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I OCZEKUJEMY TWEGO PRZYJŚCIA W CHWALE!

Św. Antoni z Padwy z Dzieciątkiem. 
Obraz umieszczony w zwieńczeniu ołtarza Przemienienia Pańskiego. 
Przedstawienie na obrazie nawiązuje do mistycznej wizji świętego, 

podczas której otrzymał z rąk Maryi Dzieciątko Jezus 
(na co dzień oglądamy go nad obrazem MB Częstochowskiej 

autorstwa A. Lessera) 

Na okładce obraz z głównego oltarza kosciola w Jedlni pw.św. Mikolaja

DRODZY PARAfIAnIE, DRODZY CZYTELnICY 
„nAsZEJ JEDLnI”

narodzenie Jezusa, Jego życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie to wydarzenia najważniejsze dla 
człowieka, który szuka prawdy.

Świętujemy narodzenie Jezusa, by dać świadectwo, że w Bożym planie zbawienia każdy człowiek jest 
kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. O naszej godności i wartości nie decyduje bowiem status społeczny, 
pochodzenie czy dobra materialne. O godności człowieka decydują jego czyny, szacunek do drugiego czło-
wieka czyli człowieczeństwo, poprzez które jednoczymy się z Jezusem.

„Tylko w tym człowieku, który podejmuje trud życia według zasad Ewangelii, trwa na codziennej modli-
twie, podnosi się z każdego upadku […] codziennie wypełnia się tajemnica Bożego narodzenia, cud słowa 
Bożego, które staje się ciałem” (św. Edyta stein). 

niech spełniają się te słowa w każdym z Was i w Waszych Rodzinach.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą Redakcja i Duszpasterze

Adwent to czas oczekiwania na powrót Chrystusa. 
Jako wierzący wiemy, że On ciągle do nas przychodzi 
w Bożym słowie, w sakramentach świętych, w modli-
twie. Jednak oczekujemy Jego ostatecznego przyjścia 
przy końcu czasów, kiedy wszyscy poznamy całą praw-
dę o Bogu i o sobie. Dlatego Kościół daje nam czas na 
pogłębioną refleksję i zachęca nas do wzmożonej ducho-
wej pracy nad sobą, otwarcia serc i życia dla Chrystu-
sa i bliźnich. Dzięki tej praktyce mamy nauczyć się jak 
dobrze przygotować się na spotkanie z Panem, aby ten 
dzień nie zaskoczył nas „jak złodziej w nocy”.

Liturgia w Adwencie jest przebogata w teksty bi-
blijne, zapraszające nas do szukania i odkrywania bli-
skości Boga, rozpoznawania znaków Jego obecności 
w codziennym życiu, ale także w dziejach świata. Gdy 
przyjmujemy i rozważamy te prawdy na co dzień, szcze-
gólnie w trudnych chwilach trzeba sobie uświadomić, że 
to sam Chrystus napełnia nasze serca nadzieją i radością. 
Żaden człowiek ani rzecz nie dadzą nam nadziei i szczę-
ścia. „Pan jest blisko” (flp 4,5), jest to prawda z której 
powinniśmy czerpać ufność i pocieszenie. W dzisiejszej, 
trudnej rzeczywistości, gdy po sąsiedzku toczy się woj-
na, gdy zło zdaje się pokonywać dobro, trzeba tę prawdę 
odkryć na nowo. Kościół bardzo dobrze zna cierpienie, 
niepokoje współczesnego człowieka, dlatego nieustan-
nie głosi, że tylko Chrystus jest prawdziwym zbawicie-
lem człowieka, posłanym przez Boga, aby uwolnił go 
z więzów grzechu, śmierci i szatana.

W Adwencie przygotowujemy się do ponownego 
przeżycia tajemnicy narodzenia Chrystusa, w której ob-
jawia się miłość Boga do każdego z nas. Bóg Chrystus 
staje się człowiekiem, dzieli nasze radości i cierpienia, 
lęki i nadzieje. skoro sam Bóg przychodzi do nas ze 
swoim miłosierdziem, to my powinniśmy naśladować 
Go w relacjach z naszymi bliźnimi.

Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi cierpiących, 
samotnych, przestraszonych życiem. To właśnie my jako 

wierzący powinniśmy ich rozpoznać, przyjść z pomocą, 
wspierać w trudnościach życia. Pomnażajmy akty mi-
łosierdzia i dobroci, a one z pewnością staną się dla nas 
błogosławieństwem. 

„Wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi. Każ-
da osoba jest moim bratem. W każdym dostrzegam 
odzwierciedlenie oblicza Boga, a w tych, którzy cier-
pią, widzę Pana, który prosi o moją pomoc. Widzę Go 
w chorym, ubogim, bezrobotnym, usuniętym na margi-
nes, w imigrancie i uchodźcy. Wszyscy jesteśmy braćmi 
i siostrami!” (papież franciszek).

niech czas Adwentu będzie dla nas błogosławiony 
i przybliży nas do Boga i bliźnich.

oprac. ks. Janusz Smerda
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Zebrani mieli okazję dowiedzieć się od samego pi-
sarza jak zmieniały się jego życiowe losy, jakich doko-
nywał wyborów i dlaczego. 

Wojciech Pestka, od przeszło 30 lat związany z Po-
świętnym, opowiadał o literackich początkach, swoich 
związkach z matematyką i rolnictwem, reporterskiej 
pasji i powodach zainteresowania Kresami. najwięcej 
emocji wśród uczestników wywołał najnowszy epizod 
z twórczości pisarza – związany ze scenariuszem filmu 
„Klecha” o wydarzeniach radomskiego czerwca ’76 na 
podstawie powieści „Powiedzcie swoim”. W trakcie 
spotkania zaprezentowano kończący ten film song, na-
grany przez amerykańską wokalistkę Karen Edwards, 
do którego muzykę skomponował sławomir Wierzchol-
ski, a słowa napisał Wojciech Pestka. Pytaniom z sali nie 
było końca i tak w ożywionej atmosferze zakończyliśmy 
spotkanie.

Wawrzyniec Pestka

POWIEDZCIE sWOIM… 
WIECZóR AUTORsKI WOJCIECHA PEsTKI

Przy pełnej sali, gdyż zabrakło miejsc siedzących, 
dnia 3 listopada w Jedlni-Poświętne odbyło się spotka-
nie z Wojciechem Pestką – pisarzem mającym w swym 
dorobku tomiki poetyckie, opowiadania i powieści, re-
portaże i scenariusze filmowe. Cykl autorskich spotkań 
z pisarzami związanymi z regionem radomskim zorgani-
zowało Powiatowe Biuro Literackie. O miejscu i roli pi-
sarza we współczesnym świecie, o roli i wpływie litera-
tury na życie rozmawiał z Pestką Marcin Kępa, również 
literat. Wieczór autorski został zorganizowany w miej-
scowym domu parafialnym, pełniącym od lat funkcję 
swoistego domu kultury, dlatego gości przywitał gospo-
darz, jedleński proboszcz, ks. kan. Janusz smerda. 

