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                                  FERETRONY  ODNOWIONE  

              Powstanie wielu feretronów związane jest z działalnością bractw 

katolickich. Pierwsze bractwa powstały w średniowieczu, szybki ich rozwój 

w Kościele katolickim nastąpił po soborze trydenckim (1545 – 1563)             

W naszej świątyni jest sześć takich feretronów, nie znamy okresu, z którego 

pochodzą, jest pewne, że są pamiątką z dawnych lat. Czas zrobi ł swoje, fe-

retrony były bardzo zniszczone i konieczne była ich renowacja                               

Proces odnawiania dobiegł końca- „dosychają” w pracowni konserwator-

skiej.  Koszt tej inwestycji wysoki – ponad 130 tysięcy, ale warto było. To 

kolejne działanie ks. Proboszcza – Tadeusza Cudzika. Tak wyglądają fere-

trony po renowacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_religijne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
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          6 stycznia ( jak przez poprzednie lata) przybyli do świątyni trzej 

królowie. Tegoroczna uroczystość była skromniejsza ze  względu na   

pandemię. 
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Na niecodziennych gości na schodach kościoła oczekiwał ks. Marcin Rej 
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Ministranci  zaciekawieni gwiazdą, która prowadziła królów  

                       Pokłon przed DZIECIĄTKIEM 
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Ks. Marcin Rej.  W tle przysłonięty folią ołtarz główny.                                             

Trwa przygotowywanie do malowania wnętrza kościoła. 
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      WAŻNA UROCZYSTOŚĆ                                                       

  W KOŚCIELE W KRAJNIE  

         W pierwszy dzień 2021 roku w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi, biskup kielecki Jan Piotrowski odprawił mszę świętą w kościele w 

Krajnie oraz dokonał poświęcenia jednego dziesiątka Różańca znajdującego 

się na zewnątrz tamtejszej świątyni. 

- „Zanim w Betlejem Maryja porodziła Jezusa, jako Święta Boża Rodziciel-

ka, przede wszystkim uwierzyła i całkowicie zaufała Bogu. Była otwarta na 

Boże działanie i przyjęła to, co Bóg jej zaproponował jako niezwykły dar – 

aby była Matką Bożego Syna (…). To właśnie dziś, w pierwszym dniu nowe-

go roku Maryja uczy nas jak budować relację z Panem Bogiem , który jest 

naszym Ojcem” - mówił w czasie homilii ksiądz biskup Jan Piotrowski.” 

Parafię w Krajnie erygował bp Augustyn Łosiński w 1920 r.  z macierzystej 

parafii w Daleszycach. Krajno przez wiele lat należało do daleszyckiej para-

fii,  po wybudowaniu kościoła i utworzeniu parafii należy do dekanatu bo-

dzentyńskiego. W którąś kolejną niedzielę poznamy historię tej parafii. 
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           UROCZYSTA  KORONACJA  CUDOWNEGO OBRAZU  

                           TUŻ...TUŻ… 

 Do lipca pozostało kilka miesięcy, przygotowania do uroczystości nabierają co-

raz większego tempa. Powołano Komitet d/s organizacji Koronacji Obrazu Mat-

ki Bożej Daleszyckiej. Określono zakres przygotowań i częściowo również za-

kres zadań do wykonania.                                                                                                      

Od 31 stycznia rozpoczęto prezentację parafii,  na przestrzeni dziejów odłączo-

no od macierzystej parafii DALESZYCE. W czasie niedzielnej Mszy Św. naj-

mniejszą w dekanacie daleszyckim parafię Cisów  zaprezentował proboszcz tej 

parafii - ks. Tomasz  Barański.                                     

Proboszcz KS. Tadeusz Cudzik przekazał  parafii Cisów                        

kopię Cudownego  Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej (już z koronami).                 
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Kolęda duszpasterska za względu na pandemię nie przebiegała trady-

cyjnie. Można było  zaprosić kapłana, ale  wyznaczono dni, obwody i 

w tych dniach zapraszano rodziny na kolędową Mszę Sw. do kościoła. 
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KORONACJA  OBRAZU  TUŻ...TUŻ… 

Biskup Ordynariusz ustalił datę Koronacji na 17 lipca o godz. 11.00 
w Rynku. Uroczystość rozpocznie procesja z kościoła o godz. 10.45 
i zakończy również procesja z Obrazem do kościoła. 

