
MAJÓWKA  PATRIOTYCZNA 
           

                            Dnia 26 maja 201226 maja 201226 maja 201226 maja 2012    rokurokurokuroku z inicjatywy naszego StowarzyszeniaStowarzyszeniaStowarzyszeniaStowarzyszenia,           

przy ogromnej pomocy Rady Sołeckiej ze ŚwierczkaRady Sołeckiej ze ŚwierczkaRady Sołeckiej ze ŚwierczkaRady Sołeckiej ze Świerczka, pod patronatem Marszałka Marszałka Marszałka Marszałka 

WojewództwaWojewództwaWojewództwaWojewództwa i Wójta naszej gminyWójta naszej gminyWójta naszej gminyWójta naszej gminy odbyła się majówka patriotyczna.                                                                                    

                                           Niepowtarzalną atmosferę stworzyli zaproszeni goście – potomkowie 

powstańca z 1863 roku – fundatora kapliczki, poczty sztandarowe, chór  i schola.                                                                                                             

                       Dopisała pogoda i przy urokliwej kapliczce 1867r. położonej wśród pól  

i lasów  w miejscowości Świerczek zebrały się tłumy mieszkańców naszej gminy       

i miasta Skarżyska – Kamiennej.                                                                                            

                       Prezes Stowarzyszenia p. Anastazja Górzyńska powitała zebranych   

i poprosiła księdza proboszcza M. Czajkowskiego o poświęcenie kapliczki i 

poprowadzenie tradycyjnej „majówki”.                                                                                            

                     Następnie potomkowie powstańca Andrzeja Koci: Mieczysław powstańca Andrzeja Koci: Mieczysław powstańca Andrzeja Koci: Mieczysław powstańca Andrzeja Koci: Mieczysław 

Woźniak, Czesław ŁyżwaWoźniak, Czesław ŁyżwaWoźniak, Czesław ŁyżwaWoźniak, Czesław Łyżwa    i Tadeusz Łyżwai Tadeusz Łyżwai Tadeusz Łyżwai Tadeusz Łyżwa przedstawili historię powstania kapliczki, 

jej losów wojennych i współczesnych. Wzruszająco opowiedzieli o cudownym 

ocaleniu przez Matkę boską młodego powstańca, otoczonego przez wojska 

kozackie.. Następnie  z innymi członkami rodziny p. Janiną p. Janiną p. Janiną p. Janiną     Przybycień Przybycień Przybycień Przybycień                                                                                     

i p. Henrykiem Sadzą i p. Henrykiem Sadzą i p. Henrykiem Sadzą i p. Henrykiem Sadzą otrzymali  od władz naszej gminy upominki. Potomkowie 

fundatora kapliczki dziękowali mieszkańcom Świerczka za opiekę nad kapliczką       

i złożyli wiązankę kwiatów.                                                                                                  

                       Uroczystość uświetnił występ chóru z gimnazjum w Skarżysku 

Kościelnym, który zaprezentował pieśni patriotyczne z czasów powstania 



styczniowego, a młodzi recytatorzy wykonali m.in. „Redutę Ordona”, „Gawędę . „Redutę Ordona”, „Gawędę . „Redutę Ordona”, „Gawędę . „Redutę Ordona”, „Gawędę                                 

o miłości ziemi ojczystej”, „Żołnierza polskiego”, „Skarby Polski”.o miłości ziemi ojczystej”, „Żołnierza polskiego”, „Skarby Polski”.o miłości ziemi ojczystej”, „Żołnierza polskiego”, „Skarby Polski”.o miłości ziemi ojczystej”, „Żołnierza polskiego”, „Skarby Polski”.                                          

                Po części oficjalnej – wszyscy zebrani wzięli udział w biesiadzie przy 

ognisku. Przy akompaniamencie gitary śpiewano pieśni patriotyczne, snuto 

wspomnienia, degustowano grochówkę „powstańczą” i kiełbaski pieczone przy 

ognisku.                                                                              

              Uczestnicy majówki byli zachwyceni imprezą, która na wiele dni pozostanie 

w ich pamięci. 


