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W JEDLNI UCZCZONO 158 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 

w kościele św. Mikołaja w Jedlni odbyły się uroczystości 
upamiętniające wydarzenia stycznia 1863 roku. Obcho-
dy rozpoczęła uroczysta suma w intencji Ojczyzny i Bo-
haterów Powstania Styczniowego koncelebrowana przez 
ks. kan. Janusza Smerdę i ks. wikariusza Dariusza Za-
jąca. W Eucharystii uczestniczyli – Rycerze Jana Pawła 
II, władze samorządowe Gminy Pionki, członkowie Sto-
warzyszenia Jedlnia, przedstawiciele grup parafialnych, 
młodzież i mieszańcy gminy.

W kazaniu ks. proboszcz Janusz Smerda podkreślił, że 
Powstanie Styczniowe było aktem wielkiej odwagi i mia-
ło duże znaczenie w drodze Polski do niepodległości.

Przytoczył wiersz A. Asnyka zatytułowany: ,,W dwu-
dziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 roku”, w któ-
rym poeta oddaje hołd ostatniemu zrywowi walki o nie-
podległość. Ks. J. Smerda przedstawił biografię najdłużej 
walczącego powstańca, ksiądza-generała, głównego ka-

pelana powstania styczniowego ks. Stanisława Brzóski. 
Jego legenda na Podlasiu jest żywa do dziś. 23 maja 2008 
roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie 
„ostatniego walczącego powstańca” Orderem Orła Bia-
łego. Pod koniec mszy historyk, dr Michał Wdowski, 
w krótkim wykładzie omówił udział chłopów w Powsta-
niu Styczniowym. Po nabożeństwie zgromadzeni udali 
się na Stary Cmentarz, gdzie na powstańczej mogile prze-
wodniczący Rady Gminy Dariusz Gonciarz, radni Gminy 
Pionki Piotr Gębczyk, Sebastian Sałek złożyli wiązankę, 
zapalili znicze, wszyscy odmówili modlitwę oraz zaśpie-
wali „Hymn Polski”. Na zakończenie uroczystości Domi-
nika Milczarczyk i Wiktoria Domańska z orkiestry Boni 
Angeli zagrały na trąbkach utwór ,,Śpij Kolego”.

Z uwagi na panującą pandemię uroczystość odbyła się 
w ścisłym reżimie sanitarnym.

Anna Winiarska

Kolejne rocznice wybuchu powstania styczniowe-
go są doskonałą okazją do przedstawienia różnych jego 
aspektów. Interesującym zagadnieniem jest z pewnością 
udział w powstaniu różnorodnych grup społecznych. Po-
wszechnie największą rolę w wydarzeniach Roku 1863 
przypisuje się szlachcie i duchowieństwu. Warto jednak 
bliżej przyjrzeć się udziałowi chłopów, tym bardziej, że w 
historiografii powstania, zwłaszcza w pierwszych opra-
cowaniach z przełomu XIX i XX stulecia ich zaangażo-
wanie zdecydowanie marginalizowano, czy wręcz twier-
dzono, że chłopi w powstaniu udziału w ogóle nie brali.

Na udział warstwy chłopskiej w powstaniu zaczęli 
zwracać uwagę dopiero historycy okresu międzywojen-
nego i po II wojnie światowej – wśród nich S. Kieniewicz 
największy autorytet w dziedzinie powstania. 

W porównaniu do powstania listopadowego – zaan-
gażowanie włościan w ruch powstańczy okazało się nad 
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wyraz duże. Oczywiście trudno tu mówić o powszech-
nym udziale w walkach zbrojnych przeciwko zaborcy, 
niemniej należy podkreślić, że chłopi stanowili większość 
składów osobowych oddziałów partyzanckich piechoty – 
czyli kosynierów. 

Sprawa pozyskania włościan do powstania stycznio-
wego miała zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia. 
Stanowili oni najliczniejszą a zarazem najmniej uświado-
mioną narodowo i najbardziej zaniedbaną grupę społecz-
ną. W zaborze rosyjskim chłopi nie byli wówczas jeszcze 
uwłaszczeni. Ponadto jako najliczniejsza warstwa spo-
łeczna dysponowali realną siłą mogącą rozwinąć powsta-
nie. Jednakże panujące stosunki społeczne, funkcjonujące 
na wsi – obowiązek świadczenia pańszczyzny – skutecz-
nie to uniemożliwiały. Wiele w tej materii zależało od 
dziedzica dóbr, który swoim postępowaniem wobec wło-
ścian mógł ciężar pańszczyzny zmniejszyć. Korzystniej-

sza sytuacja towarzyszyła włościanom 
w dobrach rządowych. Rząd Narodo-
wy w celu przyciągnięcia włościan do 
powstania ogłosił w noc styczniową 
dekrety uwłaszczeniowe. Nie dyspo-
nował jednak odpowiednią siłą aby je 
zrealizować. Chłopi nie otrzymali ak-
tów własności ziemi, więc duża część 
z nich zwłaszcza w dobrach prywat-
nych czekała na dalszy rozwój wypad-
ków. 

Postawy chłopów wobec powsta-
nia styczniowego były różne. Można 
mówić o dwóch zasadniczych: wycze-
kującej (czy bardziej obojętnej) oraz 
przychylnej powstaniu, której przeja-
wem było wstępowanie do oddziałów 
partyzanckich i pomoc materialna dla 
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powstańców. Zdarzały się oczywiście 
także postawy wrogie wobec insurek-
cji, chociażby znane z dzieł S. Żerom-
skiego, takich jak Wierna rzeka i Echa 
leśne. Przykładem antypowstańczych 
działań jest postępowanie chłopa Wa-
lentego Janica z Bęczkowa w powiecie 
Krajno, który zdradził ks. Piotra Ście-
giennego a niespełna 20 lat później 
wskazał wojskom carskim miejsce po-
bytu oddziału M. Langiewicza na Świę-
tym Krzyżu. Zdradzieckie poczynania 
Janica spotkały się z reakcją mieszkań-
ców wsi. Postanowili oni przywołać go 
do porządku dokonując napadu na jego 
dom. Walenty odniósł obrażenia a jego 
syn stracił rękę. 

