Chór ,,Dzwon”
W procesie upowszechniania kultury muzycznej społeczny ruch chóralny od wielu lat, obok ruchu
zawodowego, odgrywa dużą rolę. Stanowi najbardziej przystępną formę zaspokajania potrzeby
czynnego kontaktu ze sztuką. Ma ogromne walory wychowawcze i kształcące. Czołową rolę w
życiu muzycznym Gostynia odegrał chór „Dzwon”. Zapewne żaden z założycieli chóru nie
przypuszczał, że będzie to początek długiej, dziś już 60-letniej historii „Dzwonu”. Stał się i
pozostaje Chór „Dzwon” nieodłącznym elementem krajobrazu kultury regionu gostyńskiego. Chór
koncertował podczas świąt państwowych, resortowych, regionalnych i lokalnych rocznic. Brał
udział w wielu konkursach i przeglądach. W 1971 „Dzwon” miał swój debiut na antenie polskiego
radia w audycji „Amatorskie zespoły przed mikrofonem”. W latach dziewięćdziesiątych odbywali
chórzyści wojaże zagraniczne: byli na Ukrainie i w Niemczech. Na Świętej Górze w Gostyniu
koncertowali wspólnie z chórem z Dortmundu. W 1989 r „Dzwon” otrzymał „Laur Gostynia”,
nagroda przyznawana przez Radę Miejską za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury. W roku
1996, kiedy chór obchodził jubileusz 50-lecia, otrzymał Honorową Odznakę PZCHiO. W roku 1999
podczas 23 Wielkopolskich Dni Muzyki w Dusznikach chór zdobył Brązową Maskę Orfeusza. W
roku 2003 członkowie chóru wyśpiewali GRAND PRIX XVIII Święta Pieśni i Muzyki PołudniowoZachodniej Wielkopolski w Sarnowie k. Rawicza, pokonując tym samym 18 chórów, które tam się
prezentowały. Dwa lata później otrzymali również GRAND PRIX Święta Pieśni i Muzyki, którego
gospodarzem było miasto Gostyń. Wszystkie te nagrody były dla chórzystów ogromnym
wyróżnieniem i zaszczytem. Od 15 lat chór „Dzwon” organizuje w Gostyniu zawsze w styczniu
koncert świąteczny pt. ”Kolędy i pastorałki”, na który zaprasza inne chóry z Wielkopolski i okolic.
Dzień ten staje się dla nich nie tylko świętem, ale też jest radością ze wspólnego śpiewania i
okazją do swoistej konfrontacji umiejętności. Wielu z chórzystów posiada odznaki za zasługi
nadane przez PZCHiO, a także Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”. Chór jest
mieszany. Na dzień dzisiejszy liczy 35 członków, prezesem jest Pani Zofia Kaja, a dyrygentem
Pani Anna Tomaszewska.