Twórczość Wojciecha Pestki w bardzo ciekawej 
multimedialnej prezentacji przedstawiła Anna Winiar-
ska, a Robert stępniewski, aktor i kierownik radomskie-
go Teatru „Resursy” zaprezentował jego wiersze i frag-
menty opowiadania „stróża”.
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UROCZYsTOŚć ODPUsTOWA
Tradycyjnie od wielu, wielu lat w naszej parafii 

w pierwszą niedzielę października przypada uroczystość 
odpustowa. Kulminacyjnym nabożeństwem jest sprawo-
wana msza św. – suma odpustowa. W tym roku sprawo-
wał ją w koncelebrze i homilię wygłosił ks. kan. Roman 
Adamczyk proboszcz parafii najświętszego serca Jezu-
sowego w Radomiu. Po zakończonej mszy z kościoła 
wyruszyła procesja do czterech przykościelnych kapli-
czek różańcowych. Przy każdej z nich odczytany został 
przez kapłanów fragment Ewangelii oraz odmówiona 
dziesiątka różańca poprzedzona rozważaniem. Uroczy-
stość odpustowa zakończona została w kościele przez 
odśpiewanie hymnu uwielbienia „Te Deum” i błogosła-
wieństwem wiernych najświętszym sakramentem.

Chociaż główna uroczystość odpustowa przypada 
w święto patronalne parafii – 6 grudnia, to ta uroczy-
stość odpustowa październikowa przyciąga więcej pa-
rafian i przybyłych gości. Dlaczego? Może dlatego że ta 
październikowa zawsze przypada w niedzielę, może dla-
tego, że jest bogatsza o procesję i modlitwę różańcową, 
może przed wiekami łaskawsza była pogoda w paździer-

niku, a do kościoła dochodziło się pieszo kilka kilome-
trów, lub na wozach, bo i parafia terytorialnie była dużo 
większa. Ale najważniejsza jest modlitwa, a jeszcze 
ważniejszy jest przez nią uzyskany odpust (cząstkowy 
lub zupełny), których warunki określa Kościół.

Wiesław Jaroszek
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Już niedługo doświadczy-
my pięknego klimatu świąt Bo-
żego narodzenia. Kolejny raz 
przeżyjemy szczerą radość z na-
rodzin Zbawiciela. W naszych 
sercach będą rozbrzmiewać sło-
wa ewangelisty Jana: „A słowo 
stało się ciałem i zamieszkało 
między nami” (J 1, 14). 

Od dwóch tysięcy lat 
w dziejach chrześcijaństwa 
powraca pytanie: Dlaczego to 
uczynił, dlaczego Bóg stał się 
człowiekiem? Odpowiedź jest 
tylko jedna: bo nas umiłował 
i poprzez wcielenie oraz krzyż 
chciał nas zbawić. Przyjął ludz-
kie ciało, stał się człowiekiem, 
dlatego, żeby jako człowiek 
i jako Bóg mógł w naszym 
imieniu złożyć Bogu Ojcu ofia-
rę odkupienia i ofiarę zbawienia 
każdego z nas.

Co nam zatem mówi Boże narodzenie? skoro Bóg 
stał się człowiekiem, to Boże narodzenie jest przede 
wszystkim świętem radości stworzenia i dziękczynienia 
za stworzenie. Radość ta wypływa z faktu, że wszech-
mocny Bóg, który stworzył cały świat, sam zechciał stać 
się stworzeniem, czyli człowiekiem. Bóg stał się czło-
wiekiem, aby przez to odnowić nasze człowieczeństwo, 
aby nadać naszemu człowieczeństwu nowy, boski wy-
miar.

Jeśli chcemy być tacy jak On, pragniemy odkupienia 
i odnowy życia, powinniśmy przyjąć Boże Dziecię jako 
naszą miarę. To nie przypadek, że pierwszymi, którzy 
dotarli do Groty narodzenia, byli pasterze, prości i po-
korni ludzie, znacznie później pojawili się Królowie. Do 
groty nie dotarli natomiast ani król Herod, ani uczeni, 
ani „mądrzy” tego świata. Zabrakło im bowiem pokory, 
prostoty i czystości serca.

Imię „Jezus” znaczy „Jahwe wybawił, wyzwolił, 
pomógł”. Ewangelie, wskazując na bezbronne niemow-
lę w betlejemskim żłóbku, ogłaszają radosną nowinę: 
„narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11); „On zbawi lud 
swój od jego grzechów” (Mt 1,21).

Jezus nazwany jest także „drugim Adamem” (por. 
Rz 5,14; 1 Kor 15,45), co oznacza, że stwórca staje się 
prawdziwym człowiekiem, aby przezwyciężyć skutki 
grzechu pierworodnego i dopełnić dzieła stworzenia 
człowieka, doprowadzenia go do pełni szczęścia.

Według teologii powołanie człowieka do istnienia, 
stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże, jest pierw-
szym aktem stwórczym Boga. natomiast przebóstwienie 
człowieka przez zjednoczenie z Bogiem, czyli uczynie-

LOsY POLAKóW
Z KREsóW

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu orga-
nizuje wystawę czasową „Z Kresów na ziemię 
radomską”. W związku z tym Muzeum zwraca 
się z apelem o wypożyczenie na określony czas 
przedmiotów, pamiątek. Zbierane są relacje 
wspomnieniowe o losach rodzin żyjących na 
południowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypo-
spolitej. Muzeum prosi zainteresowane osoby 
o kontakt z redakcją gazety nasza Jedlnia. (adres 
na stronie nJ).

DLACZEGO BóG sTAŁ sIę CZŁOWIEKIEM?
nie go uczestnikiem boskiej 
natury, jest dopełniającym, 
drugim aktem stworzenia.

Ten drugi akt stworzenia 
– zbawienie, może się doko-
nać tylko przy pełnej zgodzie 
i współpracy człowieka ze 
stwórcą. Aby stać się tym, 
kim w zamiarach Bożych ma 
być, człowiek musi w całko-
witej wolności przyjąć prze-
mieniający go dar Bożej mi-
łości. Wtedy dopiero Pan Bóg 
będzie mógł zjednoczyć go ze 
sobą w miłości.

Odrzucenie Boga i nie-
wiara w Jego miłość sprawia-
ją, że ludzkość pogrąża się 
w śmierci i strasznej niewoli 
zła. Grzech w swej najgłęb-
szej istocie jest zniszczeniem 
dobra w samym człowieku, 
w relacjach człowieka z Bo-

giem i relacjach międzyludzkich. 
Pan Bóg staje się prawdziwym człowiekiem „dla 

nas i dla naszego zbawienia”. Tylko Jego miłość może 
wyzwolić konkretnego człowieka i całą ludzkość z nie-
woli grzechu i śmierci. Jednak Wszechmogący Bóg nie 
może tego uczynić bez naszej zgody.