Siła powstania styczniowego w ów-
czesnych okolicznościach w dużym 
stopniu zależała od nastawienia ludno-
ści wiejskiej. Walki toczyły się na rozle-
głym terenie poza miastami. Chłopska 

chata i dwór ziemiański stanowiły ostoję 
i magazyn zaopatrzeniowy dla powstańców. 
Znajdowali oni w tych miejscach schronie-
nie, odpoczynek. Ciepłą strawę, odzież, 
otrzymywali furaż dla koni i przewodników 
po nieznanym terenie. Doskonale o tej soli-
darności chłopów z powstańcami w obozie 
w Wąchocku pisała w swoich wspomnie-
niach Jadwiga Prendowska kurierka Mariana 
Langiewicza i Rządu Narodowego: Włościan 
też pomiędzy spieszącymi ochotnikami było 
sporo. Wieźli, co kto miał, mimo że nakazów 
żadnych nie było – zboże, owies, siano. Zro-
biono magazyny w starym klasztorze. 

Władze powstańcze w marcu 1863 r. 
wydały rozporządzenie znoszące obowią-
zek płacenia czynszów przez chłopów. Ta 
decyzja spowodowała zwiększony napływ 
włościan w szeregi oddziałów powstań-
czych. Z rosyjskich raportów a po części 
z dokumentów Rządu Narodowego wyni-
ka, że najliczniej w powstaniu uczestniczyli 
przedstawiciele środowisk mieszczańskich 
a około 40% stanowili chłopi. Nie będzie, 
więc przesadą stwierdzenie, że chłopi po-
nieśli całkiem dużą ofiarę na polu walki 
w latach 1863–1864 i tym samym przyczy-
nili się do rozwoju powstania styczniowego. 
Najlepszym potwierdzeniem postawy wło-
ścian w niech będzie opinia wyrażona przez 
Oskara Awejdę – członka Rzadu Narodowe-
go. Podczas składania zeznań przed carską 
komisją śledczą stwierdził, że chłopi zacho-
wali się najlepiej, jak tylko można było żądać 
w istniejących warunkach.

Piotr Michał Wdowski
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ROK 2021 – ROKIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA

NAUCZANIE SŁUGI BOŻEGO KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

W 2020 r., w numerze wrześniowym Na-
szej Jedlni rozważaliśmy Społeczną Krucjatę 
Miłości Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Poprzez krucjatę ks. Prymas chciał 
dać ludziom nadzieję i wlać w ich serca no-
wego ducha. Pragnął pokazać, że niezależnie 
od panującego systemu, chrześcijanin może 
żyć zgodnie z Ewangelią. Po śmierci ks. Pry-
masa w 1981 r., Ojciec Święty Jan Paweł II 
w liście do Polaków pisał:, „Jako nieustraszo-
ny rzecznik człowieka oraz jego nienaruszal-
nych praw w życiu osobistym, rodzinnym, 
społecznym i narodowym, stał się zmarły 
Prymas szczególnym przykładem żywej mi-
łości do Ojczyzny i musi być policzony, jako 
jeden z największych mężów w jej dziejach”. 

W kolejnym rozważaniu pochylimy się 
nad jakże fundamentalnym tematem w na-
uczaniu, którym jest „Godność człowieka”. Całe na-
uczanie kard. Wyszyńskiego przeniknięte było troską 
o człowieka, przekonaniem o jego wielkiej godności i po-
chodzeniu od samego Boga. 

Człowiek to bezwarunkowa, najwyższa 
na ziemi wartość.

Stefan kardynał Wyszyński uczył szacun-
ku dla człowieka i jego człowieczeństwa. Oto 
fragment wypowiedzi przybliżającej wagę 
tematu. „W pierwszym rozdziale każdego 
traktatu pokojowego powinien być jeden naj-
ważniejszy warunek: uwierzyć w wielkość 
człowieka! Dopiero wtedy, gdy uwierzymy 
w jego głębię, zbędna będzie dla nas karta 
podstawowych praw człowieka, bo w tej głę-
bi znajdzie się wszystko. To będzie świętość, 
której zbrodnicze ręce tknąć się nie ośmielą! 
A cóż dopiero mówić o narodzie, złożonym 
z ludzi tak rozumianych i tak traktowanych. 
Człowieczeństwo jest wartością bezwarun-
kową. Godność ludzka jest wartością po-
wszechną, nie zależy od zasług człowieka, 

od stopnia inteligencji, od statusu społecznego, majątku, 
ani od zajmowanego stanowiska”.

wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/
oprac. ks. Janusz Smerda

ciąg dalszy w następnym numerze

Ojciec Święty Franciszek 8.12.2020 r. w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie Roku 
św. Józefa, którego obchody zakończą się 8 grudnia 2021 r. 

Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadko-
wa, przed 150 laty, 8.12.1870 r., bł. papież Pius IX ustano-
wił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

W opublikowanym Liście apostolskim „Patris Corde”, 
papież Franciszek pisze, że pragnienie podzielenia się oso-
bistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józe-
fa, narastało w nim szczególnie w ostatnich miesiącach, 
tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten 
pozwolił doświadczyć, że „nasze życia są utkane i wspie-
rane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapomniane, – któ-
re nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani 
na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś 
zapisują decydujące wydarzenia na kartach 
naszej historii”.

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa 
przez następne 12 miesięcy związany jest 
dar specjalnych Odpustów. Dar Odpustu 
zupełnego można otrzymać pod zwykłymi 
warunkami. Są to: spowiedź sakramental-
na, komunia eucharystyczna oraz modli-
twa w intencjach Ojca Świętego. Wierni 
powinni odrzucić wszelkie upodobanie do 
grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach 
związanych z Rokiem św. Józefa.

