
1

NASZA      JEDLNIA
MIESIECZNIK PARAFII SW. MIKOLAJA I STOWARZYSZENIA JEDLNIA

.
'

nr 7/8/9 (178/179/180) 2022 ISSN 2545-3904

'

i miejscowosci okoliczne



2

Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile.
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.
Słowa te wypowiedział do Polaków umierający 

kard. August Hlond 22 października 1948 r., w dniu Mat-
ki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Był to czas wielkiego 
zamętu politycznego i społecznego w Polsce, a władzę 
objęli komuniści. Stały się one ważnym punktem od-
niesienia dla polskiego Kościoła, wiele razy cytowane 
przez św. papieża Jana Pawła II oraz bł. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Czyż nie potwierdza tej prawdy historia 
naszej ojczyzny, że to Maryja, Królowa Polski stawała 
w naszej obronie i dodawała nam sił w walce ze złem 
i przeciwnościami życia? Jestem pewny, że wielu z nas 
zawdzięcza Matce Bożej ogrom wyproszonych łask 
i błogosławieństw, a także doświadczyło czułej matczy-
nej opieki w chwilach trudnych. 

W kalendarzu liturgicznym dwa miesiące w roku – 
maj i październik – w szczególny sposób poświęcamy 
Matce Bożej. Wiosną przeżywamy nabożeństwa majo-
we z litanią ku Jej czci, a w październiku modlimy się 
na różańcu. 

„Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Ro-
siae victores nos fecie” czyli „Nie odwaga, nie broń, nie 
dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo” 

– tak napisali Wenecjanie na ścianie kaplicy w 1571 r. 
po wielkim zwycięstwie Świętej Ligi nad flotą muzuł-
mańską pod Lepanto. Papież Pius V ogłosił ten dzień 
7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Od 
roku 1969 obchodzimy święto Najświętszej Maryi Pan-
ny Różańcowej. 

Odmawiając różaniec przeżywamy całe życie Syna 
Bożego i wraz z Maryją kroczymy Jego drogami. Ró-
żaniec był ulubioną modlitwą świętych oraz szkołą 
świętości. Odmawiajmy tę modlitwę często i miejmy 
świadomość jej wielkiej skuteczności. Jeśli nie wiemy 
jak budować swoje życie duchowe i wiarę, odmawiajmy 
różaniec. Dzięki tej modlitwie otrzymamy Boże światło 
i pomoc. 

Modlitwa różańcowa jest wielkim skarbem Kościo-
ła. Jednoczy ludzi, którzy modląc się na różańcu, roz-
ważają tajemnice życia Jezusa i Maryi, ubogacają swoją 
duchowość i wypraszają potrzebne łaski dla siebie, dla 
Kościoła i świata. Różaniec jest modlitwą, która może 
zdziałać cuda.

Podczas swojej homilii w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, papież Franciszek powie-
dział: Kościół w historii świata nieustannie przeżywa 
próby i wyzwania wiążące się z konfliktem między Bo-
giem a złym, odwiecznym Jego nieprzyjacielem. W tej 
walce, której muszą stawić czoła uczniowie Jezusa, Ma-
ryja nie zostawia ich samymi. Matka Chrystusa i Ko-
ścioła jest z nami zawsze. Oczywiście weszła Ona raz na 
zawsze do chwały nieba. Nie oznacza to jednak, że jest 
od nas daleko, że jest od nas oddzielona. Wręcz prze-
ciwnie: Maryja nam towarzyszy, walczy wraz z nami, 
wspiera chrześcijan w walce z siłami zła. Modlitwa wraz 
z Maryją, zwłaszcza różaniec, ma także ten wymiar 
„zmagania”, to znaczy walki, modlitwy, która wspiera 
nas w walce ze złym i jego wspólnikami.

Niech modlitwa różańcowa wypełnia naszą co-
dzienność, szczególnie w październiku, i pomoże nam 
jeszcze bardziej pokochać Tę, którą pozdrawiamy w ró-
żańcu, jako pełną łaski. 

x. Janusz Smerda

ZWyCIęSTWO, JeŚLI PRZyJDZIe,
PRZyJDZIe PRZeZ MARyJę

Figura Matki Boskiej z gołąbkami przed kościołem w Jedlni
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Wojciech Pestka ma swoją ławeczkę literacką 
w Radomiu

W parku Leśniczówka, w Radomiu od strony 
ul. Młynarskiej znajduje się ławeczka poświęcona 
twórczości Wojciecha Pestki.

Zamieszczony na niej kod QR odsyła do strony 
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej z frag-
mentem powieści Powiedzcie swoim (Kraków 2013) 
o radomskich protestach robotniczych ‘76 i nagra-
niem audio (czyta Jarosław Rabenda) oraz krótkim 
biogramem autora. https://mbpradom.pl/wojciech-
pestka/ 

Wystarczy telefonem zeskanować kod i można 
odsłuchać nagranie tekstu albo przeczytać życiorys 
twórcy. 

