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Gość łowicki

Obchody śmierci ks. Jędrzeja Kitowicza

Barwny pleban 
nie milknie

Tomasz Karolak 
zadeklarował 
w Rzeczycy, 
że na rzecz 
mającego powstać 
w organistówce 
muzeum wystawiony 
zostanie spektakl 
w Warszawie.

P o raz kolejny mieszkańcy 
Rzeczycy mogli posłuchać 
„Opisu obyczajów za pano-

wania króla Augusta III”. W 207. 
rocznicę śmierci miejscowego 
proboszcza ks. Jędrzeja Kitowi-
cza do parafii przyjechali znani 
aktorzy: Iwona Bielska, Mikołaj 
Grabowski i  Tomasz Karolak. 
W Gminnym Ośrodku Kultury 
czytali dotąd nigdzie nieprezen-
towane teksty autorstwa ks. Kito-
wicza. W wybranych przez Miko-
łaja Grabowskiego fragmentach 
dostało się ówczesnej szlachcie, 
a także plebanom i zakonnikom. 
Czytane na  głosy fragmenty 
„Opisu obyczajów” niejeden raz 

w y woły wały salwę śmiechu. 
Przywołały także wspomnienia 
sprzed roku, kiedy to  aktorzy 
w rzeczyckim GOK przygotowy-
wali się do spektaklu: „Kiedy nocą 
przybyłem do Widawy, czyli Opis 
obyczajów nr III”.

– Zawsze tu wracamy z rado-
ścią – powiedział na  początku 
spotkania Mikołaj Grabowski. 

Wyraził też radość z powodu pro-
jektu utworzenia w dawnej orga-
nistówce muzeum ks. Kitowicza. 
– To byłoby coś wielkiego na miarę 
całej Polski. Dla miłośników i ba-
daczy staropolszczyzny Kitowicz 
jest pierwszą figurą. Macie pań-
stwo szczęście posiadać tak cenną 
kartę historii swojej miejscowości. 
Trzeba ją pielęgnować, zadbać, by 

barwna postać Kitowicza na trwa-
łe wkomponowana została w wasz 
krajobraz – przekonywał aktor.

W  odpowiedzi wójt gminy 
Marek Kaźmierczyk zapewnił, 
że samorząd jest zainteresowany 
powstaniem muzeum, które dla 
gminy będzie świetną promocją. 
Przyznał też, że jedynym proble-
mem są  pieniądze, które gmina 
planuje zdobyć z zewnątrz, m.in. 
od  ministra kultury. Aktorzy 
zapewnili, że ze swojej strony po-
starają się wesprzeć tę inicjatywę. 
Tomasz Karolak zadeklarował, 
że na rzecz przyszłego muzeum 
wystawiony zostanie w Warsza-
wie „Opis obyczajów za panowania 
króla Augusta III”.

Aktorzy odpowiadali także 
na  pytania publiczności. W  po-
dziękowaniu za przybycie i przy-
bliżenie po raz kolejny twórczości 
rzeczyckiego plebana wójt gminy 
przekazał na ręce Mikołaja Gra-
bowskiego obraz przedstawiający 
malowniczą Pilicę. Sprawcą całe-
go przedsięwzięcia był ks. Henryk 
Linarcik, proboszcz, który – jak 
podkreślali aktorzy – przywołał 
ich znowu do Rzeczycy.

Agnieszka Napiórkowska
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W rocznicę śmierci 
autora „Opisu 

obyczajów” jego 
fragmenty czytali 

znani aktorzy

Dziewczyny z rzeczyckiej grupy teatralnej „Erato” obstąpiły 
Tomasza Karolaka, prosząc go o autografy. Aktor zaprosił 
je do zwiedzenia swojego teatr