 

 

 

KOMITET DO SPRAW ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI 

KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ. 

Ks. Bp dr Andrzej Kaleta 

Ks. dr Mirosław Cisowski 

Ks. dr Mirosław Kowalski 

Proboszcz Ks. Tadeusz Cudzik 

Ks. mgr Marcin Rej 

Ks. mgr Konrad Wójcik 

Senator Krzysztof Słoń 

Starosta Tomasz Pleban 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński 

Komendant MG OSP Szczepan Furmanek 

Prezes OSP i dyrektor MGOK u Norbert Wojciechowski 

Sekretarz Katarzyna Maciejewska 

 

 

 

Ornaty na Koronację są już zaprojektowane i fundowane przez 

Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, oraz przez księży pocho-

dzących z naszej parafii. 
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NIEDZIELA – 28 LUTEGO 

07.00 – kazanie dla wszystkich 

08.30 – dzieci10.00 – młodzież12.00 – wszyscy 

17.00 – różaniec                                                                                                                              

17.30 – Gorzkie Żal                                                                                                                                                                                                                              

18.00 – wszyscy                                                                                                                       

PONIEDZIAŁEK – 01 MARCA  – DZIEŃ CHO-

RYCH                                                                                            

06.30 – Msza św. dla wszystkich                                                                                                   

08.30 – Msza św. dla wszystkich                                                                                                   

10.00 – Msza św. dla wszystkich                                                                                                       

12.00 – Msza św. dla chorych z Sakramentem chorych                                                                                     

16.00 – Msza  św. dla dzieci                                                                                                               

17.30 – różaniec                                                                                                                                            

18.00 – Msza św. dla  młodzieży i pracujących                                                                  

WTOREK – DZIEŃ SPOWIEDZI                                                                                                           

06.30 – Msza św.                                                                                                                           

NABOŻEŃSTWA POKUTNE I SPOWIEDŹ                                                                 o 

08.30; 10.00 ; 12.00 ; 16.00 ; 17.00                                                                                       

Różaniec – 17.30                                                                                                                                     

18.00 – Msza św. i Nowenna do Św. Michała Archanioła                                                     

ŚRODA – DZIEŃ MARYJNY                                                                                                           

06.30 – Msza św.                                                                                                                              

08.30 – Msza św.                                                                                                                                

10.00 – Msza św.                                                                                                                                  

12.00 – Msza św.                                                                                                                                      

16.00 – Msza św. dla dzieci                                                                                                                 

17.30 – różaniec                                                                                                                                       

18.00 – Msza św. młodzież i pracujący, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy                                                    

CZWARTEK – ŚW. KAZIMIERZA – DOBROCZYNNOŚĆ I ODPUST Z OKAZJI 

800 LECIA                                                                                                                                                

06.30 – Msza św                                                                                                                                  

08.30 – Msza św.                                                                                                                                 

10.00 – Msza św.                                                                                                                                      

12.00 – Msza św.                                                                                                                         

16.00 – Msza św. dla dzieci                                                                                                                          

17.30 – różaniec                                                                                                                               

18.00 – Msza św. dla młodzieży i pracujących 

Rekolekcje wielkopostne 

poprowadzi Ks. Waldemar 

Pawelec z Żytomierza w 

dniach od 28 lutego do 4 

marca.  
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    Poświęcenie świec                                                                          

  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

 

 Świece, które w tym dniu zapalono i poświęcono są  nawiązaniem do tej prawdy, 
że Jezus jest Światłością świata. Przez wiarę i dzięki łasce chrztu przyjmujemy Je-
zusa tak jak Symeon, a Bóg wyprowadza nas z mroku grzechu i śmierci, i wprowa-
dza do swojego Królestwa Światłości. 
Dzieci, które przygotowują  się w tym roku do zjednoczenia z Jezusem w Komunii 
św.  dziękowały Bogu za przyjęty chrzest i wyraziły swoją wolę przyjęcia Jezusa. 
Dlatego w tym dniu, z zapalonymi świecami w dłoniach, odnowiły przyrzeczenia 
chrztu św., wyrzekając się grzechu i wyznając wiarę. To ważny moment w drodze 
ku Eucharystii. 
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Prace w naszej świątyni nabrały tempa. Poprawiono wewnętrzne 

tynki, nowa posadzka prezentuje się imponująco.                                 