Ławki literackie to projekt zrealizowany w Ra-
domiu według pomysłu elizy Wesołowskiej-Szwede 

JeST GDZIe WRACAć

ŁAWeCZKA WOJCIeCHA PeSTKI

W czerwcu 2022 roku ukazała się książka o charak-
terze krytycznoliterackim poświęcona twórczości Woj-
ciecha Pestki. Redaktorem opraco-
wania jest profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Wojciech Kajtoch, 
który dokonał wyboru wierszy, pro-
zy, reportaży i recenzji cytowanych 
w opracowaniu, zadecydował o jej 
układzie, napisał także wprowadze-
nie. 

Książka składa się z trzech czę-
ści. Pierwsza z nich – „Sylwetka” 
autorstwa Wojciech Kajtocha nosi 
tytuł „O twórczości i życiu Wojcie-
cha Pestki…” i jest podsumowa-
niem dorobku literackiego bohatera 
tomu. Część druga – „Wybór utwo-
rów Wojciecha Pestki” obejmuje 
fragmenty tomików poetyckich, 
prozy, reportaży i scenariusza filmu 
Klecha. W części trzeciej – „Kryty-
ka literacka o twórczości Wojciecha 
Pestki” znalazł się wybór recenzji 
książek Wojciecha Pestki zamiesz-

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Stanęły mię-
dzy innymi w parkach: Tadeusza Kościuszki, Starym 
Ogrodzie, Leśniczówce, na Gołębiowie oraz przy placu 
Jagiellońskim i na osiedlu XV-lecie. W większości przy-
padków, fragmenty tekstów autorów, są tematycznie po-
łączone z lokalizacją poświęconej im ławki.

Anna Winiarska

czanych w opiniotwórczych ogólnopolskich czasopi-
smach literackich.

Całość uzupełnia obszerny 
wywiad z bohaterem opracowania 
i szczegółowa bibliografia z życio-
rysem. 

Recenzentem naukowym książ-
ki jest prof. dr hab. Ignacy Stanisław 
Fiut.

Nota o redaktorze: Wojciech 
Kajtoch – polonista, rusycysta, ję-
zykoznawca, prasoznawca; profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta 
i literat. Autor ponad 20 książek. 
Tłumaczony na angielski, francu-
ski, rosyjski, niemiecki, bułgarski 
i serbski.

Zbigniew Włodzimierz 
Fronczek

Nie mam gdzie wrócić. W kręgu twór-
czości Wojciecha Pestki 
Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek 
2022, 426 s., ISBN 978-83-963397-2-0

Wojciech Pestka z wnukiem Jeremim
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„Augustowskie Moce”, który spotkał się z wyjątko-
wym entuzjazmem ze strony widowni.

Drugą część obchodów jubileuszu stanowił 
VII Przegląd Piosenki Biesiadnej. W przeglądzie 
wystąpiło 13 zespołów – Klubów Seniora Zie-

mi Radomskiej: Półborzanki 
z Augustowa, Sobótka z Czar-
nolasu, Wrzos z Garbatki 
Letnisko, Pogodna Jesień ze 
Zwolenia, Relax z Kozienic, 
Leśne echa z Jedlni Letnisko, 
Kontrast z Pionek, Joanna Tę-
cza z Domu Kultury ze Zwo-
lenia, Złota Jesień z Kozienic, 
Barwy Życia Razem z Pionek, 
Sycyna z Sycyny, Kompany 
ze Zwolenia, Królewskie Źró-
dła z Jedlni.

Uroczystościom towa-
rzyszyło wiele atrakcji. Dla 
najmłodszych zorganizowano 

W sobotę 27 sierpnia odbył 
się jubileusz 250-lecia założenia 
wsi Augustów. Uroczystość ta 
połączona była z VII Przeglądem 
Piosenki Biesiadnej.

Jubileusz rozpoczęła msza 
święta z oprawą muzyczną zespo-
łu Kompany. Po nabożeństwie, 
przy akompaniamencie orkiestry 
dętej „Boni Angeli” odbył się uro-
czysty przemarsz na plac szkolny, 
gdzie odsłonięto okolicznościową 
tablicę pamiątkową, poświęcono 
odnowiony krzyż oraz dokonano 
symbolicznego posadzenia dębu 
250-lecia.

W uroczystościach wzię-
li udział m.in. przedstawiciele: Urzędu Marszał-
kowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego 
w Radomiu, samorządu Gminy Pionki oraz Miasta 
Pionki, szkół i jednostek organizacyjnych z terenu 
Gminy Pionki, Nadleśnictwa Kozienice, Mazo-
wieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Ko-
zienickiego Parku Krajobrazowego, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Grupy eNeA, Stowarzyszenia 
Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Augustowa, Klubów Seniora Ziemi Ra-
domskiej.

Po powitaniu gości odbyła się prezentacja wy-
danej z okazji jubileuszu publikacji „Augustów. Hi-
storia i współczesność”, której autorami są erwin 
Kruczoń i Beata Waluś.