Adorując bezbronną i pokorną miłość Boga w Dzie-
cięciu Jezus, pamiętajmy o słowach, które kieruje do nas 
w Ewangelii św. Jan: „Albowiem Bóg nie posłał swego 
syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 
został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępio-
ny, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego syna Boże-
go” (J 3,17–18).

oprac. ks. Janusz Smerda
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Krzyż to symbol chrześcijaństwa, przypomina nam 
o męce i śmierci Chrystusa, jest znakiem naszej wiary, 
dlatego tak ważny jest w naszym życiu. Przytoczę słowa 
Adama Mickiewicza, który pisał „Tylko pod tym krzy-
żem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak 
Polakiem”|. Poprzedni krzyż, z drzewa modrzewiowego, 
był postawiony w 1958 roku i służył 64 lata. Przez ten 
czas uległ zniszczeniu i dziś zastąpił go nowy, z drzewa 
dębowego. To tutaj śpiewane są nabożeństwa majowe 
i tu zapadła decyzja o wykonaniu nowego krzyża. 

Gdy wróciłam do domu i zorientowałam się jakie 
koszty musimy ponieść, zmartwiłam się, kwota dla 
naszej małej społeczności była zbyt duża. Trzeba było 
przemyśleć i szukać ludzi o wielkim sercu, którzy by 
pomogli w realizacji tego pomysłu. I tak się stało. Po 
rozmowie z byłym panem leśniczym wróciła nadzie-
ja, ponieważ obiecał nam ufundować drzewo. Gdy już 
mieliśmy drzewo trzeba było załatwiać kolejne etapy 
i zebrać ludzi do pracy. Wtedy pomocną dłoń wyciągnął 
p. Kwaśnik i ludzie z bliskiego otoczenia. Taka pomoc 
jest dowodem pięknej ludzkiej solidarności w obliczu 
wspólnie podjętych działań. Środki finansowe oraz pra-

nOWY KRZYŻ W MIEJsCOWOŚCI sTOKI

ce fizyczne nawet ta najdrobniejsze, wykonane na rzecz 
tej inicjatywy wydały wspaniały owoc.

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie, 
za wsparcie, dobre słowo i zaangażowanie, bez którego 
nasza inicjatywa nie mogłaby być zrealizowana. ser-
decznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, a są nimi: 
Andrzej Piwarski, Grzegorz Zasada, stefan Grzywacz, 
Maria Alot, Krystyna Pająk, Leokadia suwała, Józef 
Cierpisz, Alicja i Tadeusz Kwaśnik, Agnieszka i Robert 
Miękus, Anna Miękus, Roman Wasiak, Renata i Tade-
usz Kiraga, Milena i sylwester Kiraga, Helena Śwital, 
Dominik Wiśniewski, Krystyna Kalbarczyk, Barbara 
i Jacek Cybulscy, Urszula i Damian Cybulscy, Agniesz-
ka Wasiak, Monika i Rafał Kwaśnik, Marzena i Marcin 
Złotowscy, Mariusz Bodo, Iza i Krzysztof sito, Joanna 
Kowalczyk, Paulina i Rafał Kucharscy, Leszek Chrza-
nowski i Alicja Żyła oraz ofiarodawca anonimowy. Bóg 
zapłać wszystkim.

Alicja Żyła
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11 listopada o godz. 11.30 w kościele św. Mikołaja 
w Jedlni rozpoczęły się uroczyste obchody 104. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. W atmosferę 
wydarzeń poprzedzających wywalczenie niepodległości 
w 1918 roku wprowadził nas przygotowany przez Łuka-
sza Kęskę montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzie-
ci ze szkoły w Jaroszkach, scholii oraz zespołu „Królew-
skie Źródła”. 

Młodzi artyści w słownym przekazie zobrazowali 
sytuację polityczną kraju, która miała miejsce przed od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości. Utwory poetyc-
kie podkreślały nastrój lat walk i zmagań z zaborcami. 
Ich uzupełnieniem były pieśni patriotyczne, za które 
wykonawcy i reżyser otrzymali zasłużone brawa od pu-
bliczności. 

następnie o godz. 12:00 rozpoczęła się uroczysta 
msza św. za ojczyznę, na której obecne były poczty 
sztandarowe z Publicznej szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Jaroszkach, z Zespołu szkolno-
Przedszkolnego w Jedlni, Ochotniczej straży Pożarnej 
z Jaroszek i z Jedlni. 

nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
proboszcz Janusz smerda. Cytując Józefa Piłsudskiego 
„naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszło-
ści”, ks. proboszcz podkreślił, że słowa wypowiedziane 
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego są aktualne i dziś. 

11 listopada – narodowe Święto niepodległości 
to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt pań-
stwowych. W tym wspominamy tych wszystkich, dzięki 
którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Święto zostało 
ustanowione w 1937 roku, jednak od 1939 nie było ob-
chodzone – przywrócono je w roku 1989. Dzień 11 listo-
pada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepod-
ległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy 

wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. Dlatego 
cieszy fakt, że obchody Święta niepodległości na stałe 
wpisały się w kalendarz naszej parafii.

na zakończenie Wojciech Pestka prezes „stowarzy-
szenia Jedlnia” zaprezentował reprint pracy księdza Jana 
Wiśniewskiego „Jedlnia”, który ukazał się jako druga 
pozycja serii Wydawniczej Izby Pamięci im. Księży 
Tadeusza i Józefa Gackich. Publikacja przynosi szereg 
istotnych informacji o życiu mieszkańców Jedlni, relacji 
dotyczących budowy i wyposażenia obecnego kościo-
ła. Reprint został uzupełniony o biografię przybliżającą 
życie i twórczość ks. Jana Wiśniewskiego opracowaną 
przez doktora nauk historycznych Piotra Wdowskiego.

Uczestnicy uroczystości otrzymali druk z tekstem 
pieśni „Bogurodzica” oraz hymnu państwowego. 

Dalsza część uroczystości odbyła na skwerze 
im. Władysława Jagiełły. Zgromadzeni odśpiewali czte-

ry zwrotki „Mazurka Dąbrow-
skiego”, a delegacje szkół oraz 
radni złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze pod postumentem 
upamiętniającym pobyt w Jedlni 
gen. Henryka Dąbrowskiego.

W uroczystościach udział 
wzięli: wójt Gminy Pionki Miro-
sław Ziółek, radni Gminy Pionki 
Konrad Dąbrowski, Piotr Gęb-
czyk, sebastian sałek, sławomir 
słomka, Mariusz siczek, strażacy 
OsP z Jaroszek i Jedlni, dyrektor 
PsP w Jaroszkach Jolanta Mazur, 
sołtysi, przedstawiciele grup pa-
rafialnych i stowarzyszeń, para-
fianie oraz goście. 