Pięknieje nasza świątynia !!!!!  



26 



27 

                       KIEDYŚ  BYŁY  CZĘŚCIĄ  NASZEJ  PARAFII…. 

 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP 

Proboszcz  ks. Jan Wojtyna 

Bieliny – od początku swego istnienia należały do parafii świętego Mi-

chała Archanioła w Daleszycach, do której należały także: Daleszyce, 

Jachowa Wola, Klatki, Krajno, Mójcza, Skorzeszyce. Parafia w Bieli-

nach powstała w wyniku próśb mieszkańców z Krzysztofem Jóźwi-

kiem – właścicielem huty szkła Kakonin  Pierwszy wpis w księdze sta-

nu cywilnego parafii pochodzi z 4 listopada 1636 roku. Akt erekcyjny 

kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP podpisał biskup Jakub Zadzik              

30 października 1637 r. W skład wchodziły: wieś Bieliny, kuźnice Bel-

no, Makoszyn i Napęków oraz huty szkła Kakonin i Ruska. Pierwszym plebanem i bu-

downiczym kościoła był wikariusz z Daleszyc – ks. Jan Słopiecki. Od początku parafia 

wchodziła w skład dekanatu bodzentyńskiego w diecezji krakowskiej. Według inskrypcji 

znajdującej się na tablicy w prezbiterium kościół na wzgórzu Popówka wybudował 

Krzysztof Jóźwik. Z całą pewnością na swój koszt zakupił do nowego kościoła naczynia 

liturgiczne. 

Wielkie nieszczęście dotknęło parafię Bieliny w dwudziestym roku jej istnienia. W oko-

licy spustoszenie czynili sprzymierzeńcy wojsk szwedzkich – żołdacy Rakoczego.                    

4 kwietnia 1657 roku splądrowali pobliski klasztor świętokrzyski, zabijając trzech bene-

dyktyńskich zakonników. Cztery dni później dotarli do Bielin i zamordowali pierwszego 

proboszcza parafii świętego Józefa – Jana Słopieckiego. W prezbiterium na pamiątkę 

umieszczona została  tablica informująca o tym tragicznym wydarzeniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         16  lutego 2021 
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                        21 lutego 

KRAJNO  Parafia Chrystusa Króla 

Proboszcz      ks. Zbigniew Chajski 

Parafię w Krajnie erygował bp Augustyn Łosiński w 

1920 r. z macierzystej parafii w Daleszycach. Dużo 

wcześniej istniała tutaj drewniana kaplica i zabudowa-

nia dworskie. Dzisiejszy kościół pw. Chrystusa Króla 

budowano w latach 1926-1934.   Kościół poświęcono 

w 1934 roku. Wojna spowodowała przerwanie prac. 

Mimo ciężkich i ubogich lat powojennych, ukończono mury i przykryto 

dach, wybudowano ogrodzenie i cmentarz. 

21 lutego Obraz Matki Bożej Daleszyckiej otrzymała parafia Krajno.                           

Obraz zabrał Ks. Zbigniew Chajski, proboszcz w Krajnie 
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28   LUTEGO    

Ks. Włodzimierz Jastrząb -  proboszcz parafii  Skorzeszyce odebrał 

Obraz Matki  Bożej  Daleszyckiej   
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                                                                                                         28 marca 

                                                           

                                                     Niedziela Palmowa podobnie jak       

                                                           inne uroczystości w kościele, które 

zawsze gromadziły dużą rzeszę wiernych, w bieżącym roku miała o  skrom-

niejszą oprawę. Ze względu na reżim sanitarny wywołany pandemią nie od-

była się procesja z palmami prowadzona z daleszyckiego rynku, wierni spo-

tkali się na cmentarzu przykościelnym. 
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                     Okazała  palma mieszkańców  Kranowa 
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                                     Okazała palma  mieszkańców Niw 
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   ANIOŁ   POWRÓCIŁ…. 