Uroczystość uświetniły występy zespołów lu-
dowych, młodzieży szkolnej z Augustowa, orkie-
stry „Boni Angeli” z Jedlni, a także debiut zespołu 

AUGUSTóW – HISTORIA I WSPóŁCZeSNOŚć
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trampolinę, dmuchańce oraz ani-
macje. Na placu szkolnym usta-
wiono stoiska promocyjne Kozie-
nickiego Parku Krajobrazowego, 
Lasów Państwowych, Stowarzy-
szenia Pszczelarzy Puszczy Ko-
zienickiej, a także stoiska twórców 
ludowych. Dodatkową atrakcją 
była możliwość samodzielnego 
wybicia okolicznościowej monety 
*AUGUSTóW – STANISŁAWI-
Ce 250 LAT * 1772–2022.

Imprezę zakończyła zabawa 
przy muzyce zespołu „To Day”. 
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują sponsorom: Wójtowi Gminy 
Pionki, Marszałkowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Staroście 
Radomskiemu, firmie enea Wy-
twarzanie, Wiert-Pol Robertowi 
Maciągowi, Wspólnocie Grunto-
wej Wsi Augustów, Nadleśnictwu 
Kozienice, Mazowieckiemu Ze-
społowi Parków Krajobrazowych, 
Hotelowi Imperium w Pionkach, 
firmie King Dystrybucja Małgo-
rzacie Nowakowskiej, TMDWO-
OD Marioli i Marcinowi Styczyń-
skim.
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O POWSTANIU WSI AUGUSTóW W eKONOMII 
KOZIeNICKIeJ W 250 ROCZNICę JeJ ZAŁOŻeNIA 

(CZęŚć I)
„Augustów, wieś królewska, do ekonomii Kozienic-

kiej, dymów 5. Niedawna i szczupła osada smolarzów 
prawie, która z drugą zwaną Stanisławice, nosi pamięć 
imienia szczęśliwie nam panującego króla. Leży wśród 
lasów borowych, w gruntach piaszczystych, na trakcie 
radomskim, mil 4 od Radomia”. Ta krótka wzmianka 
na temat Augustowa pochodzi z dzieła zatytułowane-
go Opis powiatu radomskiego księdza Franciszka Siar-
czyńskiego, proboszcza parafii w Kozienicach w latach 
1789–1799, wydanego już po śmierci autora w 1847 r. 
i zawiera najistotniejsze informacje na temat najdaw-
niejszych dziejów tej pięknie położonej w samym sercu 
Puszczy Kozienickiej wsi.

Historia Augustowa związana jest z rozwojem osad-
nictwa na terenach dawnej Puszczy Radomskiej, które 
do II połowy XVIII wieku omijało jej centralną część. 
Były to lasy królewskie, które szczególnie upodobali so-
bie królowie z dynastii Jagiellonów, którzy w okolicach 
Jedlni, Kozienic i Augustowa wielokrotnie przebywali. 
Początkowo w miejscu dzisiejszej wsi Augustów znaj-
dowała się niewielka leśna osada nazywana Półborem. 
Mieściła się tu siedziba urzędu leśnego, istniały zabu-
dowania, w których przechowywano sprzęt do łowów 
królewskich i broń myśliwską. Znajdowała się tu rów-
nież liczna psiarnia. Jak wynika z opisu geograficznego 
księdza Siarczyńskiego, mieszkańcy Półboru trudnili się 

także smolarstwem. Natomiast z dzieła księdza Józefa 
Gackiego, „Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego pra-
wa” wynika, że tereny dzisiejszego Augustowa i najbliż-
szych okolic wykorzystywane były przez puszczańskich 
bartników, o czym przypomina m.in. prowadząca na łąki 
Galęcin należące do Wspólnoty Gruntowej Rolnej Wsi 
Augustów droga zwana „bartnicką”. 

Źródłosłów pierwotnej nazwy Augustowa (Półbór) 
budzi wątpliwości. Zdaniem Wojciecha Pestki nazwa 
ta nawiązuje do specyficznego słownictwa bartników, 
którzy z uwagi na bogactwo, poważanie i surowe pra-
wa, którymi się kierowali (tzw. prawo obelne) tworzyli 
zamknięte bractwa. W języku prawa obelnego „półbór” 
to część lasu, w której znajdowało się trzydzieści barci. 
Z kolei w notatkach pozostawionych przez Kazimierza 
Mroza, znanego regionalisty z Jastrzębi czytamy, że 
„wieś Augustów leży wśród lasu o 9 km od Kozienic, 
na połowie drogi pomiędzy Jedlnią i Kozienicami stąd 
druga nazwa Półbór”. 

Nie ulega wątpliwości, że powstanie wsi Augustów, 
wiąże się z akcją osadniczą króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, od którego imienia otrzymał nazwę, 
podobnie jak i sąsiednie Stanisławice. Pojawiają się jed-
nak pytania dotyczące konkretnej daty założenia Augu-
stowa, albowiem w literaturze w tej kwestii występują 
przemilczenia i rozbieżności. W opracowaniu „Kozie-
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nice. Wędrówka przez stulecia” eugeniusza Jaworskie-
go, czytamy, że Augustów powstał w 1772 r. Natomiast 
Karo Piasecki w swoim przewodniku zatytułowanym 
„Puszcza Kozienicka” z 1985 r. jako datę założenia Au-
gustowa podaje rok 1777. Cezurę tę wskazuje również 
Krzysztof Okła w swojej publikacji na temat początków 
regulacji gospodarki leśnej w Puszczy Kozienickiej. 
Data ta jednak budzi poważne zastrzeżenia, szczególnie, 
iż posługujący się nią autorzy, nie podają źródła swojej 
wiedzy. Niestety z uwagi na zniszczenie dokumentów 
lokacyjnych Augustowa podczas II wojny światowej, 
nie możemy się tu oprzeć na pierwotnym materiale ar-
chiwalnym, konieczne jest więc poszukiwanie informa-
cji w tym zakresie w publikacjach autorów, którzy mieli, 
bądź mogli mieć styczność z tekstem przywileju loka-
cyjnego oraz późniejszymi archiwaliami. 