Anna Winiarska

nARODOWE ŚWIęTO nIEPODLEGŁOŚCI
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nARODOWE ŚWIęTO nIEPODLEGŁOŚCI

Obelisk poświęcony Generałowi J.H. Dąbrowskiemu w Jedlni, 
na skwerze im. króla Władysława Jagiełły (foto z 2019 r.)
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Zarówno stanisławice, jak i Augustów były nowy-
mi koloniami, założonymi na świeżych porębach. Osad-
nicy głównie pochodzili znad sanu, z terenów Puszczy 
sandomierskiej, dlatego też nazywani byli „Posaniaka-
mi”. Wywodzili się z grupy etnograficznej Lasowiaków, 
utrzymujących się głównie z gospodarki leśnej (myśli-
stwo, bartnictwo, ciesielstwo, smolarstwo, bednarstwo 
itp.), byli też ekspertami w trzebieży lasów, do której 
wykorzystywali wypalanie drzew (tzw. system żarowy), 
dzięki któremu tworzyli wolne przestrzenie pod pola 
uprawne. 

Jakie były przyczyny przesiedlenia Lasowiaków 
na tereny Puszczy Kozienickiej? W odpowiedzi na to 
pytanie w literaturze pojawiają się różne hipotezy. na 
podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż rok założenia 
wsi Augustów pokrywa się z datą pierwszego rozbioru 
Polski. Wówczas to ziemie położone w widłach Wisły 
i sanu zostały zajęte przez Austrię i włączone do nowo 
utworzonego Królestwa Galicji i Lodomerii, zwanego 
potocznie Galicją. ówczesne władze austriackie pro-
wadziły akcję osadniczą mającą na celu sprowadzenie 
na tereny Puszczy sandomierskiej imigrantów niemiec-
kich, którzy zajmowali folwarki dawnych wsi królew-
skich i obciążali chłopów pańszczyzną na znacznie 
gorszych zasadach. Dlatego włościanie, którzy dostali 
się pod panowanie niemców opuszczali dotychczas zaj-
mowane tereny i szukali nowych siedzib. Druga z hipo-
tez wskazuje na chęć zwiększenia przychodów z dóbr 
stołowych przez króla, który zamierzał czerpać korzyści 
z podatków płaconych przez nowych osadników. Kolej-

O POWsTAnIU WsI AUGUsTóW W EKOnOMII 
KOZIEnICKIEJ W 250 ROCZnICę JEJ ZAŁOŻEnIA 

(CZęŚć II)

na zaś łączy akcję przesiedleńczą Lasowiaków na tereny 
Puszczy Kozienickiej z ich zawadiackim charakterem 
oraz konfliktami z sąsiadami (m.in. Krakusami), doty-
czącymi w szczególności dóbr leśnych. W środowisku 
lokalnym jako przyczynę sprowadzenia nowych osad-
ników do Puszczy Kozienickiej podaje się współcześnie 
także fakt sprzedaży jeszcze rosnących drzew w najcen-
niejszych obszarach Puszczy przez administrację króla 
i sprowadzenie ludzi do przeprowadzenia ich wycinki. 

Do pierwszych osadników nowo założonej wsi Au-
gustów należeli Jędrzej Chlebowski (wójt) oraz Józef 
Paździerski, Bartłomiej szczur, Wojciech Luboch, Bar-

tłomiej filo, stanisław Baran, Jan 
skiba, Wawrzyniec Iskra i Jakub se-
rafin, posiadających łącznie 15 pół-
łanków ziemi. Zostali oni w więk-
szości zwolnieni od powinności na 
7 lat, w którym to okresie mieli do-
konać wyrębu drzewostanu na wy-
znaczonych dla nich działkach. Po 
upływie tego terminu mieli odrabiać 
dwa dni w tygodniu, a za trzeci pła-
cić 12 groszy. Jak zauważa Tomasz 
Rębiś w swojej monografii na temat 
historii powstania wsi stanisławice, 
(stanisławice. Historia powstania 
wsi) warunki te nie były dla osadni-
ków atrakcyjne, albowiem w czasach 
stanisława Augusta Poniatowskiego 
osadnicy zazwyczaj otrzymywali 
15 lat wolności. Ponadto Augustów 
w przeciwieństwie do stanisławic 
w 1778 r. nie posiadał ławy wiej-

Inwentarz z 1778 roku 
Ciąg dalszy na str. 10
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skiej, a jedynie wójta. W nowo założonej wsi znajdował 
się urząd leśny, karczma oraz browar.

na postępujący rozwój Augustowa wska-
zują dane zawarte w inwentarzu ekonomii 
kozienickiej z 1794 r., kiedy to wieś zamiesz-
kiwało 18 osadników, do których należeli 
Adam starczyk (sołtys), stanisław Rzeszotek, 
szymon Domaszewski, Cyprian szczur, Be-
nedykt Wójcik, Wojciech Domański, seba-
stian Baran, Jan starzyk, feliks szarawarski, 
Mateusz Drapała, stanisław Tomczyk, Jakub 
Maciąg, Karol Chlebowski, Izydor fila (ga-
jowy) oraz komornicy: szczepan szczęch, 
Wojciech Kowalski (strzelec), franciszek 
Ruba (strzelec), a także sięgarze: Jarek Ruba 
i Ignacy skiba. W tym czasie działki osadni-
ków Augustowa były wydzielone wyłącznie 
wszerz, wobec czego byli zwolnieni z pańsz-
czyzny, a do ich podstawowych obowiązków 
należało dostarczanie węgla do wybudowanej 
w 1787 r. w Kozienicach pierwszej w Pol-
sce fabryki broni palnej. niestety rozwój wsi 
został zahamowany przez wydarzenia zwią-

Augustów magazyn wyłuszczarni nasion

Przed Publiczną Szkołą w Augustowie rok 1936 

zane z powstaniem kościuszkowskim w 1794 r. 
Wówczas to dwukrotnie przez ziemie ekonomii 
kozienickiej przechodziły wojska rosyjskie, któ-
re całkowicie zniszczyły kozienicką rusznikarnię 
oraz spaliły kilkadziesiąt wsi. na przełomie 1794 
i 1795 r. w okolicy panowały choroby zakaźne 
spowodowane źle pochowanymi zwłokami ludz-
kimi i zwierzęcymi. najwięcej ludzi wymarło 
wtedy w stanisławicach i Augustowie.

Erwin Kruczoń
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Gdy w 2006 roku zebrani 
w domu parafialnym w Poświęt-
nym mówili o wielu pomysłach na 
temat tego, co może i powinno ro-
bić stowarzyszenie, padła propozy-
cja stworzenia gazetki parafialnej. 
Pierwszy numer w 2007 roku ukazał 
się pod nazwą „nasza Wspólnota”. 
Od trzeciego numeru gazeta nosi 
tytuł „nasza Jedlnia i miejscowo-
ści okoliczne”. Od chwili powstania 
pismo zmieniało format i szatę gra-
ficzną, objętość, pojawiło się więcej 
stron w pełnym kolorze. Zmieniła 
się też okładka – gazeta nabrała pro-
fesjonalnego wyglądu dzięki zdję-
ciom dobrej jakości. 

