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Muzyk
zwiàzany z Ciechocinkiem

Twórca zespo∏u, poprzez swoich przodków, w tym
rodziców, zwiàzany jest z Kujawami, chocia˝ urodzi∏
si´ w Zabrzu na Âlàsku (1983 r.). Tam te˝ sp´dzi∏
pierwszych szeÊç lat swojego ˝ycia. Póêniej zadomowi∏
si´ w S´dzinie, rodzinnej miejscowoÊci swojej mamy,
a obecnie od prawie dwóch lat zwiàzany jest z Ciecho-
cinkiem. Tata Jaros∏awa Dàbrowskiego z urodzenia
jest nieszawianinem. Rodzice muzyka poznali si´
na Kujawach, tu si´ pobrali i razem wyjechali na Âlàsk
w poszukiwaniu lepszych perspektyw.

Rodzice dosyç wczeÊnie dostrzegli talent muzycz-
ny u syna. Stàd te˝ kupowali mu ró˝ne instrumenty,
np. organki, dzwonki chromatyczne, instrumenty kla-
wiszowe. W przedszkolu bardzo ch´tnie wyst´powa∏,
Êpiewa∏, recytowa∏. Na instrumentach wygrywa∏ zas∏y-
szane melodie, nie znajàc jeszcze nut. Jaros∏aw Dàbro-
wski pochodzi z rodziny muzykalnej, ale jest tà pierwszà
osobà, która muzykà zaj´∏a si´ na powa˝nie. W∏adys∏aw
Dàbrowski, dziadek ze strony taty gra∏ na harmonijce
ustnej, równie˝ Êpiewa∏, tak˝e w chórze parafialnym
w S∏u˝ewie. Pradziadek Józef Grabowski ze strony ma-
my sam zrobi∏ sobie skrzypce, na których gra∏.

Do Szko∏y Podstawowej Jaros∏aw ucz´szcza∏ w S´-
dzinie. Jako uczeƒ trzeciej klasy rozpoczà∏ nauk´
w Szkole Muzycznej w Radziejowie. Przez pierwsze
dwa lata podstawówki ucz´szcza∏ na prywatne lekcje
gry na keyboardzie. G∏ównym jego instrumentem
w radziejowskiej Szkole Muzycznej by∏ fortepian. Edu-
kacj´ w tej placówce wspomina bardzo mile. Pierwszym
nauczycielem, który wprowadzi∏ go w arkana gry na
fortepianie by∏a Monika Rupczak. Dzisiaj mama i siost-
ra Moniki Rupczak Êpiewajà w chórze „Cordiale Coro”.

By∏a wymagajàcym nauczycielem, ale nigdy nie pod-
nosi∏a g∏osu, nie krzycza∏a - wspomina swà pierwszà
mistrzyni´ Jaros∏aw Dàbrowski. Drugim nauczycielem
od fortepianu by∏ Piotr Matuszkiewicz z W∏oc∏awka.
Dyrektorem Szko∏y Muzycznej w Radziejowie by∏a
wówczas Lila Filutowska, która prowadzi∏a chór i wy-
k∏ada∏a teori´. Patrzàc z perspektywy 2013 r., a˝ trudno
uwierzyç, ale uczniowi z S´dzina praca w szkolnym
chórze w ogóle si´ nie podoba∏a. Zaj´ç wr´cz nie zno-
si∏. Robi∏ wi´c wszystko, aby zostaç z nich zwolniony.
W tym celu pos∏u˝y∏ si´ zaÊwiadczeniem od laryngo-
loga, dlatego te˝ na Êwiadectwie ukoƒczenia Szko∏y
Muzycznej w Radziejowie nie znajdziemy oceny z chó-
ru. Natomiast jest jedynym ze swojego rocznika, który
zajà∏ si´ pieÊnià chóralnà i jedynym, który kontynuowa∏
nauk´. Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Edukacji
Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. Na trzecim
roku podjà∏ swà pierwszà prac´. Prowadzi∏ w dwóch
ogniskach muzycznych dwa chóry dzieci´ce, jeden
w Stawkach, drugi w Dàbrowie Biskupiej. Z estymà
wspomina Jana Grabiƒskiego, Dyrektora Zespo∏u Szkó∏
w Dàbrowie Biskupiej, gdzie za∏o˝y∏ od podstaw pier-
wszy chór uczniowski, jeszcze nie w ramach ogniska.
Poczàtki by∏y trudne, nabiera∏ dopiero doÊwiadczenia.
Pomocnym by∏ dost´p do literatury oraz rady nauczy-
cieli akademickich. Jego pierwszy chór wzià∏ udzia∏
w programie Narodowego Centrum Kultury „Âpiewa-
jàca Polska”. Studia skoƒczy∏ z wynikiem bardzo do-
brym. Wtedy te˝ postanowi∏ za∏o˝yç w∏asnà szko∏´
muzycznà. Plany szybko zrealizowa∏. Placówka powsta∏a
w Aleksandrowie Kujawskim. Na jej bazie powsta∏ chór
„Cordiale Coro”, który wype∏ni∏ pustk´, jaka wówczas
powsta∏a po zaprzestaniu dzia∏alnoÊci chóru „Lutnia„.
Siedzibà szko∏y, jak i chóru jest Kolegium Kujawskie
Ksi´˝y Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Po-
czàtki nie by∏y naj∏atwiejsze. Rekrutacja, choç doÊç in-
tensywna, nie dawa∏a rezultatu. 17 listopada 2008 r.
to data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci „Cordiale Coro”.
Najpierw jako chór mieszany zespó∏ funkcjonowa∏
dwa lata, póênà jesienià 2010 r. chór przekszta∏ci∏ si´
w zespó∏ czterog∏osowy ˝eƒski. Jaros∏aw Dàbrowski
od grudnia 2011 r. mieszka w Ciechocinku. Przez trzy
lata doje˝d˝a∏ do Aleksandrowa Kujawskiego z S´dzina.
Mama od zawsze marzy∏a o tym, ˝eby zamieszkaç
w Ciechocinku - podkreÊla muzyk.

W swoim dorobku „Cordiale Coro” ma organizacj´

Jaros∏aw Dàbrowski jest za∏o˝ycielem i dyrygentem chóru „Cordiale Coro” z Aleksandrowa Kujaw-
skiego, który tworzà tak˝e ciechocinianki. 17 listopada 2013 r. ten ju˝ dobrze znany, nie tylko w na-
szym regionie, ˝eƒski zespó∏ chóralny b´dzie obchodzi∏ jubileusz pi´ciolecia istnienia. UroczystoÊci
urodzinowe 16 listopada poprzedzi II Ogólnopolski Konkurs Chórów im. Êw. Jana Bosko w Aleksandrowie
Kujawskim, którego chór jest g∏ównym organizatorem.
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