 

     Anioł, który zdobił wielki ołtarz, który spadł w czasie prowadzonych 

remontów kościoła  i uległ zniszczeniu, po  renowacji wrócił na swoje 

miejsce 
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 KOLEJNE  EFEKTY  REMONTU ….. 
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       Już od lutego instalowano na filarach  kościoła relikwiarnia służące do                                 
 przechowywania   i eksponowania relikwiarzy z relikwiami Świętych.  
   Drzwiczki wyposażone są w podwójnie klejoną, odporna na uszkodzenie szybę. 
          Zainstalowano relikwiarnium  Bł. Jerzego Matulewicza  i Św. Jana Pawła II 
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NOCĄ  NA  ŚW. KRZYŻ 
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Po raz szósty wyruszyła nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Święty Krzyż. W 

tym roku pod hasłem „Krzyż w więzach wspólnoty”. W skupieniu, ciszy, z 

indywidualną intencją. Podczas nocnej Drogi Krzyżowej uczestnicy pokonali 

37 kilometrów. Spotkali się w piątek, 5 marca, o godzinie 20.00 w parafii 

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach- Dąbrowie. Przeszli 37

-kilometrową trasę głównie szlakiem czerwonym wiodącym na Święty 

Krzyż .Ze względu na epidemię liczba uczestników w tym roku ograniczono 

do 150 osób. Wszystkich zobowiązano  do zachowania epidemicznych obo-

strzeń – maseczek i zachowania odpowiedniego dystansu. Uczestnicy dotarli 

rano na Święty Krzyż, gdzie zaplanowano indywidualną modlitwę, bez ucało-

wania relikwii. Pierwsza Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Święty Krzyż 

odbyła się 7 lat temu. W minionych latach uczestniczyło w niej, każdorazowo 

około 400 osób. W tegorocznej Drodze Krzyżowej uczestniczyli dwaj nasi pa-

rafianie: Tomasz Kłosowicz i Łukasz Górski. To była czwarta Droga Krzyżo-

wa w której brał udział p. Tomasz.  Obydwaj panowie są bardzo usatysfakcjo-

nowani uczestnictwem  
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 07.03.21 kopię Obrazu MBD wziął do parafii Makoszyn                        

    Ks. Roman Fodymski 
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Wiele dzieje się w naszej parafii, aby uczcić  niecodzienną okazję, jaką 

jest  800-lecie. 

 Ks. Marcin Rej podjął się niebywałego zadania– pod Jego kierownictwem 

powstał bardzo ciekawy film - „Świętokrzyska Droga Krzyżowa”.  

Lektorem jest ks. Tomasz Barański (prob. Par. Cisów), zdjęcia i  montaż  

autorstwa Tomasza Kłosowicza, w rolę pielgrzyma wcieliła się Wiktoria 

Oszczepalska.  

Oglądając film można odbyć wirtualną Drogę Krzyżową z Daleszyc do 

klasztoru na Świętym Krzyżu.  Można obejrzeć film  na youtube.com   
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                         GÓRNO 

 BIELINY 
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14 marca  ks. Bp Marian Florczyk poświęcił  nową posadzkę w daleszyc-

kiej świątyni. Ponad 100 lat  liczyła sobie poprzednia  i trudno się dziwić, 

że  była mocno zniszczona. A może  należy o tym mówić z dumą? To stopy 

wiernych  wycierały przez lata  marmurowe płyty, świadczy o tym, że czę-

sto i licznie  bywali w kościele.                                                                                                    

Bp Florczyk życzył parafii, aby  posadzka służyła wiernym, aby słychać 

było wesoły tupot stóp najmłodszych parafian,  aby  częściej służyła w ra-

dosnych  niż smutnych chwilach. 
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Pan Michał Krzywicki  -  właściciel  zakładu,  który układał posadzkę—                

z synem wręczyli pamiątkowy zegar  ks. Bp. Marianowi Florczykowi. 
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To pamiątkowy zegar, który p. Michał Krzywicki- właściciel            

zakładu  kamieniarskiego wręczył bp. Marianowi Florczykowi. 

Trwały, bo marmurowy, z ryciną daleszyckiego kościoła   i napi-

sem: „ 800 lat parafii Daleszyce”. Dodatkową wartością senty-

mentalną jest to, że wykonany  został z płytki marmurowej 

‘starej posadzki, która była w  kościele od ponad 100 lat.                