– Odpust zupełny zostaje udzielony 
tym, którzy przez przynajmniej 30 minut 
podejmą medytację nad modlitwą Ojcze 

Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub wdniu skupie-
nia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Ma-
ryi. – Ci, którzy w ciągu tego roku, spełnią uczynek miło-
sierdzia. – Dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz 
narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. – 
Każdy, kto zawierzy św. Józefowi swoją pracę oraz wierni 
wzywający Cieśli z Nazaretu. – Udziela się Odpustu zu-
pełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa 
lub Akatyst ku jego czci, lub inną modlitwę do św. Józefa 
w intencji chrześcijan poddawanych prześladowaniom. – 
Udziela się Odpustu wiernym, którzy odmówią modlitwę 
prawnie zatwierdzoną lub spełnią akt pobożności ku czci 
św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt: 19.03 i 1.05, 
a także w święto św. Rodziny, 19. dnia każdego miesiąca 
oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęco-

ny św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
– Dar Odpustu zupełnego zostaje roz-

szerzony na starszych, chorych, konających 
oraz tych, którzy z nie mogą wychodzić 
z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodo-
banie do grzechu oraz będą mieli intencję 
zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to 
możliwe trzem pozostałym zwykłym wa-
runkom oraz we własnym domu, lub tam, 
gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt po-
bożności ku czci św. Józefa, ofiarując cier-
pienia oraz niedogodności swojego życia.

oprac. ks. Janusz Smerda

Płaskorzeźba z relikwią 
na fi larze w kościele w Jedlni

Figura św. Józefa 
w kościele w Jedlni



5

PODSUMOWANIE ROKU 2020

ŻYWY POMNIK

Trudno w kilku zdaniach podsumować 
miniony 2020 rok. Zapewne przejdzie do 
historii z powodu pandemii, która zasko-
czyła cały świat. W poprzednich latach 
cieszyliśmy się pokojem, wolnością, moż-
liwością podróżowania po całym świecie. 
Pierwsze nowe słowo lockdown. Mamy 
być zamknięci w domach, nie wychodzić, 
nie spotykać się, zakładać maski. Niektó-
rzy robią zakupy na przyszłość, bo strach, 
że zabraknie pożywienia. Mamy zacho-
wać odstęp, nie podawać na przywitanie 
rąk, nie przekazywać pocałunków. Coś się 
skończyło, coś zmieniło w naszym życiu. 
W kościołach tylko pięć osób. Co ze ślubami, pogrzeba-
mi? Chyba najsmutniejsze były święta Zmartwychwsta-
nia. Rezurekcja bez procesji, ale Chrystus zmartwych-
wstał i my zmartwychwstaniemy. Mimo obostrzeń, 
zakazów bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za to, 
że w tym czasie nigdy nie odprawialiśmy Mszy św. przy 
pustych ścianach. Zawsze, chociaż w małej ilości, ale by-

W ramach akcji „Pomniki dla Natury” na terenie le-
śnictwa Przejazd w oddz. 72 o w dniu 04.11.2020 roku 
odbyła się krótka uroczystość odsłonięcia tablicy infor-
macyjnej. W jesiennej scenerii udział wzięli Wójt Gmi-
ny Pionki Pan Mirosław Ziółek, Przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Gonciarz, z-ca nadleśniczego Artur Ma-
zur oraz leśniczy Leśnictwa Przejazd Ryszard Wziątek. 
Uchwałą Nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Pionki z dnia 
28.09.2020 roku, ustanowiony został pomnik przyrody tj. 
Dąb Szypułkowy 100-lecia bitwy Warszawskiej. Na tere-
nie Nadleśnictwa Kozienice to już 167 pomnik przyrody, 
który stanowi jeden z elementów ścieżki dydaktycznej 
„Śródborze” a także wzbogaci tematykę dla miłośników 
poruszania się po ostępach leśnych.

Parametry żywego pomnika, dębu: wiek ok. 250 lat, 
pierśnica (1,30 m) 340 cm, wysokość 33 m, obwód 430 
cm.

liście obecni w naszej parafialnej świątyni. 
Kościół zawsze był otwarty, chociaż w wie-
lu krajach Europy i świata do dziś kościoły 
są zamknięte. My wiemy poparci tradycją 
naszych ojców, że szukać trzeba pomo-
cy u Pana Boga. Dziękuję też za adorację 
Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adora-
cji. Może Pan Bóg chce nam powiedzieć jak 
niewiele zależy od nas, jak bardzo jesteśmy 
bezradni w momencie zagrożenia. Prośmy 
ciągle o Bożą pomoc, Boże wsparcie i opie-
kę Matki Bożej jak to czynili nasi ojcowie. 
Życzę wszystkim, by nowy rok był czasem 
bez masek na naszych twarzach, lecz cza-

sem życzliwego, wzajemnego uśmiechu. 
ks. Janusz Smerda

Statystyka tego minionego roku:
Do Domu Ojca Odeszło – 57 osób 
Dziećmi Bożymi Stało Się – 36 osób 
Miłość i Wierność Sobie Ślubowało – 7 par 
Sakrament Bierzmowania Przyjęło – 29 osób
Do pierwszej Komunii Przystąpiło – 37 osób

Leśnicy zapraszają do obejrzenia wyjątkowej urody 
drzewa oraz zapoznania się z treścią tablicy informacyjnej.

Lidia Zaczyńska 
Specjalista Służby Leśnej 

ds. Leśnego Kompleksu Promocyjnego i edukacji



6

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI
KLUBU KS PATEX JEDLNIA 

5 lutego 2020 roku w Jedlni powstał klub KS PATEX 
JEDLNIA.

Założyciele wyszli na przeciw potrzebom lokalnej 
społeczności, chcącej by ktoś zauważył sporą jak na roz-
miary miejscowości, grupę osób trenującą do tej pory jako 
sekcja tenisa w klubie Królewscy Jedlnia. Od pomysłu 
do założenia klubu minęło ledwie parę tygodni, wszyscy 
z nadzieją zaczęli patrzeć w tenisową przyszłość Jedlni. 
Tak szybko jak klub powstał, tak szybko musiał dzia-
łalność zawiesić z powodu pandemii. Wszystko zostało 
uśpione od marca do końca maja. Cały ten okres nie prze-
szkodził w prężnym rozwoju klubu na terenie Gminy oraz 
Miasta Pionki, codzienne treningi i organizacja turniejów 
tenisowych spowodowały, że Jedlnia zaczęła się kojarzyć 
z tenisem. Pod okiem trenera Jakuba Wrony, w okresie 
od czerwca do połowy października (zamknięcie szkół, 
a co za tym idzie brak dostępu do sali) trenowało około 
40 osób.