W wielkim dziele Aleksandra Świętochowskiego 
zatytułowanym „Historja chłopów polskich w zary-
sie” wydanej w 1925 r. czytamy: „Gdy za zezwoleniem 
St. Augusta założono w ekonomji kozienickiej nowe 
wsie – Stanisławice i Augustów (1772), warunki osie-
dlenia ułożone przez jej administratora i potwierdzone 
przez monarchę, niczem nie różniły się od zwykłych 
i nie zdradzały chęci wyzwolenia poddanych”. Datę 
1772 r. potwierdza również w swoich notatkach Kazi-
mierz Mróz, pisząc, że „Augustów został założony jed-
nocześnie ze Stanisławicami”. Natomiast w rozprawie 
doktorskiej zatytułowanej „Historia Puszczy Kozienic-
kiej do połowy XIX wieku” autorstwa patrona Kozienic-
kiego Parku Krajobrazowego Ryszarda Zaręby czytamy, 
że w ekonomii kozienickiej w 1772 r. założono nowe 
wsie Stanisławice, o powierzchni ok. 1100 ha, gdzie 
osiadło 44 półłankowych osadników oraz Augustów, na 
powierzchni ok. 370 ha, gdzie początkowo nie rozmie-

rzono gruntów. Autor ten podaje, że w 1775 r. w Stani-
sławicach było już 65 gospodarzy, zaś w Augustowie 
ok. 10 osadników. Powyższe oznacza, że Augustów nie 
mógł być założony dopiero w 1777 r., a więc jako datę 
jego lokowania należy przyjąć rok 1772, jako mający 
potwierdzenie źródłowe. Ponadto dowodem na założe-
nie wsi Augustów w 1772 r. jest dokument znajdujący 
się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie w posta-
ci inwentarza ekonomii kozienickiej z 1778 r., w któ-
rym oprócz nazwisk ówczesnych dziewięciu osadników 
pojawiają się informacje o liczbie „wysiedziałych” już 
przez nich lat oraz reszcie „lat wolności”, z których wy-
nika, że najstarsi osadnicy mają za sobą 5 lat „wysie-
działych” oraz dwa lata wolności. 

ciąg dalszy nastąpi
Erwin Kruczoń

zdjęcia Ewa Wilczyńska

Moneta okolicznościowa

Pierwszy z prawej Erwin Kruczoń, 
współautor publikacji „Augustów. Historia i współczesność”
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dożynki parafialne
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dożynki w dąbrowie kozłowskiej
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DOŻyNKI PARAFIALNe W JeDLNI 2022

W niedzielę 4 września odbyła się Ogólnopolska 
Pielgrzymka rolników na Jasną Górę. Było to święto 
dziękczynienia Panu Bogu za zebrane owoce ziemi. Na-
szą parafię reprezentowały 52 osoby, w tym 10 z Dą-
browy Kozłowskiej. Swoją obecnością podczas uroczy-
stości dożynkowych zaszczycił pielgrzymów prezydent 
Andrzej Duda. Kulminacją dziękczynienia za plony była 
msza św. sprawowana na wałach przed szczytem jasno-
górskiego sanktuarium. Mszy św. przewodniczył i homi-
lię wygłosił bp Jan Piotrowski z Kielc, przewodniczący 
KeP ds. misji. 

Każdego roku jasnogórskie dożynki gromadzą 
przedstawicieli wszystkich polskich diecezji, którzy 
pielgrzymują tu do Matki Bożej, z przepięknymi wieńca-
mi dożynkowymi. Przywiezione wieńce, uwite ze zbóż 
i owoców ziemi, są symbolem całorocznego rolniczego 
trudu. W wieńcach zawarta jest ludzka pomysłowość, 
umiejętność i zręczność. To dary, którymi Bóg obdarzył 
ich twórców. Ale w dożynkowych wieńcach jest coś wię-
cej, zawarty jest w nich owoc współpracy Boga, Ziemi 
i Człowieka. Rolnik przygotowuje ziemię pod zasiew, 
poprzez orkę i zabiegi agrotechniczne. Następnie ziemia 
przyjmuje zasiane przez niego ziarna zbóż i nasiona ro-
ślin, karmiąc je wartościami odżywczymi, które posiada 
w swej strukturze, oraz gromadzi zapas wody potrzebny 
dla ich wegetacji. Z kolei Bóg posyła wysianym ziarnom 
ciepło w postaci promieni słonecznych i wodę w postaci 
deszczu, mgły lub rosy. Ziarno korzystając z tego kieł-
kuje, strzela w źdźbło, wzrasta, kształtuje kłosy, które 
dojrzewając wydają nowe ziarna. Jak wiele czynników 
jest potrzebnych, aby wyrosło nowe zboże. Nawet nie-