W „naszej Jedlni…” rejestru-
jemy ważne dla regionu wydarze-
nia, coroczne obchody rocznic historycznych takich 
jak powstanie styczniowe, dzień niepodległości czy 
msza polowa za poległych w obronie ojczyzny… Doku-
mentujemy działalność i jubileusze: OsP w Jaroszkach 
i w Jedlni, relacjonujemy parafialne dożynki, występy 
i sukcesy orkiestry „Boni Angeli”, osiągnięcia adeptów 
piłki nożnej z klubu GKs „Królewscy Jedlnia” czy mło-
dych tenisistów z Klubu sportowego Topspin (d. Pa-
tex). na łamach naszej gazety zamieszczamy bogato 
ilustrowane zdjęciami reportaże: z corocznych festynów 
historycznych „Przeciw niepamięci”, rodzinnych raj-
dów rowerowych do kapliczki św. franciszka, z konkur-
sów kolęd czy koncertów cecyliańskich. Odnotowujemy 
ważne wydarzenia z życia regionu – jubileusz 200-lecia 
szkoły w Jedlni im. Władysława Jagiełły czy 80-lecia 
szkoły im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, nadania 
im. ks. Józefa Gackiego bibliotece gminnej. W szcze-

DO CZYTELnIKóW „nAsZEJ JEDLnI”

gólnie trudnym czasie pandemii gazeta wzięła na siebie 
obowiązek dostarczania wiadomości o lokalnych wyda-
rzeniach: powołaniu Izby Pamięci im. ks. Tadeusza i Jó-
zefa Gackich, w której zgromadzono cenne dla histo-
rii regionu eksponaty muzealne, nadaniu im. Tomasza 
Wróbla obiektowi sportowemu w Jedlni czy utworzeniu 
lokalnego wydawnictwa, w którym ukazał się album 
„Ślad w pamięci” z archiwalnymi zdjęciami przedsta-
wiającymi życie mieszkańców parafii. nie pozostaliśmy 
obojętni wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, zamieści-
liśmy relacje z koncertu „Wolność kocham i rozumiem, 
wolności oddać nie umiem”, z integracyjnego spotkania 
uchodźców z Ukrainy w „Ogrodach Plebańskich” oraz 
koncert z udziałem białoruskich artystów. 

Od 2018 roku Biblioteka narodowa zarejestrowała 
gazetę „nasza Jedlnia i miejscowości okoliczne” w mię-
dzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach 

ciągłych i oznaczono symbolem: 
Issn 2545-3904. Każdy numer jest 
wysyłany do Muzeum Archiwów 
narodowych w Paryżu. 

Od początku ukazywania się ga-
zety wokół redakcji wykrystalizował 
się zespół autorów w sposób rzetelny 
przedstawiających historię regionu 
i relacjonujących bieżące wydarze-
nia. „nasza Jedlnia” to materiał źró-
dłowy do przyszłych badań dla histo-
ryków, kulturoznawców, socjologów, 
regionalistów i wielu innych.

W imieniu własnym, zespołu 
redakcyjnego, autorów artykułów 
serdecznie dziękuję naszym Czytel-
nikom.

Razem służymy dobrej sprawie.
Danuta Szegda-Pestka
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PIęTnAŚCIE LAT sTOWARZYsZEnIA JEDLnIA
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PIęTnAŚCIE LAT sTOWARZYsZEnIA JEDLnIA
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Podarowanie naszemu ko-
ściołowi ornatu papieskiego 
i puszki eucharystycznej łączy się 
dziś z obchodzonym Dniem Pa-
pieskim oraz z 44. rocznicą wy-
boru kardynała Karola Wojtyły 
na stolicę Piotrową. napis: „Dar 
stowarzyszenia Jedlnia w 15. 
rocznicę powstania” został wyha-
ftowany na ornacie z wizerunkiem 
św. Jana Pawła II, grawer z tymże 
napisem znajduje się na puszce na 
komunikanty.

Czcigodny ks. kanoniku, 
ufundowany naszemu kościołowi 
ornat i puszka, członkowie stowa-

rzyszenia Jedlnia składają na Twoje ręce i proszą byś 
je poświęcił, pobłogosławił, aby służyły w sprawowaniu 
mszy i nabożeństw. By modlitwy zanoszone przez ka-
płanów do Boga owocowały obfitością Bożych Łask.

Ten komentarz przed aktem poświęcenia ornatu i pusz-
ki pragnę zakończyć cytatem z listu św. Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan: Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście. 

niech ten cytat będzie przewodnim hasłem dla „sto-
warzyszenia Jedlnia”, na dalsze lata działalności. niech 
inspiruje Zarząd i członków stowarzyszenia do ofiarnej 
i gorliwej pracy na rzecz parafii, do pracy w służbie spo-
łeczeństwu.

Wiesław Jaroszek

Mija 16 lat od daty powsta-
nia „stowarzyszenia Jedlnia-
”(pierwsze zebranie organizacyjne 
w 2006 r.). Wpisane do rejestru 
KRs w 2007 r. stowarzyszenie jest 
organizacją działającą przy współ-
pracy naszej parafii. Jednym z za-
dań statutowych stowarzyszenia 
jest odkrywanie i dokumentowa-
nie kart historii Polski. Zwłaszcza 
tej naszej małej Ojczyzny, w gra-
nicach dawnej i obecnej parafii. 
stąd tyle inspiracji, nabożeństw 
i okolicznych wydarzeń o podłożu 
historycznym, zorganizowanych 
na przestrzeni tych lat przez „sto-
warzyszenie Jedlnia”. 

stowarzyszenie utworzone jako pierwsze, stało się 
zaczynem do powstania innych stowarzyszeń i grup 
działających dziś przy parafii pw. św. Mikołaja w Jedl-
ni.

Wzorem ojców naszych Zarząd i członkowie sto-
warzyszenia ufundowali naszemu parafialnemu kościo-
łowi orant oraz puszkę na komunikanty jako votum 
wdzięczności Panu Bogu za łaskę powstałej organizacji, 
za łaski – owoce działalności stowarzyszenia, za ks. ka-
nonika Janusza smerdę, inicjatora, współzałożyciela 
i duchowego przywódcę stowarzyszenia, którego Bóg 
skierował do pełnienia posługi w naszej parafii. 

BOGU DZIęKUJCIE, DUCHA nIE GAŚCIE
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Gdy mówimy o jubileuszu stowarzyszenia JEDL-
nIA i chwalimy się dokonaniami, chciałbym wrócić do 
jego początków, bo czas zaciera w pamięci emocje i wy-
zwania, które towarzyszyły powstaniu pierwszej w naszej 
Gminie tego typu organizacji pozarządowej. 

Cele wydawały się oczywiste: społeczna praca na 
rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dzie-
dzictwa, upowszechnianie lokalnej historii, budowanie, 
szczególnie wśród młodzieży, poczucia patriotyzmu, 
dumy i tożsamości z regionem.