Podczas tego niepełnego roku działalności klub zor-
ganizował dwa turnieje tenisowe i współorganizował ko-
lejne dwa. 30 czerwca i 3 lipca, turniej z okazji rozpoczę-
cia wakacji w trzech kategoriach wiekowych, w którym 
udział wzięło 29 osób.

28.07–03.08 – IV Mistrzostwa Pionek w tenisie ziem-
nym (gra pojedyncza), w sześciu kategoriach wiekowych. 
W turnieju wzięło udział 60 osób.

28.08–06.09 – IV Mistrzostwa Pionek w tenisie ziem-
nym (gra podwójna), w dwóch kategoriach wiekowych. 
W turnieju wzięło udział 32 osoby.

06.10 – wewnętrzny turniej na zakończenie sezonu dla 
dzieci trenujących w klubie. W trzech kategoriach wieko-
wych wzięło udział 24 osoby. 

Klub KS PATEX to nie tylko treningi tenisa na swo-
im podwórku, ale też udział naszych reprezentantów na 
arenie krajowej. Dziesięcioletnia Natalka Drela z po-
wodzeniem rywalizowała w turniejach tenisowych wy-
grywając miedzy innymi turnieje w Radomiu oraz cykl 
Pacific Kids Cup w Lublinie (drugi raz z rzędu), oraz 
w kategorii skrzatów u12 PZT gdzie zbierała doświad-
czenie w turniejach w Warszawie czy Kraśniku. Nasi re-
prezentanci w kategorii OPEN Zuzia Drela, Jakub Wrona 
oraz Grzegorz Janeczek w cyklu SiA PZT wzięli udział 
w wielu turniejach na terenie kraju w tym dwukrotnie 
w Mistrzostwach Polski Seniorów i Amatorów (Wrocław 
oraz Chorzów). Zuzanna Drela osiągnęła szczyt rankingu 
SiA PZT w kategorii OPEN Kobiet, zdobyła dwa brązowe 
medale Mistrzostw Polski (Chorzów) i wielokrotnie stała 
na podium pojedynczych turniejów. Jakub Wrona wygrał 
pierwszy turniej w karierze w cyklu SiA PZT, który odbył 
się w Lipcu w Stalowej Woli, osiągnął najwyższy ranking 
w trwającej trzy lata karierze (9 miejsce w rankingu SiA 
Grudzień 2020). Grzegorz Janeczek, za którym pierwszy 
pełny rok startów, największy sukces osiągnął na letnich 
Mistrzostwach Polski gdzie w stawce 43 zawodników od-
padł w ćwierćfinale po bardzo dobrym meczu z później-
szym mistrzem kraju, dotarł do 20 rankingu SiA PZT.

Bierzemy także udział w innych dyscyplinach spor-
towych. Nasi reprezentanci Sylwester Drela oraz Marian 
Puton z powodzeniem rywalizują w turniejach tenisa sto-
łowego w Radomiu czy Jedlińsku. Nasi zawodnicy świet-
nie zaprezentowali się w charytatywnym turnieju piłki 
nożnej 

Podsumowując cały ten dziwny i bardzo okrojony rok 
trzeba uznać za bardzo udany, krótki okres działalności, 
sporo sukcesów sportowych i organizacyjnych.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość, serdecznie zapra-
szamy do udziału w zajęciach i współpracy z klubem!

Jakub Wrona
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TENISOWY KLUB SPORTOWY PATEX JEDLNIA 
Witając naszych zwolenników, działaczy, członków, 

zawodników, osoby i instytucje z którymi współpracuje-
my jak i mieszkańców naszego regionu, włączając oczy-
wiście rodziców dzieci trenujących w naszym Klubie, 
chciałbym podziękować za zaangażowanie i poświęcony 
czas oraz wsparcie w realizacji celów statutowych Klubu, 
dotyczących upowszechniania kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży jak również dorosłych z naszego re-
gionu. 

Nasza działalność, rozpoczęta w lutym 2020 roku, 
niespodziewanie została ograniczona poprzez światową 
pandemię koronowirusa. Było to dla nas, jako Klubu nie 
lada wyzwanie, ponieważ musieliśmy dostosować się do 
obostrzeń wprowadzonych przez rząd, jednocześnie za-
pewnić bezpieczeństwo naszym sportowcom w czasie 
realizacji zadań. Mimo to uważam, że może nie zreali-
zowaliśmy naszych planów w pełni, ale też nie poddali-
śmy się i zrobiliśmy dość dużo, o czym 
wspomina w wypowiedzi trener i czło-
nek naszego Klubu, Jakub Wrona. 
Mogę dodać również, że nawiązaliśmy 
budujące kontakty z takimi jednostka-
mi jak: Urząd Gminy Pionki, z którym 
podpisaliśmy umowę odnośnie korzy-
stania z boiska wielofunkcyjnego w Je-
dlni, Urzędem Miasta Pionki poprzez 
Centrum Aktywności Lokalnej, które 
wsparło naszych zawodników na Mi-
strzostwach Polski w Chorzowie. Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Radom jak 
również Nadleśnictwo Kozienice, tak-
że dołączyły do naszych partnerów 
wspierając Klub finansowo. Na wspar-
cie mogliśmy liczyć również od Danu-
ty Dreli i Magdaleny Kos oraz innych 
osób. PKO BP oddział Pionki, także 
jest z nami i wspiera naszą działalność. 

Chciałbym serdecznie podzięko-
wać działaczom za ich zaangażowanie. 
Wiele jaszcze nas czeka, aby wyjść na 
prostą i działać w miarę stabilnie.