11 września uroczystą mszą św. celebrowaną przez 
ks. kan. Janusza Smerdę i wikariusza Dominika Kowa-
lewskiego, rozpoczęto dożynki parafialne. W uroczysto-
ści uczestniczyli radni i sołtysi Gminy Pionki, Orkiestra 
Boni Angeli, Rycerze św. Jana Pawła II, Zespół Królew-
skie Źródła, grupy stowarzyszeń działających w parafii, 
oraz przybyli goście i parafianie. Tegoroczny wieniec 
dożynkowy, poświęcony w parafialnym kościele pw. 
św. Mikołaja w Jedlni, przygotowali mieszkańcy Żdżar. 
Komentarz na wejście wygłosił sołtys Żdżar – Michał 
Rogala, który dziękował Bogu za tegoroczne zbiory 
cytując słowa z listu św. Pawła do efezjan: Dziękujcie 
zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na 
„Ogrody Plebańskie”, gdzie gospodarze dożynek często-
wali chlebem z tegorocznych zbiorów i wieloma sma-

PRZeZ MARyJę PODZIęKOWALIŚMy
 PANU BOGU ZA PLONy

wielki powiew wiatru ma ogromne znaczenie, powodu-
jąc zapylenie zboża w okresie jego kwitnienia. 

W pobliżu sanktuarium i na Alei Najświętszej Ma-
ryi Panny była wystawa płodów ziemi: zbóż, warzyw, 
owoców i kwiatów. Była także wystawa ptactwa i zwie-
rząt domowych, pięknych w swej okazałości, a także 
ciągników, kombajnów oraz innych maszyn i urządzeń 
rolniczych. Nowoczesne maszyny i urządzenia, chociaż 
wykonały je ludzkie ręce, to pomysły nowych rozwią-
zań technicznych i konstrukcyjnych ci ludzie otrzymali 
jako dar od Boga. Cała ta uroczystość; modlitwa dzięk-
czynna, wieńce dożynkowe, wystawa rolnicza i tłumy 
uśmiechniętych ludzi to fragmenty zamysłu Bożego, ja-
kiego doświadczyliśmy podczas tego święta. Niech sło-
wa refrenu hymnu słonecznego św. Franciszka z Asyżu 
– Wsławiony bądź o Panie mój, we wszystkim co stwo-
rzyłeś nam, będą naszym przewodnim hasłem dziękczy-
nienia i uwielbienia Boga.

W. Jaroszek

kołykami. Jak zwykle na dożynkach pracownik Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomiu 
Waldemar Witek opowiedział o możliwościach i progra-
mach dla rolników. Na deskach zadaszonej sceny wystą-
piło Stowarzyszenie Orkiestry Boni Angeli, zaśpiewały 
Królewskie Źródła, na zakończenie przygrywał zespół 
Red’s Music. Mimo przelotnych opadów, wszyscy do-
brze się bawili, niektórzy odważyli się na tańce na tra-
wie. 

Rycerze św. Jana Pawła II kwestowali z puszkami 
na pomoc rehabilitacyjną dla p. Marzeny Korcz. Rów-
nież dobrowolne datki składali uczestnicy dożynek – ku-
pując ciasto i ciepłe napoje wspierali ten szlachetny cel. 
Tak chlebem, śpiewem, tańcem oraz dobrym uczynkiem 
chwalono w naszej parafii Boga Ojca.

Danuta Szegda-Pestka
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WARSZTATy MUZyCZNe ORKIeSTRy
„BONI ANGeLI”

Tradycją stało się, że orkiestra dęta z Je-
dlni odbywa w wakacje muzyczne warsztaty, 
w których łączy odpoczynek z ćwiczenia-
mi na instrumentach. W tym roku młodzi 
muzycy, dzięki uprzejmości pani Krysty-
ny Piechurskiej, spędzili czas warsztatów 
w Centrum Szkoleniowo-Integracyjnym 
„Jagiellonka” w Jedlni. Zajęcia prowadził 
Paweł Maliczowski z Wrocławia. Kolejne 
dni poświęcone były nauce „mażoretki”, 
czyli pokazowego marszu, naukę prowadzi-
ła Joanna Wilk. Nasi muzycy ocenili je sło-
wami: to były ciekawe doświadczeniem dla 
nas wszystkich, dla uczestników orkiestry 
wspaniałą przygodą, ale również intensywną 
pracą.

W nagrodę za owocną pracę 
uczestnicy po warsztatach wyje-
chali na dwudniową wycieczkę 
do parku rozrywki „energylan-
dia” w Zatorze. Zwiedziliśmy 
również pobliskie Wadowice. 
Wszyscy bardzo przyjemnie spę-
dziliśmy razem czas.

Warsztaty były realizowane 
w ramach zadania publicznego 
„Doskonalenie umiejętności mu-
zycznych Orkiestry Boni Angeli 
podczas zajęć koncertów i warsz-
tatów muzycznych” dofinanso-
wanego przez Gminę Pionki.