Uważaliśmy to za swój obowiązek, podjęliśmy go 
mimo różnego rodzaju wątpliwości czy jesteśmy gotowi 
i zdołamy udźwignąć ten ciężar. 10 grudnia 2006 roku 
w trakcie zebrania z inicjatywy 48 członków założycie-
li i sympatyków powołano stowarzyszenie JEDLnIA. 
Do pierwszego Zarządu wybrani zostali: Paweł Deja, 
Marianna Guza, Bożena Kiraga, Wojciech Pestka, Piotr 
Wdowski, w skład pierwszej Komisji Rewizyjnej weszli 
Wiesław Jaroszek, Andrzej Mróz, Krystyna Piechurska. 
Po trzech miesiącach oczekiwania – 13 marca 2007 roku 
stowarzyszenie JEDnIA zostało oficjalnie zarejestrowa-
ne w KRs pod numerem 0000276281. 

Towarzyszył temu ogromny entuzjazm i chęć dzia-
łania. 

Dziś nawet trudno przypomnieć i podsumować te 
wszystkie inicjatywy i pomysły, które udało się nam zre-
alizować: coroczne festyny historyczne „Przeciw niepa-
mięci”, pokazy rekonstrukcyjne, kwesty na odnowę i po-
rządkowanie cmentarzy, edukacyjne wyjazdy szlakiem 
króla Jagiełły, wystawy i prelekcje w ramach obchodów 
narodowych świąt i rocznic… Istotnym elementem dzia-
łalności stowarzyszenia stało się upamiętnianie trwałymi 
pomnikami wydarzeń, rocznic i postaci związanych z re-
gionem: rekonstrukcja pomnika nagrobnego ks. Józefa 
Gackiego, pomnika powstańców styczniowych poległych 
20 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Jaścami, oznaczenie 
pamiątkową tablicą miejsca bitwy, pomnik króla Wła-

PIęTnAŚCIE LAT MInęŁO JAK JEDEn DZIEń…
dysława Jagiełły, nadanie imienia ks. Józefa Gackiego 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni, tablica upamięt-
niająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości, obe-
lisk poświęcony gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu 
w rocznicę przemarszu przez Jedlnię jego wojsk, utwo-
rzenie muzealnej Izby Pamięci im. Księży Tadeusza i Jó-
zefa Gackich…

szczególny rozdział w działalności stowarzyszenia, 
powód do dumy i satysfakcji, stanowią wydawnictwa: 
od corocznych folderów okolicznościowych związanych 
z tematyką festynów po reprinty i albumy, publikacje 
książkowe nawiązujące do historii regionu. Wymie-
nię tylko niektóre z reprintów prac ks. Józefa Gackiego 
„Wieś Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa” 
(Radom 1874), „Z dziejów Polskich zabawa historycz-
na w sposobie loterii ułożona” (Warszawa 1827), „Głos 
do Boga. nabożeństwo domowe i kościelne” (Warszawa 
1897), „Jedlnia” (Warszawa 1846, przedruk z „Pamięt-
nika Religijno-moralnego”) czy ostatnio wydany reprint 
opracowania ks. Jana Wiśniewskiego „Jedlnia” (Radom 
1913, przedruk z „Dekanatu Kozienickiego”). Równole-
gle z reprintami ukazały się staraniem stowarzyszenia pu-
blikacje książkowe: „Jak mało… ks. Józef Gacki (1805– 
–1876), zarys biografii” (Radom 2012), album „na szlaku 
kapliczek” (Radom 2013), praca zbiorowa o charakterze 
monografii „Jedlnia, wieś królewska. Cud, miód i obwa-
rzanki” (Radom 2019), album z archiwalnymi zdjęciami 
będący fotograficzną dokumentacją życia mieszkańców 
jedleńskiej parafii „Ślad w pamięci” (Jedlnia 2020)…

Ale największym powodem do satysfakcji jest wy-
dawany nieprzerwanie od 2007 roku miesięcznik „nasza 
Jedlnia”, będący swoistą kopalnią wiedzy o regionie, jego 
historii i bieżących wydarzeniach.

Tak rozumiemy patriotyzm – wspólny obowiązek 
służenia dobrej sprawie.

Wojciech Pestka
Prezes Stowarzyszenia JEDLNIA
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W dniach 23–25 września członkowie stowarzy-
szenia Jedlnia wzięli udział w wyjazdowych warsztatach 
historycznych do miejsc związanych z postacią króla 
Władysława Jagiełły. 

Pierwszym punktem wyprawy było zwiedzanie 
zamku w Malborku, najpotężniejszej warowni gotyc-
kiej w Europie, prawdziwej perły architektury obron-
nej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UnEsCO. Zespół zamkowy w Malborku jest podzielo-
ny na trzy części: zamek wysoki (z dziedzińcem otoczo-
nym wspaniałymi krużgankami, kościołem nMP, kapli-
cą grobową św. Anny, dwiema wieżami), zamek średni 
(z refektarzem letnim i zimowym, pałacem wielkich mi-
strzów, wielką komturią, wielkim refektarzem, kaplicą 
św. Bartłomieja, infirmerią i wieżą zwaną: kurza noga), 
zamek niski (z zabudowaniami gospodarczymi, kapli-
cą św. Wawrzyńca i karwanem). na zwiedzanie zamku 
poświęciliśmy trzy godziny. Przewodniczka opowiada-
ła nam historię twierdzy prowadząc przez pomieszcze-
nia zamkowe. Byliśmy pod wrażeniem największego 
z wnętrz na zamku – wielkiego refektarza, który w śre-
dniowieczu był największą salą recepcyjną malborskiej 
warowni. Zwiedziliśmy pałac wielkich mistrzów i in-
firmerię, kościół najświętszej Marii Panny. sprawdzi-
liśmy, jak wyglądały prywatne apartamenty wielkiego 
mistrza. spacerując wśród krużganków, zobaczyliśmy 
salę narad, czyli kapitularz, jedno z najważniejszych po-
mieszczeń, w którym omawiano wszystkie istotne spra-
wy związane z całą wspólnotą. Zajrzeliśmy do celi wię-
ziennej, kuchni i jadalni. Podziwialiśmy pomysłowość 
średniowiecznych budowniczych, ich innowacyjne jak 
na tamte czasy systemy centralnego ogrzewania kom-
nat. Zwiedzanie zamku zakończyliśmy nad rzeką nogat. 
Mostem dotarliśmy na drugą stronę rzeki, skąd podzi-
wialiśmy widok na twierdzę w jej całej okazałości.