Na rok 2021 planujemy trochę zmian 
w strukturach klubu. Jeżeli wszystko 
pójdzie tak jak planujemy, będziemy 
działać w Sekcji Pionki i Sekcji Jedl-
nia. A zaczęło się od poszukiwania 
sali do treningów na zimę dla naszych 
sportowców. Ze względu na niedostęp-
ność sali gimnastycznej w naszej szko-
le w Jedlni, związaną z obostrzeniami 
byliśmy zmuszeni do rozmów z przed-
stawicielami obiektów sportowych na 
terenie Pionek. Tak, więc trafiliśmy 
do PSP nr 5 im. Jana Pawła II w Pion-
kach. Pani Dyrektor Barbara Glima-
sińska, bardzo serdecznie nas przyjęła 

– mimo pandemii i problemów z nią związanych, oznaj-
miając nam iż obserwuje naszą działalność i jest skłonna 
nawiązać z nami długoterminową współpracę. Są jednak 
pewne warunki formalne, które nasz klub musi spełnić. 
Czeka nas więc trochę zmian, o czym poinformujemy jak 
wszystko się uda i będzie dopięte na ostatni guzik. 

Z początkiem roku powstanie również sekcja tenisa 
stołowego, którą z racji wielkiego zainteresowania tym 
sportem, bezpośrednio będzie zajmował się Sekretarz 
Klubu Marian Puton.

Na koniec jaszcze raz dziękuję wszystkim, którzy an-
gażują się w rozwój Klubu i wspierają w realizacji jego 
zadań statutowych. Zachęcam również wszystkich, któ-
rzy mogą nas wesprzeć i dodać „nam skrzydeł” do dal-
szego działania.

Sylwester Drela
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W listopadzie ubiegłego roku firma ITS SCIENCE 
wsparła otwartą kilka dni wcześniej Izbę Pamięci imienia 
księży Tadeusza i Józefa Gackich w Jedlni. Ekspozycja 
naszego regionalnego muzeum powiększyła się o cztery 
bardzo cenne, XIX-wieczne druki – pierwsze wydania 
prac zasłużonego proboszcza parafii Jedlnia, uczestnika 
powstań narodowych: listopadowego oraz styczniowego, 
księdza Józefa Gackiego. Wymienimy tytuły: „O rodzinie 
Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacjach” 
(Warszawa 1869), „Benedyktyński klasztor w Sieciecho-
wie według pism i podań miejscowych” (Radom 1872), 
„Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze” 
(Warszawa 1873), „Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego 
prawa” (Radom 1874). 

IZBA PAMIĘCI

Od lewej ks. Janusz Smerda, Wawrzyniec Pestka, Wojciech Pestka
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POKŁADAĆ WIARĘ W INNYCH, ZAUFAĆ SOBIE 
WYWIAD Z PRZEMYSŁAWEM PESTKĄ, PREZESEM FIRMY ITS SCIENCE
Jakie intencje przyświecały do-

posażeniu kolekcji Izby Pamięci 
w Jedlni? 

Jesteśmy zaszczyceni, że mogli-
śmy wzbogacić kolekcję Izby Pa-
mięci im. Księży Tadeusza i Józefa 
Gackich w tak cenne i rzadkie książ-
ki, można powiedzieć „białe kruki”. 
Myślę, że na tym polega służebna 
rola każdej firmy i każdego przedsię-
biorstwa by pomagać i wspierać do-
bre inicjatywy na rzecz społeczności 
lokalnej i regionu. Szef działu han-
dlowego ITS SCIENCE, prywatnie 
mój brat, Wawrzyniec Pestka – z za-
miłowania i wykształcenia historyk 
i archeolog – dokonał identyfikacji 
oraz datowania zabytkowych przed-
miotów odnalezionych podczas budowy boiska w 2010 
roku oraz opracował krótki opis-przewodnik po ekspozy-
cji, który jako folder ukazał się drukiem i będzie udostęp-
niany zwiedzającym. Ze względu na duże nagromadzenie 
znalezisk archeologicznych podejrzewa się, że w miejscu 
boiska mógł znajdować się pierwszy, średniowieczny ko-
ściół w Jedlni, ewentualnie dwór króla Władysława Ja-
giełły. Król ten od 1387 roku miał w Jedlni swój folwark 
łowiecki, w którym bywał każdego roku i, jak głosi le-
genda, stąd właśnie w 1410 roku rozesłał wici zwołujące 
wojska na bitwę grunwaldzką. To właśnie Jagiełło ufun-
dował pierwszy, drewniany kościół oraz nadał mieszkań-
com wsi przywileje zwalniające ich z podatków i opłat po 
wsze czasy.

Wiem, że to nie pierwsza taka inicjatywa waszej 
Firmy wspierająca lokalne działania Stowarzyszenia 
Jedlnia. Proszę przypomnij wasze związki ze Stowa-
rzyszeniem.

Od początku wspieramy działalność Stowarzyszenia 
Jedlnia, śledzimy jego rozwój i staramy się pomagać 
w ramach naszych skromnych środków. Nasze wspar-
cie przybierało różną postać. Czasami, jak w roku, 2010 
gdy Stowarzyszenie zorganizowało wielki historyczny 
festyn z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem 
i uroczyście, z udziałem ambasadorów Federacji Rosyj-
skiej, Białorusi, Litwy, Tatarstanu, Ukrainy odsłaniany 
był pomnik króla Władysława Jagiełły dokładaliśmy 
się pokrywając koszty wyżywienia i noclegów zapro-
szonych gości. Wspomogliśmy także wydanie albumu 
„Na szlaku kapliczek” dokumentującego architekturę 
i historię kapliczek naszej parafii. W roku 2017 poma-
galiśmy w organizacji pobytu w naszej parafii ukraiń-
skiej młodzieży z opiekunami z miejsc objętych działa-
niami wojennymi – rejonu Starobielskiego w obwodzie 
Ługańskim. Zaprosiliśmy na obiad, przygotowaliśmy 
paczki na podróż z napojami, kanapkami i słodyczami, 
korzystając z pomocy naszego partnera, firmy Ferrero 

Polska z Belska Dużego koło Grójca. 
Wielokrotnie spotykałem się, razem 
z Anią, moją żoną, z naszymi ukra-
ińskimi gośćmi. Do dziś pamiętamy 
opowieści o toczącej się tam wojnie. 
Z aprobatą śledzimy i wspomagamy 
lokalne inicjatywy mające na celu 
ochronę materialnego i niematerial-
nego dziedzictwa regionu, w którym 
funkcjonuje nasza firma.