Anna Drózd
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las wykupił Jan Jabłonowski. Staraniem rodziny, w po-
łowie XIX w. rozpoczęto w Czarnolesie gromadzenie 
pamiątek po poecie.

Jabłonowscy byli fundatorami dworku w stylu kla-
sycystycznym zbudowanego ok. 1870 roku, w którym 
po przebudowie w latach 1979–1980 mieści się odtąd 
muzeum. Byli też fundatorami neogotyckiej kaplicy 
(1826–1846) wzniesionej w miejscu gdzie według tra-
dycji znajdować się miał dwór Jana Kochanowskiego. 
Dwór otacza piękny park założony przez znanego ogrod-
nika J. Sichego. Drzewostan parku stanowią głównie 
drzewa liściaste w tym 400-letni dąb – pomnik przyrody. 
W miejscu słynnej lipy, pod którą według tradycji siady-
wał i pisał Jan Kochanowski stoi XIX-wieczny, kamien-
ny obelisk z symbolicznym sarkofagiem Urszulki, córki 
poety oraz popiersiem Piotra Kochanowskiego, bratanka 
Jana. W muzeum przechowywane się nieliczne, zacho-
wane po Kochanowskim pamiątki: żelazne, zdobione 
rozetami i kratownicą renesansowe drzwi pochodzące 
prawdopodobnie ze skarbczyka oraz fotel kryty zło-
conym kurdybanem, zwieńczony barokową dekoracją 
z herbem Kochanowskich – Korwin. Muzeum posiada 
ponadto bogaty zbiór starodruków, rękopisów i fotoko-
pii pierwodruków utworów Kochanowskiego, milita-
riów z XVI w. oraz rzeźb i obrazów z XIX i XX w.

Kolejnym punktem programu był kościół p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, który jest 
jednocześnie nekropolią rodu Kochanowskich. Pod po-
sadzką kaplicy znajduje się krypta. Pomysł pochówku 
Jana Kochanowskiego w kościele zwoleńskim wyszedł 
od niego samego. Pochował on w podziemiach swoich 
rodziców i wystawił im nagrobek. Na rynku zwoleńskim 
mogliśmy podziwiali pomnik poety i rzeźbę ukochanej 
córki Urszulki.

Wycieczka dobiegła końca, powróciliśmy do szko-
ły, będąc pod wrażeniem uroku czarnoleskich włości 
Jana Kochanowskiego.

Edyta Bator

ŚLADAMI MISTRZA JANA
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Jaroszkach wyruszyli 14 września 
śladami mistrza z Czarnolasu. Stare powiedzenie mówi, 
że „noblesse oblige” (szlachectwo zobowiązuje), dlate-
go do wyprawy, dzięki której mogliśmy poznać najważ-
niejsze wydarzenia z życia patrona naszej szkoły, pode-
szliśmy bardzo poważnie. Wycieczka zapowiadała się 
ciekawie, pogoda i humory dopisywały.

Pierwszym punktem było zwiedzanie Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie, gdzie odkrywaliśmy 
kolejne tajemnice związane z życiem i twórczością po-
ety. Czarnolas przywitał wszystkich wspaniałą pogodą, 
promienie słoneczne przebijały się wśród gałęzi bar-
dzo starych i różnorodnych drzew. Spacer po parku był 
chwilą relaksu i oddechu przed kolejną dawką wiedzy 
o wielkim twórcy. 

W budynku muzeum czekała na nas pani przewod-
nik, która w bardzo ciekawy sposób wprowadziła zebra-
nych w renesansowy świat i opowiedziała historię życia 
Jana Kochanowskiego, ubarwiając swoją opowieść wie-
loma fascynującymi szczegółami. Po wyjściu z muzeum 
wszyscy udali się do miejsca, gdzie rosła niegdyś czar-
noleska lipa. Znajduje się tam teraz ogromny kamień, 
a legenda głosi, że kto na nim usiądzie może zostać 
w przyszłości poetą. Oczywiście większość z uczestni-
ków wycieczki chciała na nim przysiąść, po to chociaż-
by, żeby oceny z języka polskiego były nieco lepsze.

Pod koniec XV w. Czarnolas przeszedł w ręce rodzi-
ny Kochanowskich. W 1559 roku połowę wsi odziedzi-
czył w spadku po rodzicach Jan Kochanowski i osiedlił 
się tam na stałe około roku 1571. W 1761 roku Czarno-
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nia. Podczas spotkania na sali gimnastycznej zaprezen-
towali utwory „Pani Twardowska”, „Romantyczność” 
i „Rękawiczka”.

Uczniowie nagrali czytanie wybranej ballady z po-
działem na role. Cieszy fakt, że niektórzy zaangażowali 
całą rodzinę lub przyjaciół do wspólnego czytania.

NARODOWe CZyTANIe
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni bierze 

czynny udział w akcji „Narodowe Czytanie”. W tym 
roku wspólnie czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich pu-
blikacji.

