Szanowni Państwo Chórzyści z Ich Rodzinami,
drodzy nasi Słuchacze, Przyjaciele i Dobroczyńcy,
w dniu 8 września 2017 na ręce ks. prałata Stanisława
Majewskiego złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji kierownika
Chóru Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Jest to
wyłącznie moja, suwerenna i niełatwa decyzja, podjęta po długich
przemyśleniach, jednak konieczna.
Coraz liczniejsze obowiązki akademickie zmuszały mnie do
stopniowego ale przecież zauważalnego ograniczania prób
i występów. Zdając sobie sprawę z powiększającego się deficytu
czasu, w poczuciu odpowiedzialności za Zespół i zwykłej uczciwości doszedłem do
wniosku, że nie mogę dłużej pracować bez ryzyka obniżenia wypracowanego z takim
mozołem poziomu artystycznego Chóru. Pierwszym wyraźnym sygnałem było
ograniczenie prób do jednego spotkania w tygodniu, co absolutnie nie odpowiadało
standardom pracy chórmistrza. Tuż przed wakacjami uświadomiłem sobie, że chcąc
podołać wszystkim obowiązkom zawodowym, musiałbym ograniczyć nasze spotkania do
jednego na dwa-trzy tygodnie, co zwyczajnie nie miałoby sensu. Trzeba było podjąć
w końcu tę trudną decyzję i taką podjąłem. Poinformowałem Księdza Prałata,
że w miesiącu wrześniu próby będą odbywać się jak dotychczas, by odpust
św. s. Faustyny 5 października ubogacić śpiewem naszego Chóru. Będzie to jednak
końcowy akord Zespołu pod moim kierownictwem.
Zmiana kierownika zespołu artystycznego zawsze jest trzęsieniem ziemi, wszelako nie
końcem świata. Zgodziliśmy się z Ks. Prałatem, że należy uczynić wszystko, aby Zespół,
który śpiewał w naszej parafii od wiosny 2010 roku istniał dalej, stąd podjęty będzie wysiłek
w celu znalezienia następcy na stanowisku kierownika chóru. Zależy nam, by jak
najwcześniej Chór Sanktuaryjny wrócił do regularnego trybu prób i podjął normalną
działalność. O terminie i zaproszeniu na pierwsze spotkanie Państwo Chórzyści zostaną
powiadomieni indywidualnie. Ja w tym momencie proszę wszystkich Chórzystów, by jak
dotąd zechcieli włączyć się w nurt pracy na chwałę Jezusa Miłosiernego pod ręką nowego
kierownika.
Dziękuję Księdzu Prałatowi za umożliwienie nam realizacji pasji muzycznych w bardzo
trudnym dla nas czasie w pamiętnym 2010 roku, za życzliwość okazywaną naszemu
Zespołowi. Każdorazowe publiczne wymienienie nazwy naszego Chóru dodawało nam
dumy i chęci pracy nad niejednokrotnie trudnym repertuarem.
Wszystkim Chórzystom, z którymi miałem możliwość pracy w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Toruniu, zwłaszcza tym, którzy ten Zespół tworzyli i od początku
w nim śpiewają, na ręce Prezesa, p. Bernarda Czajkowskiego składam gorące słowa
podziękowania za wspólnie spędzone chwile. Dziękuję Zarządowi Chóru za wsparcie
i wspólną pracę.
Dziękuję wszystkim członkom Rodzin naszych śpiewaków za zrozumienie nieobecności
często zapewne w ważnych momentach życia rodzinnego. Dziękuję wszystkim, którzy
niezwiązani z Chórem przybywali na uroczystości, by nas posłuchać i z nami się modlić,
dziękuję za wspólne wyjazdy, także zagraniczne, podczas których cementowała się nasza
znajomość i przyjaźń. Dziękuję Parafianom za słowa uznania i aprobaty dla naszych
działań artystycznych.

Mam nadzieję, że po krótkim zawirowaniu działalność Zespołu się ustabilizuje, Chór
będzie coraz lepiej i piękniej śpiewać a ja będę mieć satysfakcję słuchać Państwa podczas
niejednej uroczystości. Życzę Chórzystom, nowemu Dyrygentowi i wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy angażowali się w rozwój naszego Chóru realizacji osobistych ambicji
i celów artystycznych.
Szczęść Boże!
Czesław GRAJEWSKI