W skrócie, nie zdradzając ta-
jemnic firmy, czego dotyczy jej 
działalność? 

Jesteśmy autoryzowanym dystry-
butorem sprzętu analitycznego i kon-
trolno-pomiarowego amerykańskiego 
producenta Beckman Coulter. Najo-
gólniej mówiąc – w naszej ofercie są 

urządzenia służące do pomiarów ilości cząstek, zawarto-
ści węgla organicznego w wodzie, ilości i żywotności ko-
mórek i bakterii, zawartości cząstek w gazach, cieczach, 
olejach, płynach hydraulicznych, monitorowania stref 
czystych. Naszymi klientami są uczelnie, firmy z branż 
lotniczych, farmaceutycznych, chemicznych, kosmetycz-
nych zajmujące się inżynierią materiałową, technologiami 
nanotechnologicznymi, ale także chociażby producenci 
słodyczy… W ofercie mamy też urządzenia filtrowenty-
lacyjne, odkurzacze przemysłowe i pochłaniacze marek 
Delfin i Airbravo. 

Od 2020 roku jesteśmy producentem specjalistycznych 
urządzeń laboratoryjnych: komór rękawicowych służą-
cych do ochrony operatora, zabudów linii produkcyjnych 
w strefach czystych – RABS, czy jak w przypadku na-
szego ostatniego produktu – przepływowego sterylizatora 
powietrza, szczególnie przydatnego w minimalizowaniu 
ryzyka zakażenia wirusem Covid-19.

Czy byłeś już w Izbie Pamięci?
Mogę przenośnie powiedzieć, że tak i to wielokrotnie 

na etapie prac przygotowawczych, kiedy trwała identy-
fikacja i datowanie znalezisk. W naszej rodzinie Mama, 
z którą teraz rozmawiam, Ojciec, bracia, ciągle mówią 
o sprawach tej naszej „małej ojczyzny”. Odczuwam ra-
dość i satysfakcję, że historyczne eksponaty z Jedlni, są 
udostępniane w miejscu najbliższym wydobycia. Zna-
komitą większość znalezisk odkrytych podczas budowy 
boiska stanowiły monety, w tym tzw. siekańce srebrne 
z czasów króla Władysława Warneńczyka oraz Kazi-
mierza Jagiellończyka, srebrny półgrosz koronny króla 
Aleksandra Jagiellończyka, skarb boratynek (szelągi Jana 
Kazimierza – monety miedziane o niewielkiej wartości 
wybijane w ogromnych ilościach w trakcie zapaści gospo-
darczej wywołanej „potopem szwedzkim”, aby ratować 
finanse państwa), a także monety z czasów ostatniego 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Księstwa 
Warszawskiego i późniejsze.
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JEDLNIA W ENCYKLOPEDIACH

To niezwykłe uczucie, kiedy patrzy się na przedmio-
ty służące mieszkańcom wsi, którzy żyli tu przed stu, 
dwustu, trzystu laty… To tak jakby odbywało się podróż 
w czasie, sięgało do korzeni.

Coś szczególnie zwróciło twoją uwagę?
Tak, dwa eksponaty. XVIII-wieczny barokowy ornat 

złotolity uszyty z pasa słuckiego żałobnego. To nawiąza-
nie do tradycji szlacheckich, do których odwoływał się 
Jacek Kaczmarski śpiewając: „Gdy słuckim pasem się 
przepaszesz / W siłę słabości zmieniasz lasze. / Pas wszel-

kich możliwości miarką:/ Póki na brzuchu – łeb na kar-
ku!” – to tak trochę żartem. I jeszcze, niezwykła w swoim 
wyszukanym artyzmie, rokokowa drewniana rzeźba Jana 
Nepomucena (koniec XVIII) z kapliczki przy moście.

Twoje prywatne credo, przesłanie?
To zależy od dnia, pogody, nastroju… Na dzisiaj: nie 

zakreślaj granic, szukaj sposobu, żeby je przekraczać.

z Przemysławem Pestką 
rozmawiała Danuta Szegda-Pestka

Termin encyklopedia pojawił się w XVI wieku na 
oznaczenie wydawnictwa informacyjnego zawierającego 
zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin lub jednej dzie-
dziny. Początek nowoczesnym encyklopediom dały dwie: 
Encyklopedia Britannica od 1768 roku i Wielka Encyklo-
pedia Francuska od 1775 roku. Pierwsza zyskała wielką 
popularność za bogactwo haseł i ujednolicenie nazew-
nictwa osób, miejscowości i pojęć. Druga za największe 
naukowe i kulturalne przedsięwzięcie epoki oświecenia 
pobudzające do racjonalnego rozwoju badań naukowych 
i rozwoju nowoczesnego obywatela. Umieszczenie w en-
cyklopedii osoby lub miejscowości nobilitowało je, po-
nieważ stawały się bardziej znane. Posiadała: 35 tomów 
71 818 haseł, 2 880 ilustracji, 19 tys. stron, oraz 21 min 
słów. 

Daleka była od poziomu i poprawności pierwsza pol-
ska encyklopedia Benedykta Chmielowskiego „Nowe 
Ateny albo Akademia wszelkiej scyencyi pełna”, wydana 
w 1745 roku. Osławione to dzieło świadczyło o upadku 
kultury polskiej a jego hasła stały się przysłowiowymi 
oznakami głupoty i nieuctwa, np. „Smoka pokonać trud-
no, ale starać się trzeba”. Dopiero 28 tomowa Samuela 

Orgelbranda Encyklopedia powszechna wydana w latach 
1858–1869, okazała w pełni wysoki poziom nauki pol-
skiej. 