Akcja organizowana jest od 2012 r. przez parę pre-
zydencką Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę. 
Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza w Ogrodzie Saskim. Od początku 
trwania akcji, w przypadku dłuższych utworów powie-
ściowych Kancelaria Prezydenta RP zamawia u wybit-
nych znawców literatury adaptację lektury. Adaptacja 
powstaje przede wszystkim na potrzeby warszawskiej 
odsłony akcji w Ogrodzie Saskim, a także z myślą o jej 
wykorzystaniu przez organizatorów z całej Polski i za-
granicy, w celu umożliwienia przeprowadzenia Narodo-
wego Czytania w ciągu jednego dnia. 

W tym roku mija 200 lat od wydania zbioru poezji 
„Ballady i romanse”. Utwory te zapoczątkowały epokę 
romantyzmu w Polsce. Rok 2022 jest Rokiem Polskiego 
Romantyzmu, dlatego też na wspólne czytanie zostały 
wybrane młodzieńcze utwory Mickiewicza. Uczniowie 
naszej szkoły włączyli się w akcję Narodowego Czyta-
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„A zatem proszę was, bracia, przez 
miłosierdzie Boże, abyście dali cia-
ła swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu 
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej. Nie bierzcie więc wzo-
ru z tego świata, lecz przemieniajcie 
się przez odnawianie umysłu, abyście 
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: 
co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe”. Rz 12, 1-2

Aby usłyszeć wezwanie Boga, 
trzeba świadomie wybrać słuchanie Go 
i często ponawiać ten wybór. Kiedy Bóg 
daje łaskę lub światło, trzeba w nie wie-
rzyć, mimo że mogą towarzyszyć temu 
nieoczekiwane doświadczenia życiowe. 
Jezus nauczał, że drzewo rozpoznajemy 
po jego owocach Dobry jest ten owoc, 
który daje siebie jako pokarm. Aby rozpoznać działa-
nie Jezusa w naszym życiu, potrzeba nie tylko pracy 
nad sobą, ale i wytrwałej modlitwy: „Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam” (por. Mt 7,7, 15). 

Rozeznawanie duchowe jest dzisiaj szczególnie 
ważne, ponieważ kondycja współczesnego człowieka, 
także katolika, jest mocno osłabiona. Nie tylko ojcowie 
duchowni ale i świeccy specjaliści mówią o głębokim 
kryzysie w rozwoju osobowym człowieka. Szybkie tem-
po życia sprawia, że wielu z nas czuje się coraz bardziej 
zagubionymi. Dla katolika konieczne jest poznawanie 
nauki Chrystusa i jego zrozumienie, abyśmy mogli roz-
poznać sposób działania Boga i dostrzec Go w wydarze-
niach i nie ulegać zwątpieniu. 

Rozeznanie duchowe to pomoc w rozpoznawaniu 
znaków czasu, za pomocą których Pan Bóg pozwala 

się spotkać w sytuacjach życia, za-
równo dobrych, jak i bolesnych. Takie 
doświadczenie Bożej łaski i obecności 
często zmienia życie człowieka, po-
rządkując je i wartościując. Pozwala 
uwierzyć, że to Bóg jest Panem czasu, 
historii i życia. 

Ostatni rozdział adhortacji apostol-
skiej „Gaudete et exsultate” papieża 
Franciszka zawiera niezwykle ważne 
treści dotyczące walki, czujności i roze-
znawania w życiu. 

Papież Franciszek pisze: „Życie 
chrześcijańskie jest ciągłą walką. Po-
trzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć 
się pokusom diabła i głosić ewangelię. 
Ta walka jest bardzo piękna, ponieważ 
pozwala nam świętować za każdym ra-

zem, gdy Pan zwycięża w naszym życiu”.
Nie chodzi jedynie o walkę ze światem i mentalno-

ścią światową, które nas zwodzą, ogłupiają i sprawiają, 
że jesteśmy mierni, pozbawieni zaangażowania i radości. 
Nie ogranicza się też ona do walki z naszymi słabościa-
mi i skłonnościami. Jest to także ciągła walka z diabłem, 
który jest księciem zła. Nasze zwycięstwa świętuje sam 
Jezus. Cieszył się On, gdy Jego uczniom udawało się 
czynić postępy w głoszeniu ewangelii, przezwyciężając 
opór Złego. 

Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Święte-
go, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła? 
Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie 
tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego roz-
sądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli 
z ufnością prosimy o niego Ducha Świętego, a jednocze-
śnie staramy się pielęgnować go poprzez modlitwę, re-

fleksję, czytanie i dobrą radę, z pewnością możemy 
wzrastać w tej zdolności duchowej. 

Trzeba jednak prosić Ducha Świętego, aby nas 
wyzwolił i wygnał ten lęk, który prowadzi nas do 
zabronienia Mu wejścia w niektóre aspekty naszego 
życia. Ten, Który żąda wszystkiego, daje również 
wszystko i nie chce do nas wkraczać, aby okaleczyć 
nas lub osłabić, ale dać pełnię. 

Warto zatem swoje życie i wszystko, co je sta-
nowi powierzyć Bogu. Nie oznacza to zwolnienia 
się z odpowiedzialności za nie i z troski o to, co jest 
dla tego życia niezbędne. Oznacza to pogłębianie 
wiary i budowanie głębokiego przeświadczenia, że 
Panem naszego życia jest Bóg, a nie my sami. 