następnie pojechaliśmy do Elbląga, aby odbyć rejs 
Kanałem Elbląsko-Ostródzkim, który jest unikatowym 
na skalę światową zabytkiem hydrotechniki, uznanym 
za jeden z 7 cudów Polski. Kanał zaprojektowany został 
przez inżyniera Georga Jakoba steenke’a, który był tak-
że kierownikiem budowy drogi wodnej i późniejszym 
jej administratorem. Prace budowlane prowadzono w la-
tach 1844–1872. Uroczyste otwarcie kanału miało miej-
sce w 1860 r. Georg Jacob steenke odbył w swoim życiu 
wiele podróży, których celem było poznawanie nowo-
czesnych urządzeń wodnych. Inspiracją do stworzenia 
pochylni Kanału Elbląskiego była konstrukcja pochylni 
na Kanale Morrisa w stanie new Jersey w UsA. Zmo-
dyfikował i ulepszył ją znacznie tak, że działa do dziś. 
Budowa kanału miała na celu skrócenie drogi transportu 
towarów (drewno, zboże i inne płody rolne) z Warmii 
i Mazur (Prus Wschodnich) do Bałtyku oraz Gdańska. 

na pokład statku „Kormoran” wsiedliśmy w Elblągu 
pełni ekscytacji i ciekawości przed tym, co przed nami. 
na trasie rejsu Elbląg – Buczyniec było 5 pochylni słu-

ŚLADAMI WŁADYsŁAWA JAGIEŁŁY
żących do pokonania prawie stumetrowej różnicy pozio-
mów wody. Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec 
to ich nazwy. Pochylnie mają kształt ażurowej platformy 
umieszczonej na szynach, na którą wpływa statek. Gdy 
wszystko jest już zabezpieczone, wózek wyciągany jest 
na linach po pochylni. Rozwiązanie jest bardzo wygod-
ne, gdyż umożliwia jednoczesne poruszanie się i mijanie 
jednostek w dwóch przeciwnych kierunkach. Pochylnie 
zasilane są turbinami wodnymi, a napęd przekazywany 
jest za pomocą ogromnych kół i stalowych lin. Kanał 
Elbląski wyróżnia się niepowtarzalnymi walorami kra-
jobrazowymi i przyrodniczymi. Widzieliśmy wiele cza-
pli, różne gatunki kaczek i ryby. Tereny bezpośrednio 
przyległe do kanału i jego najbliższe okolice stanowią 
obszar chronionego krajobrazu. 

następnego dnia podziwialiśmy uroki Ostródy, mia-
sta położonego nad rzeką Drwęcą i pięcioma jeziorami: 
Jakuba, sajmino, Pauzeńskie, Perskie i Drwęckie. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od najsłynniejszego zabytku mia-
sta pochodzącego z XIV wieku – Zamku Krzyżackiego, 
w którym obecnie znajduje się Centrum Kultury, galeria, 
muzeum oraz blioteka. Muzeum ma w swoich zbiorach 
niezwykłe bryły bursztynu i przedmioty nim ozdobione, 
obiekty użytkowe pochodzące z wykopalisk archeolo-
gicznych, związane z życiem mieszkańców i ważnych 
postaci związanych z miastem. Z ciekawszych wyda-
rzeń w historii zamku należy wspomnieć o roku 1410, 
kiedy przywieziono zwłoki Wielkiego Mistrza Krzyżac-
kiego Urlicha von Jungingena po bitwie pod Grunwal-
dem. W 1807 roku w zamku stacjonował i przez ponad 
5 tygodni stąd wydawał rozkazy napoleon Bonaparte. 
Będąc w Ostródzie i spacerując po mieście nie mogli-
śmy pominąć jednej z piękniejszych uliczek tego mia-
steczka, a mianowicie ulicy sienkiewicza. na samym 
jej początku, pod numerem 3 zwiedziliśmy ewangelicki 
kościół pw. niepokalanego Poczęcia nMP, który wybu-
dowany został w latach pięćdziesiątych XIX wieku. Po 
drugiej stronie ulicy zachwycały nas stare i zabytkowe 
wille oraz kamienice. 

nasza wyprawa dotyczyła miejsc związanych 
z królem Władysławem Jagiełło, dlatego udaliśmy się 
na Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego by zobaczyć  
XIV-wieczny zabytkowy kościół gotycki św. Dominika 
savio. W kościele tym po zwycięstwie nad Krzyżaka-
mi w bitwie pod Grunwaldem, król Władysław Jagiełło 
dziękował Bogu za odniesione zwycięstwo. My także 
dziękując Panu Bogu za dar wolnej Polski udaliśmy się 
na słynne ostródzkie molo. Po zrobieniu pamiątkowych 
zdjęć wyruszyliśmy w dalszą podróż do Torunia.

Wieczorem byliśmy już w Toruniu, gdzie czekała 
na nas kolejna atrakcja. Meleksami w stylu retro udali-
śmy się na nocne zwiedzanie miasta, podążając szlakiem 
wszystkich najważniejszych toruńskich zabytków. W ten 
sposób zwiedziliśmy cały zespół staromiejski.

Ciąg dalszy na str. 18
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W niedzielne przedpołudnie zwiedziliśmy 
siedzibę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Oj-
ciec Grzegorz Moj zapoznał nas z kulisami pracy 
dziennikarskiej. W studiu nagrań byliśmy obser-
watorami audycji nadawanej na żywo. Właśnie 
te pomieszczenia wzbudziły wśród nas duże za-
interesowanie, ponieważ zobaczyliśmy praw-
dziwy mikserski stół emisyjny oraz mnóstwo in-
nych urządzeń potrzebnych w pracy realizatorów 
dźwięków. 

Mieliśmy również możliwość wejścia na żywo 
na antenę radiową. Ks. proboszcz Janusz smerda 
opowiedział o naszej parafii oraz historii Jedlni. 
Po wpisach do księgi pamiątkowej pojechaliśmy 
do sanktuarium nMP Gwiazdy nowej Ewange-
lizacji i św. Jana Pawła II. Kościół powstał jako wo-
tum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II. 
W centralnym miejscu znajduje się kopia kaplicy z Wa-
tykanu, gdzie Jan Paweł II odprawiał msze św. i modlił 
się. Ks. proboszcz Janusz smerda uczestniczył w konce-
lebrze modląc się w intencji członków stowarzyszenia 
Jedlnia z racji 15. rocznicy powstania oraz wszystkich 
naszych parafian. 

Po mszy udaliśmy się na dolny poziom, zwiedzając 
Kaplicę Pamięci o sprawiedliwych, w której central-
ne miejsce zajmuje figura Matki Bożej niepokalanej. 
Za nią na ścianie relikwiarze męczenników polskich, 
św. Maksymiliana Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki, bł. ks. Wincentego frelichowskiego i bł. 11 sióstr 
nazaretanek z nowogródka, a dalej ściana z czarnego 
polerowanego granitu z wyrytymi nazwiskami Polaków 
pomordowanych przez niemców za ratowanie Żydów 
w czasie II wojny światowej. O ich heroizmie przypomi-
na cytat z Pisma Świętego: „nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. 