W stuleciu pomiędzy tymi encyklopediami ukazało 
się szereg encyklopedii różnych dziedzin czy raczej słow-
ników geograficzno-historycznych. Wyróżnia się wśród 
nich „Starożytna Polska pod względem historycznym 
jeograficznym i statystycznym w trzech tomach”, wydana 
w latach 1843–1850, Michała Balińskiego i Tymoteusza 
Lipińskiego. Wybitni historycy i badacze starożytności 
Polski, opracowali przeszłość miast i miasteczek Rzecz-
pospolitej. Skupieni wokół miesięcznika naukowego „Bi-
blioteka Warszawska” (1841–1914) odegrali wybitną rolę 
w podnoszeniu poziomu nauki polskiej i szerzeniu kul-
tury polskiej. W tomie drugim dzieła (Warszawa 1843) 
zamieścili opis historyczny Jedlni, który jest pierwszym 
hasłem encyklopedycznym tej miejscowości. Tekst ten zo-
stał powtórzony w drugim wydaniu dzieła poprawionym 
i uzupełnionym przez F.K. Martynowskiego (Warszawa 
1885 s. 449–451) z dodaniem trzech przypisów w tym in-
formację o dziele Józefa Gackiego o Jedlni. 

6. XII 2020 r. Stanisław Zieliński
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TEKST HASŁA JEDLNIA
STAROŻYTNA POLSKA TOM II
Jedlna lub Jedlnia nad Jedlanką, 

wieś wśród wielkich lasów, do Sstwa 
kozienickiego należąca. Miejsce pa-
miętne pobytem całego Jagiellonów 
rodu, a mianowicie Wład. Jagiełły, któ-
ry dla wybornych łowów co rok prawie 
tu zjeżdżał, musiały zaś być znaczne 
zabudowania dworskie, skoro wygod-
nie pomieścić mogły monarchę, dwo-
rzan i panów rady. R. 1410 nawiedził 
tu królową Annę, brat jej stryjeczny 
Herman hr. Cylicyi, hojnie go podejmo-
wał Jagiełło, wyprawując biesiady, tur-
nieje i zabawy myśliwskie. W styczniu 
1430 r. złożył tenże król zjazd walny, 
gdzie zabezpieczając szlachta jednemu 
z jego synów następstwo, wymogła po-
twierdzenie przywilejów przez Ludwi-
ka Koszycach (Kaschau w Węgrzech) nadanych z przyda-
niem nowych, a między innemi: „urzędy y dostoieństwa 
świeckie iako y duchowne, aby nikomu postronnemu, 
lecz tylko samym ziemianom, obo rodakom koronnym 
każdemu w swoim powiecie rozdawano: zamków y Sta-
rostw aby też nikomu z familiey xiążęcey pochodzące-
mu nie poruczano: kościoły y klasz. od składania stacy-
ey aby wolnymi zostawały: szlachta aby krom płacenia 
żołdu sama przez się granic broniła: a ieśliby ią na wy-
prawę zagraniczną ruszono, aby żołdem piąciu grzywien 
na konia gnarowała się. Jeśliby woynę w samey koronie 
zwiedziono, więźnie kroi aby sam odkupowal: więźnio-
wie nadostawani, aby u tego który ich poimał niewolni-
kami byli: każdego jednak kroi u tego co poimał, za dwa 
złote iesliby zechciał, aby na swoię stronę okupić mógł. 

Pieniędzy aby kroi, bez dokładnego zdania senators. nie 
ważył się kować. Poddani szlachetcy aby wolni byli od 
wszelakich zboza iako y pieniężnych podatków, od skła-
dania stacyey, od dawania podwod, y od wykonywania 
krolowi wszelakich powinności, wyjąwszy same tylko ra-
delne abo łanowe pobory: a wszakze y od tych woytowie, 
ktemu miesczanie rolą sprawuiący, wolnymi aby zosta-
wali. Człowieka narodu szlacheckiego, aby się nie godziło 
imać ani karaniem uciązać o zadną inszą zbrodnią, kom 
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o iawne złodzieystwo, o sprawienie pozogi, o umyślne za-
boystwo, o zgwałcenie i t. d.”( ⃰ ) Podług rewizyi 1532 r., 
wieś Jedlna na 34 ½ łanach osiadła, ma 63 kmieci, którzy 
nic nie płacą, ani dają z gruntów; szynkarzy 12, młynów 
3, stawów czyli sadzawek 7 i kilka mniejszych we wsi; na 
dziedzińcu dworskim 4 małe sadzawki, 5ta niewyczysz-
czona. Lustracya 1564 r. podaje tylko 28 łanów, kmieci 
61, zagrodników 8, karczmarzy 11, kołodziej, maziarzy 
czyli smolarzy 7, daią od pieca po 6 gr., po 5 kapłonów 
i pół beczki smoły od 2 pieców; bednarzy 2, dają po stą-
gwi, cebrze, wiadrze i skopcu, a nadto stare statki opra-
wują; łowców 6, czynszu nie płacą, tylko puszczę strzegą, 
z listami i w łowy iść powinni; młynów 4, jeden na rzece 
Kocielnicy, drugi na rzece Zagozdzon a 2 na zdrojach; 
stawów 7.—Zyg. August polowywał tu na jelenie, czyli 

inni po nim królowie zaszczycali wieś swą 
obecnością, nie masz pewności. Lustracya 
1602 r. wyraża: iż Jedlna zasiadła na 24 ½ 
łanach, ma 49 kmieci, którzy na mocy przy-
wileju 1387 r. żadnego czynszu ani podatku 
nie płacą, tylko w razie pobytu król. sieci na 
oznaczone miejsce wieść powinni i takowe 
odwozić, drzewa do kuchni dostarczać i inne 
potrzeby rzeczy przywozić. Łowców jest 6, 
karczmarzów 7, zagrodników 6, smolarzów 
4, bednarzy 2, bartników 3 dających 109 ½ 
ćwierci miodu; stawów 7 i 4 młyny na rze-
kach: Mokrzowej, Kocielnej i Jedlińskiej. 
— Jan Kazimierz uwolnił 1650 r. włościan 
od stanowisk przechodzącego żołnierza i od 
wszelkich jego domagań.” ⃰ Miejscowość ta 
oprócz wspomnień historycznych, zasługuje 
na uwagę ze względu swoich urządzeń spo-
łecznych. Ma ona sobie właściwe, tak zwane 

prawo obelne, na mocy czego, posiada rząd i sąd wła-
sny, złożony ze starosty i sześciu ławników, z pomiędzy 
mieszczan z pobliskiego miasteczka i wsi przez gonadę 
obelną wybieranych. Na czele tych urządzeń stał dóbr 
Jedlińskich starosta. Wszyscy dla niej są dziedzicznemi 
czynszownikami. Gromada czyli reprezentujący ją rząd 
i sąd obelny ściąga podatki i kary sądowe, a od czasu 
nastania pańszczyzny 1617 r. dopilnowywano jej wyko-
nania. Na miejscu średniowiecznego z XIV w. Kościoła, 
Stanisław August wystawił nowy, piękny, podług planu 
Dominika Fontany ( ⃰  ⃰ ).
Strony od 449 do 451
( ⃰ ) Kromer, tłom. Błazowskiego
( ⃰ ) Ob. Maciejowskiego. His. Prawod. słow. T. I. str. 225; 
X. J. Gackiego: Jedlnia, jej kościoły, zapisy i t.d. 1874 r.