Kolejny egzemplarz zegara  zawieszono na filarze po prawej 

stronie prezbiterium.  
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Zakończył się kolejny etap prac w kościele.              

Trwał wprawdzie długo, ale efekt jest imponujący !                         

  Posadzka prezentuje się wspaniale! 
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22 marca   

Ks. Marek Zawłocki, proboszcz parafii Górno przyjął Obraz 

dla swojej parafii. 
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TRIDUUM   PASCHALNE   1– 3 kwietnia                                                         

    

Ciemnica  
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Wielki   Piątek 
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OBRZĘDY   WIELKIEJ  SOBOTY 
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NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  REZUREKCJA 
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4 kwietnia   w naszej świątyni można 

było obejrzeć                                                          

MISTERIUM  MĘKI PAŃSKIEJ  

      Ks.  Konrad Wójcik  wyreżyserował piękny 

i oryginalny spektakl ukazujący Misterium Męki 

Pańskiej. Zastosowana forma chińskich cieni 

pozwoliła na koncentrację  uwagi  na tym, co 

dzieje się na scenie, nie rozpraszało uwagi wy-

korzystanie świateł, wykorzystane obrazy prze-

nosiły widza w tamtejsze klimaty. Brawo pomy-

słodawcy i wykonawcy! Jeśli ktoś nie oglądał, 

można to było obejrzeć  na youtube com.  
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KORONATKI 

Na uroczystość koronacji Obrazu parafia przygotowuje koronatki, które będą 

wręczane zasłużonym uczestnikom. Ten pamiątkowy medal będą mogli  także 

nabyć inni uczestnicy. Koronatki to szczególny rodzaj medalików pochodzą-

cych z sanktuariów.  To medale i medaliki bite z okazji koronacji cudami słyną-

cych wizerunków, były specjalnie poświęcane przez papieża i często z ich no-

szeniem związane były odpusty.  
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KOLEJNE PARAFIE  OTRZYMAŁY  KOPIĘ  CUDOWNEGO  OBRAZU 

   Od wielu tygodni proboszczowie parafii, które zostały wydzielone z daleszyckiej pa-

rafii bądź jej części, otrzymywali  z rąk naszego proboszcza - ks. Tadeusza Cudzika 

kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Wizerunek przedstawia Matkę 

Bożą w koronie i trafi do kościołów w naszym dekanacie. 13 kwietnia  kopię otrzyma-

ła parafia Kaczyn 
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Ks. Grzegorz Przybylski, proboszcz z Kaczyna                                              
   z delegacją parafian. 
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               18 kwietnia -  obraz  wziął Ks. Kazimierz Wierzbicki,                                 

   proboszcz parafii Niestachów  
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Daleszyce - miasteczko położone u stóp kościoła  
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 Obraz Św. Józefa otrzymały wszystkie dekanaty w diecezji      

1 maja w parafii Św. Józefa w Kielcach.                                  
Obraz rozpocznie wkrótce peregrynację w dekanacie i będzie 
w każdej parafii przez tydzień, od środy do środy. W naszej 
parafii będzie w tygodniu Koronacji. Peregrynacja jest zwią-
zana z Rokiem Św. Józefa oraz z Rokiem Rodziny. 
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5 maja         Emisja w Radiu Kielce                                                                   

   800 lat parafii w Daleszycach 

Parafia św. Michała Archanioła w Daleszycach ma 800 lat. 
Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się już w ubiegłym roku, 
ale centralne wydarzenia zaplanowano na lipiec. Będzie to 
koronacja obrazu Matki Bożej Daleszyckiej koronami papie-
skimi oraz podniesienie świątyni do godności sanktuarium 
maryjnego. 
Autor: Marlena Płaska   RADIO KIELCE 
 