A czy można sobie wyobrazić lepszego obrońcę 
życia niż Bóg – źródło i dawcę wszelkiego życia? 

opracował x. Janusz Smerda

ROZeZNAWANIe DUCHOWe

Wnętrze kościoła pw.św. Mikołaja w Jedlni

Fragment pomnika króla Władysława Jagiełły na skwerze jego imienia
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Urzędu Wojewody. Podczas części oficjalnej, na ręce 
Prezesa jednostki dh. Tomasza Wróbla zaproszeni na 
uroczystość goście składali gratulacje i okolicznościowe 
upominki. Wśród obecnych byli m.in. przedstawicie-
le samorządu województwa, władz powiatu, wójtowie, 
służby mundurowe, poczty sztandarowe zaprzyjaźnio-
nych jednostek, przedstawiciele duchowieństwa. Za-
rząd Oddziału Powiatowego w Radomiu reprezentowali 
członkowie prezydium: Prezes Zarządu dh Paweł Tuzi-
nek, Wiceprezes dh Tomasz Siczek, Skarbnik dh Tomasz 
Kęska oraz członek Prezydium dh Rafał Rajkowski. Na 
budynku remizy została wmurowana tablica upamięt-
niająca 100-lecie powstania OSP Jedlnia ufundowana 
przez druhny i druhów z naszej jednostki. Napis umiesz-
czony na tablicy brzmi: W hołdzie strażakom założycie-
lom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlni za bezinteresowną pomoc bliźniemu 
i społeczeństwu w 100 rocznicę powstania.

Tomasz Wróbel
zdjęcia Grażyna Rojek

W Nr 5 (64) z 2012 roku gazety Nasza Jedlnia na 
10 stronie zamieściliśmy artykuł: Obchody 90. rocznicy 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni, autor-
stwa w/w Tomasza Wróbla. 

Przytaczamy jego fragmenty:
Wszystko zaczęło się w roku 1922, kiedy to dziedzic 

dworu w Jedlni, Mierzejewski, zakupił – jak na tamte 
czasy – nowoczesny i specjalistyczny sprzęt gaśniczy do 
ochrony przed ogniem zabudowy dworskiej i okolicz-
nych gospodarstw. Były to dwa wozy konne z pompa-
mi, drabinami i beczkami na wodę, na miejsce strażnicy 
przeznaczono starą stodołę. Późniejsze czasy nie sprzy-
jały rozwojowi jednostki. Po długoletnich staraniach 
i wysiłkach w roku 1987 został wybudowany obecny 
budynek dla OSP w Jedlni. Jednostka miała do dyspo-
zycji samochód strażacki marki żuk, dwie motopom-
py i podstawowy sprzęt gaśniczy. W roku 1997 został 
przekazany od Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach 
samochód gaśniczy ciężki, tatra GCBA 6/32. Wspólny-
mi siłami naszych strażaków, samorządu gminy i wójta 
wyremontowano salę zebrań oraz zaplecze kuchenne. 
W 2007 roku jednostka otrzymała kolejny wóz strażacki 
typu lekki ford transit, wyposażony w agregat wysokie-
go ciśnienia. 7 lutego 2009 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie kawiarenki internetowej wyposażonej w sta-
nowiska komputerowe wraz z dostępem do Internetu. 
Pod koniec tego roku [2012 – przyp. red.], 4 grudnia, 
jednostka otrzymała następny wóz bojowy ciężki marki 
tatra. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły pozytywne 
zmiany dla OSP Jedlnia. Można śmiało powiedzieć, że 
teraz w niczym nie ustępuje straży zawodowej.

21 maja w Jedlni odbyły się uroczystości związane 
z jubileuszem 100-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Święto strażaków rozpoczęto od mszy świętej 
w kościele parafialnym w Jedlni. Po zakończonym na-
bożeństwie rozpoczęła się kolejna część wydarzenia – 
uroczysty apel.

Podniosłą atmosferę i wyjątkowy charakter uroczy-
stości nadała obecność licznie zgromadzonych gości oraz 
pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W uroczystościach brały 
udział poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP 
z terenu Gminy Pionki, miasta Pionki, Jedlni Letnisko 
oraz sztandar z Publicznej Szkoły Podstawowej w Je-
dlni. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych, 
władze Państwowej Straży Pożarnej, władze Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP na szczeblu woje-
wódzkim, powiatowym, miejsko-gminnym, sponsorzy, 
przedstawiciele Lasów Państwowych, stowarzyszenia 
oraz mieszkańcy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni 
Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona 
została Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznacze-
niami państwowymi zostali nagrodzeni zasłużeni Dru-
howie. W imieniu Wojewody Mazowieckiego odznacze-
nia wręczał Krzysztof Murawski, kierownik delegatury 

JUBILeUSZ 100-LeCIA POWSTANIA OCHOTNICZeJ 
STRAŻy POŻARNeJ JeDLNIA
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WyDAWCA: Parafia Św. Mikołaja w Jedlni
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