SEJM WYBRAŁ PATRONÓW ROKU 2021
27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Podczas 

trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uhonorowała: Grupę 
Ładosia, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Rok 2021 będzie także ro-
kiem Konstytucji 3 Maja.

GRUPA ŁADOSIA
„W roku 2021 mija 80. rocznica rozpoczęcia przez 

Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w szwajcarskim 
Bernie akcji ratowania Żydów z Zagłady. Korzystając 
ze statusu dyplomatycznego przedstawiciele Rzeczypo-
spolitej Polskiej, za wiedzą i wsparciem Rządu RP na 
Uchodźstwie i we współpracy z organizacjami żydow-
skimi, w tym Światowym Kongresem Żydów potajemnie 
zorganizowali jedną z największych w czasie II wojny 
światowej akcji fabrykowania paszportów i przerzutu ich 
do osób w gettach i obozach” – głosi uchwała. Na cze-
le grupy dyplomatów stał, ambasador Polski w Bernie 
Aleksander Ładoś. Tzw. Grupę Ładosia współtworzyli 
polscy dyplomaci: Stefan Jan Ryniewicz, Konstanty Ro-
kicki, Juliusz Kühl oraz liderzy organizacji żydowskich 
Chaim Eiss i Abraham Silberschein. W latach 1941–1945 

zorganizowali oni tajny system pozyskiwania blankietów 
paszportów i wydawania poświadczeń. Przemycano je do 
okupowanej Europy, w tym niemieckich gett na ziemiach 
polskich, dla udokumentowania przez ich posiadaczy rze-
komego obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Haiti lub 
Peru. Akcją objęto do 10 tysięcy osób narodowości ży-
dowskiej – obywateli Polski, Holandii, Niemiec i kilku-
nastu innych państw okupowanej Europy.

Aleksander Ładoś
ciąg dalszy na str. 14
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„Wyrażając wdzięczność dla wszystkich ży-
jących dziś ocalonych i ich potomków za pamięć 
o Aleksandrze Ładosiu, Konstantym Rokickim 
i innych Polakach ratujących Żydów, Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej dla upamiętnienia sku-
teczności i poświęcenia polskich dyplomatów 
oraz ich żydowskich i polskich współpracowni-
ków ustanawia rok 2021 Rokiem Grupy Łado-
sia” – podkreślono w zakończeniu uchwały.

Sejm ustanowił 2021 Rokiem STANISŁAWA 
LEMA, najwybitniejszego przedstawiciela pol-
skiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych 
pisarzy science-fiction na świecie, autora m.in. 
„Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. 
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin 
pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją 
współczesnego człowieka, skutkami postępu 
technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele 
zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli 
współczesnej”. 

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin 
pisarza CYPRIANA KAMILA NORWIDA. Izba podjęła 
uchwałę ustanawiającą 2021 jego imieniem. Był wybit-
nym poetą, dramaturgiem, prozaikiem i myślicielem. Był 
także rysownikiem, malarzem i rzeźbiarzem. W twórczo-
ści swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-
-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowa-
torem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską 
literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na 
wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej 
sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultu-
ry, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 
ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” – czytamy.

„W uznaniu zasług KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃ-
SKIEGO dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości 
i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczy-
pospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej od-
daje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Ko-
lumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Ta-
deuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi 
Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi 
Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu. 
W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety. 

Patronem 2021 r. 
został również TA-
DEUSZ RÓŻEWICZ, 
wybitny polski po-
eta, dramaturg, pro-
zaik i scenarzysta, 
głęboko związany 
z losem pokolenia 
wojennego, baczny 
obserwator życia co-
dziennego, społecz-
nego i politycznego. 
W 2021 r. przypada 
100. rocznica uro-
dzin Różewicza. 
„Filozoficzna i eg-
zystencjalna głębia 
obecna w twórczo-
ści Różewicza ma 
charakter uniwer-
salny, dzięki czemu 
nie tylko trafia do 
odbiorców z całego 

świata, ale jeszcze 

Stanisław Lem

Cyprian Kamil Norwid Krzysztof Kamil Baczyński
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długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę pol-
ską” – napisano w dokumencie. W dramacie Kartoteka, 
wprowadził innowacyjność w polski dramat teatr absur-
du. W połowie lat siedemdziesiątych był wymieniany, 
jako główny kandydat do Nagrody Nobla w kategorii li-
teratury. Tadeusz Różewicz był wielokrotnie nagradzany 
za swoje dzieła, w 1999 roku otrzymał Nagrodę Literacką 
Nike za publikację Matka odchodzi. Zmarł 24 kwietnia 
2014 roku we Wrocławiu.

Izba uczciła pamięć KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃ-
SKIEGO. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 
120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwa-
gę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych 
wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował 
w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych 
władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej 
kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński 
podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności 
Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim 

dobrem i rze-
czywistą wła-
snością. „Wol-
ność Narodu 

była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności 
kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem 
KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swo-
bód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję 
i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga 
na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokie-
go patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich 
i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świado-
my znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elemen-
tu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu 
– myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, 
przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz 
pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoli-
ła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległo-
ści, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 
3 Maja współcześnie” – oświadczono.

podajemy za stroną: 
www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat

Tadeusz Różewicz

Kardynał Stefan Wyszyński
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