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Pastorałka onkologiczna
– Ej cosik mi się widzi, ej ze nie w Betlejemie, ej malućki Pon Jezus, ej przised na te
ziemie – śpiewał góralski zespół „Majeranki” pacjentom i pracownikom
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Jak co roku przed świętami Bożego
Narodzenia Górale przyjechali 19 grudnia z kolędą i życzeniami „zdrowia, scynścio”.

Kolędników prowadził po szpitalu profesor Stanisław Góźdź – dyrektor ŚCO. Od skrzypiec,
piszczałek i basów rozbrzmiewały szpitalne korytarze i świetlice, pacjenci robili sobie
zdjęcia i filmy, kto umiał, śpiewał z góralami „Ej malućki, malućki…”. To już po raz dziewiąty
dziecięcy zespół „Majeranki” z Podhala odwiedził Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy w ŚCO przebywał brat kardynała
Stanisława Dziwisza i zaprosił „Majeranki”, w których występowały również dzieci z rodziny
Dziwiszów, żeby przyjechały z małym koncertem kolęd dla chorych.
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– Przyjechaliśmy i zobaczyliśmy, że to jest wyjątkowe miejsce, w którym pacjenci są otoczeni
nie tylko pomocą medyczną, ale także ludzką serdecznością. To miejsce inne od wszystkich.
Od tamtej pory przyjeżdżamy co roku, raz nas jest więcej, raz mniej, ale zawsze jesteśmy,
żeby nieść radość i dobrą nowinę pacjentom i pracownikom tego szpitala – mówi Dorota
Majerczyk, kierownik „Majeranków”.
– Dziękuję, że tym muzykowaniem przynosicie naszym chorym radość i nadzieję. To jest
bardzo ważne i potrzebne – powiedział profesor Stanisław Góźdź.
Dziecięcy zespół ludowy ,,Majeranki ” powstał w 2005 roku przy Stowarzyszeniu Miłośników
Kultury Ludowej w Chabówce. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Dorota Majerczyk,
etnolog i folklorysta z wykształcenia, a także miłośniczka kultury ludowej. Kierownikiem
kapeli jest Piotr Majerczyk znany instrumentalista. Repertuar zespół opiera na folklorze
Niżnego Podhala. W skład zespołu ,,Majeranki” wchodzą dzieci w wieku od pięciu do
czternastu lat z okolicznych miejscowości takich jak Chabówka, Rabka Zdrój, Raba Wyżna,
Skawa, Rdzawka, Sieniawa, Rokiciny Podhalańskie oraz Olszówka.

Galeria zdjęć
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