współpracę z chórem kościelnym po 33 laty działalności zakończył Pan Józef 

Tomaszewski, którego obowiązki na stanowisku dyrygenta przejął Pan Władysław Pilarski. Pasja do 

śpiewu, pracowitość oraz chęć wprowadzania do repertuaru nowych utworów była wspaniałą 

kontynuacją pracy swego poprzednika. 

Jednak częste rotacje na stanowisku organisty, którzy nie byli mieszkańcami naszej parafii nie miały 

dobrego wpływu na właściwą działalność organizacji. Mimo tego chórzyści wkładali wiele serca w 

swą pasję poprzez zaangażowanie i poświęcenie  swojego czasu, by móc nadal uświetniać życie 

kościelne i parafialne. Ma to miejsce  do dnia dzisiejszego. 

Pan Pilarski opracował i prowadził również kronikę  naszego chóru, której kontynuacją  obecnie  

zajmuje  się Pan Bronisław Ulatowski. 

Po śmierci Pana Pilarskiego prowadzenie naszego chóru objął jego członek Pan Jan Ulatowski, który 

kontynuował to świetne dzieło do 2012 roku. Po śmierci Pana Ulatowskiego chórem zajął się Pan 



Eugeniusz Popiołek,  który prowadzi go do dnia dzisiejszego.  

 

W tym okresie funkcję organisty pełnili dojeżdżający w niedzielę i święta min. Józef Gierulak, 

Wiesław Majnert, Mariusz Rutkowski, Władysław Rutkowski, Grzegorz Raczkowski 

 

Funkcję Prezesa Chóru nieprzerwanie od 1978 r. pełni Pan Marek Janiszewski. 

 

W dniu dzisiejszym chór parafialny liczy dwudziestu jeden członków. Spotykamy się na próbach co 

tydzień w środę. Pod okiem obecnego organisty Pana Jacka Dreczko staramy się przygotować pieśni 

zgodnie z kalendarzem liturgicznym, uświetniając Mszę Świętą w każdą niedzielę o godzinie 10:00, 

jak również wszystkie uroczystości kościelne, święta, odpusty oraz wizytacje duszpasterskie 

sprawowane przez Księdza Biskupa. 

 

Co roku przygotowujemy również koncert kolęd, który można usłyszeć 30 minut przed pasterką. 

 

W tym miejscu należy docenić zaangażowanie obecnych członków chóru parafialnego, który mimo 

swych wielu obowiązków potrafią znaleźć i poświęcić swój czas by poprzez śpiew oddawać chwałę 

Panu Bogu. 
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Prowadzący organista:  

Jacek Tomasz Dreczko 

 

Członkowie:  

Stanisław Chojnacki 

Bronisław Ulatowski 

Grzegorz Kit 

Wojciech Kołodziejczyk 

Krzysztof Kołodziejczyk 

Józef Wolniarczyk 

Gabryel Kowalski 

Jan Karolak 

Józef Filipowicz 

Stanisław Popiołek 

Marek Buksz 

Jerzy Bylica 

Maciej Kit 

Mieczysław Chojnacki 

Piotr Chojnacki 

Marek Janiszewski 

Jan Kwasiborski 

Zenon Matuszak 

Kazimierz Małecki 

Eugeniusz Popiołek 

Stanisław Pokojowczyk 



Chórzyści w stanie spoczynku i inni członkowie: 

Zenon Rącki 

Karol Sieradzki 

Włodzimierz Bitner 

 

Chórzyści którzy w ostatnich latach wyjechali ze Stawiszyna: 

Włodzimierz Sobiś, Tomasz Bąk 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 