Początki parafii sięgają 1221 roku, gdy kościół w Daleszycach ufundował 
biskup krakowski Iwo Odrowąż - informuje proboszcz parafii, ks. Tadeusz 
Cudzik. 
- Ten kościół stał wtedy na uboczu miejscowości, tak wówczas budowano, 
by świątynia nie spłonęła w czasie ewentualnych pożarów. Początkowo pro-
boszczowie pełnili też różne funkcje w kurii biskupiej i dojeżdżali do Dale-
szyc. Na miejscu na co dzień pracował wikariusz - opowiada duchowny. 
Z pierwotnego, niewielkiego kościoła, który powstał 800 lat temu zachowa-
ło się niewiele. 
- To jedynie zachodnia część kościoła, dwie wieże przy głównym wejściu. 
Potem kościół był wielokrotnie rozbudowywany. Największe zmiany przy-
niosła przebudowa na początku XX wieku, która zatarła wszystkie cechy 
pierwotnego kościoła. Obecnie możemy się tylko domyślać, jak ta świątynia 
mogła wyglądać. Parafia nie dysponuje starymi dokumentami, część z nich 
jest w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, część w Krakowie, a nawet w 
Sandomierzu - opowiada 
Parafia w Daleszycach początkowo obejmowała rozległy obszar i była jedy-
ną między obecną katedrą w Kielcach, a Świętym Krzyżem - dodaje pro-
boszcz. 
- Z tej naszej parafii wyłoniły się parafie: Cisów, Bieliny, Krajno, Skorze-
szyce, Górno, Niestachów i Kaczyn. Obecnie sama parafia w Daleszycach 
liczy 6 tys. parafian. Tymczasem 800 lat temu, rozległa parafia daleszycka 
liczyła zaledwie 480 osób - dodaje proboszcz. 
Największym skarbem kościoła jest cudowny obraz Matki Bożej Daleszyc-
kiej, uznany z powodu wielu uzdrowień za słynący łaskami. 17 lipca odbę-
dzie się uroczystość koronacji obrazu koronami papieskimi. 
- Początków tego obrazu nie znamy, pochodzi on najpewniej z XVI wieku. 
Przedstawia Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko na prawej ręce, w lewej 
trzyma kwiat. Obraz był bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, po 
zakończeniu wojny odnawiano go w Krakowie - opowiada proboszcz. 
Ksiądz Tadeusz Cudzik dodaje, że modlitewne przygotowania do jubileuszu 
trwały kilka lat. W związku z rocznicą, odwiedzający świątynię w Daleszy-
cach do 29 września tego roku na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej mogą 
uzyskać odpust.   

W związku z jubileuszem przed kościołem parafianie ufundowali figurę św. 

Michała Archanioła. Obok świątyni zasadzono też dąb z nasion poświęco-

nych przez papieża Franciszka, podarowany przez Nadleśnictwo Daleszyce. 
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     6 maja  

Impresje Świętokrzyskie – niecodzienny koncert z okazji 800. rocznicy 

parafii  

 

Impresje Świętokrzyskie, to autorski projekt muzyczny Łukasza Mazu-

ra, obejmujący starannie wybrane i opracowane w stylistyce jazzowej święto-

krzyskie melodie ludowe oraz kompozycje własne. Tematy zaczerpnięte z 

owych pieśni – piękne, a czasem nieznane stały się inspiracją i źródłem 

dźwięków, którymi można zachwycać, bawić i wzruszać. Usłyszeliśmy utwo-

ry m.in. „Jungle” oparty na motywach pieśni „Gdzie ta moja baba” wg Józefa 

Ksela, czy „Latino” na motywach „A z góry, a z góry” wg Oskara Kolberga. 

Pojawiły się również improwizacje do pieśni liturgicznych np. „ Pani Dale-

szyckiej” i „Z dawna Polski Tyś Królową”. 

Projekt ten, w ciekawy, nowatorski sposób, przybliża współczesnemu 

słuchaczowi rodzimą, rdzenną, świętokrzyską nutę. W jednym z wywiadów 

Łukasz Mazur – twórca „Impresji Świętokrzyskich” mówi o swoim projek-

cie: 

„Muzyka jazzowa niekoniecznie jest popularna w Polsce. Cały czas no-

si tu miano niszowej. Kiedy zabierałem się za ten projekt, wiedziałem, czego 

ma dotyczyć i jak powinien zabrzmieć. Wszyscy wokół czerpią garściami z 

tradycji ludowej muzyki i to z powodzeniem. Dlaczego nie uczynić tego w 

Świętokrzyskiem?” 

Kwartet jazzowy Łukasza Mazura dotychczas „NoName” wystąpił po 

raz pierwszy pod nową nazwą „LUKA MAZUR QUARTET”. 

