
IX Festyn Parafialny był bardzo udany 

Mnóstwo atrakcji, doskonała pogoda, bardzo liczna publiczność i mocny wjazd na 

motorze ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego na… zabytkowym motocyklu. Na 

ratowanie zabytków zebrano kwotę 15.600 zł. 

We wtorek, 15 sierpnia, w Skarżysku Kościelnym odbył się IX  Parafialny Festyn 

Rodzinny pod hasłem „Postaw na Rodzinę”.  

Oficjalny sygnał do rozpoczęcia festynu dali ks. proboszcz Marian Czajkowski oraz 

prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy Agnieszka 

Derlatka. Ks. proboszcz w towarzystwie ks. Donata Neski, proboszcza parafii Żeleżnica 

|i Górne Mokre, na festyn dotarli… na zabytkowym motocyklu przebrani w mundury 

niemieckie, wzbudzając tym entuzjazm zebranych. Dodajmy, że ks. Donat chętnych 

później obwoził na swym pojeździe. 

Prowadzenie przejmuje Piotr „Stiff” Stefański, artysta, muzyk, lider projektu „Studium 

Instrumentów Muzycznych”.  

W części artystycznej na scenie najpierw zaprezentowała się zespół „Romano” pod 

kierunkiem Krystyny Staszewskiej. Panie zaśpiewały kilka znanych i popularnych 

utworów rozrywkowych. W tym czasie dla najmłodszych zorganizowano rozgrywki 

sportowe. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pogawędka oraz pokazy w wykonaniu grupy 

rekonstrukcyjnej „Niezłomni” z Sandomierza. O jej pracach opowiadał Filip Skórski, 

opisał też partyzanckie obozowisko i rodzaje broni  

Następnie wystąpiła pianistka Dominika Gonciarz ze Starachowic oraz działające przy 

MCK w Skarżysku-Kamiennej „Perły z lamusa” pod kierunkiem Anny Tchórzewskiej.  

Skarżyski Klub Sportów Walki pod kierunkiem Zbyszka Zaborskiego dał świetny 

pokaz karate oraz… nagrodę w postaci dwóch miejsce na rozpoczynającej się wkrótce 

Letniej Akademii Karate. 

W przerwie między występami artystycznymi przewodnicząca rady gminy oraz prezes 

Agnieszka Derlatka wręczyli podziękowania sponsorom i darczyńcom (ich wykaz 

publikujemy niżej). Przyjmując podziękowanie wójt gminy Zdzisław Woźniak wyraził 

szacunek organizatorom za wysoki poziom przygotowania wydarzenia. 

Cały czas wśród publiczności spacerowali członkowie Stowarzyszenia z puszkami, do 

których można było wrzucać datki na cele statutowe. 



W międzyczasie na festyn dotarło kilkudziesięciu motocyklistów z grupy  

„Świętokrzyscy Motorzyści” – oni w ramach akcji charytatywnej przekazali obraz 

motocyklisty, wspierając tym samym szczytne cele festynu.  

Z uznaniem zebrani przyjęli grupę młodzieży ze scholi parafialnej „Nadzieja”, w której 

wystąpili: Andżelika Gruszczyńska, Karina Piętak, Magdalena Niziołek, Adam 

Niziołek, Arkadiusz Piętak i Mikołaj Sieczka. 

Zainteresowanie wzbudziły pokazy taneczne wychowanków skarżyskiej szkoły tańca 

„Respekt”, naszych gimnazjalistek oraz tancerzy z Kierza Niedźwiedziego: Weroniki 

Winiarskiej i Aleksa Duklasa, Kai Duklas i Olafa Duklasa, Ewy Indyka i Macieja 

Woźniaka, Marysi Indyka i Gabrysia Sodel.  

Uczestnicy festynu mogli obejrzeć wystawy tematyczne, gdzie swoje dzieła 

prezentowali twórcy ludowi (Elżbieta Jach), wystawę malarstwa, eksponaty Muzeum 

Regionalnego, rzemiosła artystycznego, pszczelarską oraz wyrobów wikliniarskich  

i hafciarskich oraz KGW z Mirca. Można było skorzystać z kiermaszu dobrej książki.  

Swoje stoisko miały również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sklep 

„Mrówka” z Grzybowej Góry oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji, na którym każdy mógł spróbować wody z saturatora, a dla najmłodszych 

doktor H2O przygotował konkursy z nagrodami. Cieszyły się one bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

W programie znalazły się aukcje cennych przedmiotów, cały czas czynny był rodzinny 

plac zabaw, dmuchańce, możliwa była jazda konna, strzelenie łuku (poprowadził je 

Maciej Gibas), loteria fantowa, rywalizacja sportowa w dwa ognie, gra w szachy 

(prowadził  Zbigniew Górzyński).  

Największe ceny podczas aukcji wylicytowano za obraz motocyklisty (500,00 zł) 

oraz Jana Pawła II wykonany techniką haftu krzyżykowego – tu wylicytowano 400,00 

zł. 

Uczestnicy mogli spróbować swojskiego jadała oraz skorzystać z kawiarenki "Pod 

chmurką" z pysznym domowym ciastem, goframi i lodami. Nie zabrakło oczywiście 

żuru  i pierogów  

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny zorganizowany przez starachowicki oddział 

KRUS na temat bezpiecznych maszyn rolniczych, w którym nagrodzono 10. 

dzieciaków: Wiktoria Wiatr, Nadia Kocia, Amelia Migos, Natalia Lipa, Zuzanna 

Materek, Zosia Materek, Paulina Karpeta, Antoś Karpeta, Oliwia Jaromin oraz 

pięcioletni Antoś.  



Później rozlosowano nagrody w loterii fantowej. Trzy główne, w postaci spływu 

kajakowego rzeką Kamienną do Wąchocka, ufundował skład opału Karbon Artura 

Fijałkowskiego. Na koniec wieczorem do zabawy zagrał zespół „Koliber”.   

Organizatorem festynu było Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków Parafii Św. 

Trójcy w Skarżysku – Kościelnym wspomagania przez Rycerzy Kolumba. Zebrane 

środki zostaną przeznaczone na renowację zabytków w parafii św. Trójcy. 

Wydarzenie finansowo i rzeczowo, organizacyjnie i pracą, wsparli: ks. proboszcz 

Marian Czajkowski i jego mama Zofia, Gmina Skarżysko Kościelne, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, Bank 

Spółdzielczy w Wąchocku, radni powiatowi Danuta Banaczek i Paweł Wiatr, Zakład 

Stopa-Borowiec, Zakład Krupa, Zakład Szymoniak, firma „Batmar”, Mariola i Rafał 

Kruk – sklep „Mrówka”  

w Grzybowej Górze, radni Janusz Sieczka i Sebastian Pik, Barbara i Bogusław Sieczka, 

Dariusz Skóra i Andrzej Kwiatkowski – firma „DAN” Szydłowiec, Joanna i Bogusław 

Sieczka, Anna i Rafał Jaromin, Anna i Jan Lech, Boguslawa i Jan Skorek, Iwona 

Półtorak, Zbigniew Zaborski oraz Rycerze Kolumba. Szacunek należy się jednak przede 

wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy bardzo licznie zaangażowali się w 

przygotowanie i przeprowadzenie festynu. 

Jacenty Kita 


