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                 Wyróżniony „strojeckimi siyndami” w 2016r. 
 
      Pochodzi z Przedmościa mieszka w Praszce, od 25 – ciu lat związany jest z życiem 
społecznym i religijnym wsi Strojec. W latach 1992 do 2006 związany z „Zespołem 
Teatralno –Obrzędowym”  działającym przy Świetlicy Wiejskiej w Strojcu. Był to 
okres wielkich sukcesów tego teatru. Wiele występów, udział w dużej ilości 
konkursów, festiwali  i warsztatów. Oprawił  muzycznie wiele widowiska teatralno-
obrzędowych. Towarzyszył z akompaniamentem imprezą środowiskowym                                    
i plenerowym organizowanym w Strojcu. Wymienić by należało: śniadania 
Wielkanocne, uroczyste kolacje Wigilijne, imprezy ”Dorośli w darze dzieciom”, czy 
też spotkania okazjonalne takie jak ogniska, biesiady i wiele wiele innych. Zawsze 
wyróżniał się nienaganną postawą moralną, będąc przykładem dla innych. 
     W 2000 roku po raz pierwszy, pod jego batutą chór wystąpił w kościele św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu na Pasterce. Zaśpiewał kilka kolęd oraz 
wykonał całą oprawę muzyczno-wokalną  Mszy św. 
    Oficjalna data powstania chóru parafialnego to 18-06-2001 roku, związana jest                       
z uroczystym poświęceniem kościoła przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Od tego czasu członkowie chóru parafialnego w raz ze swoim dyrygentem,opiekunem, 
spotykają się systematycznie raz w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu na 
próbach. Był pomysłodawcą i głównym organizatorem, dzięki jego zaangażowaniu 
niewątpliwym sukcesem było powstanie tego chóru. W chwili obecnej chór parafialny 
liczy 20 osób. Chór upiększa swoim śpiewem wszystkie uroczystości kościelne oraz 
koncertuje na różnych festiwalach za co otrzymał wyróżnienia. Występował na 
przeglądzie kolęd w kościele Najświętszej Marii Panny w Praszce. 07-01-2007 r. na IV 
Rejonowym Przeglądzie Kolęd w Rudnikach. Brał udział w czuwaniu Ruchu, 
Domowy Kościół przed obliczem Pani Jasnogórskiej dnia 11-03-2008 r.                                      
w Częstochowie. Uczestniczył również w II Regionalnym Przeglądzie Pieśni 
Kalwaryjsko-Pasyjnych w dniu 13-04-2011 r. w Praszce, zajmując II miejsce. Chór 
parafialny posiada w swoim repertuarze około 200 różnego rodzaju utworów 
liturgicznych. Myślę, że osiągnięte sukcesy, podjęte działania w pełni upoważniają do 
otrzymania  wyróżnienia ”strojeckimi siyndami”. Gratuluje panie Zenonie. 
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                                                                                                   „Wspólnota Stradziec” 
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