
Jubileuszowy Festyn Parafialny  

-Przez dziesięć lat działalności zebraliśmy prawie 300.000 złotych, które zostały przeznaczone na 

ratowanie zabytków w naszej parafii – mówił podczas otwarcia 10. Festynu Parafialnego 

odbywającego się pod hasłem „Postaw na Rodzinę” Andrzej Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia na 

Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, które było głównym organizatorem wydarzenia przy 

wsparciu parafii z ks. proboszczem Marianem Czajkowskim i Rycerzami Kolumba.  

Jeszcze zanim festyn oficjalnie został rozpoczęty, rozegrano został mecz pomiędzy ministrantami ze 

Skarżyska Kościelnego i Grzybowej Góry. Gospodarze nie byli zbyt gościnni, gdyż pokonali gości 

3:2, a upominki dla wszystkich zawodników wręczył ks. proboszcz.  

Wydarzenie oficjalnie otworzyli ks. proboszcz Marian Czajkowski i prezes Stowarzyszenia Andrzej 

Kwiatkowski, którzy na scenę zaprosili byłą liderkę Agnieszkę Derlatkę i podziękowali jej za włożoną 

pracę. Zabierając głos wójt gminy Zdzisław Woźniak podziękował proboszczowi i prezesowi za pracę 

na rzecz parafii, ratowania zabytków oraz życie lokalnej społeczności. Później prowadzenie przejął 

Piotr Stefański.  

Festyn obfitował w liczne atrakcje i każdy, bez względu na wiek mógł być usatysfakcjonowany 

programem przygotowanym przez organizatorów.  

Po oficjalnym otwarciu pokaz sztuk walki zaprezentowali karatecy ze szkółki Zbyszka Zaborskiego. 

Pokaz poprowadzili Zdzisław Wojcieszek i Jacek Pastuszka, który od września tego roku w SP 

Skarżysko Kościelne będzie prowadził treningi dla młodych adeptów wschodnich sztuk walki.  

W części artystycznej najpierw wystąpił utytułowany Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z gminy Bliżyn 

pod kierunkiem Haliny Fidor, a którego opiekunem jest Dariusz Figarski. Akompaniował on 

zespołowi na akordeonie, a pomagali mu Edward Orłowski (skrzypce) oraz Ryszard Kucewicz 

(bębenek).  

Na scenie dwukrotnie oglądaliśmy pokazy taneczne wychowanków szkoły tańca „Respekt Dance” 

Patrycji Michalskiej i Wojtka Woźniaka oraz Zuzia Lelonek i Wiktor Winiarski. Pięknie śpiewała 

10.letnia wokalistka z Krakowa Julka Zawrzykraj. Z uznaniem i oklaskami przyjęto występ zespołu  

„Małe SIE” (Studium Instrumentów Etnicznych) w składzie: Piotr Stefański (conga, vocal), Mikołaj 

Janowski (trąbka), Martyna Dolęga (surdo), Hubert Drążek (bas), Zbigniew Graliński (dum-dum), 

Tomek Aftyka (djembe) oraz wokalistki: Wiktoria, Jagoda i Martyna Szumiał oraz Klaudia Purtak.  

W części artystycznej wystąpił również zespół wokalny „Signum” z Radomia oraz Darek Bernatek, 

zaś wieczorem do wspólnej zabawy zagrał zespół „NasTroje” w składzie: Anna i Grzegorz Tołwińscy 

o Paweł Wiatr. Hitem wieczoru był zaś wspaniały występ „Teatru Ognia” z Pabianic.  

Innych atrakcji również nie zabrakło. Dzieci mogły jeździć konno dzięki uprzejmości stadniny koni 

„Pasja” z Brześcia, skorzystać ze zjeżdżali i dmuchawców, zasiąść w radiowozie dzięki uprzejmości 

mł. asp. Katarzyny Erbill i asp. szt. Rafała Goździa. Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się pokaz 

tresury psów policyjnych „Nero” (przewodnik asp. Karol Surdy) i „Omena” (st. asp. Mariusz 

Kwiatkowski). Festyn odwiedziła grupa 30. „Motorzystów” na wspaniałych motocyklach, a lider 

grupy Marcin Połeć przekazał koszulkę na licytację. Swe stoisko miała grupa rekonstrukcyjna 

„Niezłomni” z Sandomierza oraz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Prof. H2O z 

MPWiK dmuchał ogromne banki mydlane oraz prowadził loterię dla dzieci, firma za darmo 

serwowała wodę i napoje z saturatora. Można było oglądać obrazy Iwony Półtorak i wyroby 

rękodzieła artystycznego, a także skorzystać z kiermaszu „Dobrej książki” i loterii fantowej. Ci, 



którzy wrzucili datki do puszki wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a szczęśliwców 

losowała Jagoda Szumiał.  

PT KRUS w Starachowicach miał swe stoisko promocyjne, w którym można było uzyskać informację 

na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Dla dzieci pracownicy punktu z kierownik Agnieszką 

Buras zorganizowali konkurs plastyczny z nagrodami.  

Przeprowadzono również aukcję darów – najwięcej za gadżety Korony Kielce (po 300,00 zł) 

wylicytowali Agnieszka Buras – kierownik PT KRUS w Starachowicach oraz radny Sebastian Pik.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kulinarne. Można było skosztować wypieków 

domowych, swojskiego jadła, żurku księdza, pierogów („poszło ich 1100), potraw z grilla, gofry i 

lody.  

Festyn odbył się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtaszek, a wsparcia 

finansowego i rzeczowego udzielili: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, MPWiK 

SkarżyskoKamienna, firma „Dana” Danuta Banaczek, firma „Mat-Bud” Mirosław Kocia, Bank 

Spółdzielczy w Wąchocku, Wytwórnia Wód DAN Dariusz Skóra i Andrzej Kwiatkowski, Firma 

Pogrzebowa Krupa, Firma Pogrzebowa Stopa i Borowiec, Firma Pogrzebowa Szymoniak,  Ewelina i 

Hubert Olejarz, Joanna i Paweł Sieczka, Ewa i Artur Fijałkowscy, Bogusława i Jan Skorek, Anna, Jan 

i Łukasz Lech, firma „Pierrot”, Paweł Wiatr, Monika Kocia i Sebastian Pik.  

Jacenty Kita  

http://skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=1&menu=1&ref=1&prywatnosc=tak& 

dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2596  