To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 6 maja o godz. 20.00, w Ko-

ściele pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach. Odbyło się z okazji 800. 

rocznicy parafii w Daleszycach. 

 

Artyści: Łukasz Mazur – piano 

Michael Jones – skrzypce 

Max Kowalski – kontrabas 

Kuba Mazur – perkusja 

Prowadzący: Karolina Opałko 

Ks. Grzegorz Stachura 

Realizacja transmisji: Marian Wąchała – Radio eM Kielce 

Realizacja video: Tomasz Kłosowicz – Prestiż HD 

Światło: Łukasz Górski 

Realizacja audio: Dariusz Jakubczyk – Studio Zespołu ToON 

Kierownik produkcji: ks. Paweł Rej 

Autor tekstu: ks. Paweł Rej 
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Koncert poprowadzili: Karolina Opałko oraz ks. Grzegorz Stachura.  
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Łukasz Mazur - piano 
Muzyk, kompozytor, aranżer, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Kielcach. W 1993 uzyskał dyplom muzyka instrumentalisty w klasie forte-
pianu oraz perkusji. Od połowy lat 90. bierze aktywny udział w życiu mu-
zycznym koncertując ze stworzonym przez siebie zespołem No Name. 
Efektem współpracy muzyków są dwie produkcje płytowe: Kolędogranie 
(Selles Records, 1997), Impresje wielkopostne (Selles Records, 1998). Te 
ostatnie, będące formą jazzowych medytacji, spotykają się z dużym uzna-
niem znawców tematu. Muzyczne opracowania poezji oraz prozy rytmicz-
nej świętokrzyskich regionalistów – Żeromskiego, Krawczyńskiego, Gajz-
lera – owocują singlem zatytułowanym Żeromski z muzyką (b-ton ankh 
studio 2003) dołączonym do książki autorstwa Kazimiery Zapałowej pt. 
Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem. 
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         Jest nowa data beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Uroczystości odbędą się 12 września w Warszawie – 
przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w komuni-
kacie opublikowanym na stronie archidiecezji warszawskiej. 
„Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecy-
dował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Ró-
ży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o go-
dzinie 12.00. Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka bę-
dzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do 
Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyj-
nego” – przekazał cytowany na stronie archidiecezji warszawskiej metro-
polita warszawski kard. Kazimierz Nycz. 

 
Róża Maria Czacka  (ur. 22 października 1876 w Białej Cerkwi, zm. 15 
maja 1961  w Laskach) – polska zakonnica, opiekunka niewidomych, za-
łożycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (1911) oraz Zgroma-

dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1918). Czcigodna Służeb-
nica Boża Kościoła katolickiego. Była córką Feliksa Czackiego i Zofii z 
Ledóchowskich, a także prawnuczką Tadeusza Czackiego (założyciela 
Liceum Krzemienieckiego) oraz bratanicą kardynała Włodzimierza Czac-

kiego. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Własną ślepotę potrakto-
wała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. Podróżowała na 
Zachód, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi. W 1910 
otworzyła pierwszy dom dla grupki niewidomych dziewcząt w Warsza-
wie. W 1911 władze zarejestrowały Towarzystwo Opieki nad Ociemnia-

łymi. Dziś główny ośrodek Towarzystwa znajduje się w Laskach pod 
Warszawą, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Róża Czacka pracowała nad 
dostosowaniem alfabetu Braille’a do polskiego systemu fonetycznego. 
Wyniki pracy zostały zatwierdzone w 1934 roku przez ówczesne Mini-
sterstwo Oświecenia Publicznego do użytku we wszystkich szkołach dla 

niewidomych na terenie Polski. Została ciężko ranna podczas bombardo-
wań Warszawy w kampanii wrześniowej. Później, w roku 1944, zadecy-
dowała o „przystąpieniu” zgromadzenia do powstania warszawskiego. 
Zorganizowano wtedy w Laskach szpitale polowe dla rannych powstań-
ców, przechowywano i dostarczano broń i prowiant oraz przekazywano 

informacje. W 1950, wskutek pogarszającego się stanu zdrowia, przeka-
zała kierownictwo swojej następczyni, siostrze Benedykcie. Zmarła w 
opinii świętości. Pochowana została w Laskach. Uroczystościom pogrze-
bowym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński. 
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   PLAKAT 