W godzinach popołudniowych wróciliśmy na zwie-
dzanie położonego w centrum Torunia zespołu staro-
miejskiego, jednej bez wątpienia z najważniejszych wi-
zytówek miasta. Wbrew pozorom słynna starówka to nie 
tylko stare Miasto. Zaliczają się do niej również nowe 
Miasto oraz zamek krzyżacki, a właściwie jego ruiny. 
Wszystko razem tworzy budzący podziw zestaw, nie 
bez powodu wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UnEsCO.

Wśród zlokalizowanych kilku ważnych zabytków 
zwiedziliśmy gotycki Ratusz staromiejski, w którym 
obecnie jest Muzeum Okręgowe. nieopodal znajduje 
się pochodząca z XIII wieku Kamienica pod Gwiazdą, 
a w niej Muzeum sztuki Dalekiego Wschodu. 

Po zejściu z Rynku w ulicę Żeglarską, zauważyli-
śmy monumentalną gotycką katedrę św. Janów (św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty), już w średniowieczu 
był to najważniejszy z toruńskich kościołów. Przestron-
ne wnętrze kościoła wypełnione jest cennymi dziełami 
sztuki. W prezbiterium, które wzniesione zostało już 
w I poł. XIV wieku, zachowały się pochodzące z tego 
samego stulecia gotyckie malowidła ukazujące patro-

nów świątyni, a także monumentalny, wielowątkowy 
średniowieczny obraz przedstawiający sąd Ostateczny. 
W jednej z kaplic stoi chrzcielnica, przy której sakra-
mentu udzielono samemu Mikołajowi Kopernikowi.

Wśród zabytków starego Miasta znajduje się, rów-
nie piękna gotycka świątynia – kościół Wniebowzięcia 
najświętszej Marii Panny. Zwraca uwagę jego strzeli-
stość potęgowana przez wąskie i wysokie okna z XIX- 
-wiecznymi witrażami skomponowanymi na wzór gotyc-
kich, filary międzynawowe i wewnętrzne szkarpy nawy 
południowej, tworzące jakby kaplice. W prezbiterium 
obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie 
rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku 
i barokowe mauzoleum Anny Wazówny – siostry króla 
Zygmunta III Wazy.

Zwiedziliśmy także kościół św. Jakuba – zaliczany 
do najwspanialszych świątyń średniowiecznych w pół-
nocnej części Polski. U stóp barokowej rzeźby św. Jaku-
ba Apostoła, zauważyliśmy znak muszli, który świadczy, 
że Toruń i nowomiejski kościół są ważnym miejscem na 
dawnym szlaku pielgrzymkowym wiodącym z krajów 
bałtyckich przez Polskę do grobu św. Jakuba w santiago 
de Compostela. W osłupienie wprawiło nas znajdujące 
się w sklepieniu nawy głównej, malowidło diabła, a kon-
kretnie Tutivillusa. Kim był? na stronie turystyka.torun.
pl czytamy: Tutivillus miał obserwować i spisywać wy-
stępki ludzi podczas mszy. Wywodzi się z tradycji klasz-
tornej, gdzie mnisi, przepisując teksty, robili błędy, czy 
gubili słowa. Tutivillus te błędy i słowa zbierał, chował 
je do worka, z jakim bywał przedstawiany i później miał 
je odczytać podczas sądu Ostatecznego. 

Pamiątkowe zdjęcia przy pomniku Mikołaja Ko-
pernika były dla nas obowiązkowe. Jeszcze tylko zwie-
dzenie Muzeum Toruńskiego Piernika, a w firmowym 
sklepiku zakupy tych słodkości i ruszyliśmy w drogę 
powrotną.

Dziękujemy Panu Bogu za opiekę w czasie podró-
ży, za sprzyjającą pogodę i szczęśliwy powrót do domu. 
Dziękujemy ks. Januszowi smerdzie za duchowe przy-
wództwo we wspólnej modlitwie. Dziękujemy firmie 
RoziBus za profesjonalną organizację, bezpieczną po-
dróż. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za 
dobrą i życzliwą atmosferę.

Anna Winiarska
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W BIBLIOTECE
15 listopada tego roku w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Jedlni zorganizowano spotkanie autorskie 
z Elizą Mikulską. Pani Eliza jest autorką książki dla 
dzieci pt. „Zaczarowana pani bibliotekarka”. W książ-
ce znajdziemy opowieść o przyjaźni między dzieckiem 
a dorosłym i o tym czego w takiej relacji może nauczyć 
się dziecko od dorosłego, a czego dorosły od dziecka. 
A także jak poznawanie siebie może wpływać na naszą 
przyszłość. Autorka barwnie opowiadała o książce i jej 

Podsumowanie 2022 roku w GKs Królewscy Je-
dlnia – grupy młodzieżowe 

W roku kalendarzowym 2022 w klubie Królewscy 
Jedlnia trenowało i brało udział w rozgrywkach ligo-
wych 4 drużyny:

– grupa Młodzik – roczniki 2010/2011 – trener se-
bastian sałek;

– grupa Orlik – roczniki 2012/2013 – trener Ma-
ciej Mazurek;

DOBRA ZABAWA UCZY ZAsAD fAIR PLAY 
I ZDROWEJ RYWALIZACJI 

– Grupa Żak – roczniki 2014/2015 – trener 
Adrian siek;

– Grupa skrzat – roczniki 2016/2017 – trener 
Adrian siek.

Drużyna Młodzików (rocznik 2010 i 2011) 
pod wodzą trenera sebastiana sałka bierze udział 
w rozgrywkach ligowych w II lidze Radomskiej. 
Początki każdej rundy były ciężkie dla nasze-
go zespołu, ale z upływem czasu i z kolejnymi 
meczami drużyna zdobywała cenne doświadcze-
nie. Cała drużyna zasługuje na słowa pochwały, 

powstaniu, a dzieci z klasy II ze szkoły Podsta-
wowej w Jedlni i z kl. II i III ze szkoły Pod-
stawowej w Jaroszkach brały aktywny udział 
i chętnie zdawały pytania.

Jolanta Wdowska 

Rocznik 2012–2013

Rocznik 2010–2011

Ciąg dalszy na str. 20
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szczególnie za zaangażowanie na trenin-
gach oraz frekwencje w meczach ligowych 
oraz w sparingach.

Drużyna Orlików (rocznik 2012 i 2013), 
której trenerem jest Maciej Mazurek, rów-
nież bierze udział w rozgrywkach ligowych 
w II lidze Radomskiej. Jest to drużyna, 
która pochwalić się może bardzo dobrymi 
wynikami uzyskanymi w rundzie jesiennej, 
w której nie przegrała żadnego meczu ligo-
wego! Mamy nadzieję, że doświadczenie 
zdobywane na boiskach ligowych i turnie-
jach będzie procentowało w późniejszych 
latach oraz wpłynie pozytywnie na rozwój 
naszych młodych piłkarzy.

Drużyna Żaków (2014 i 2015) trenuje 
pod okiem Adriana sieka oraz bierze udział 
w rozgrywkach ligowych w II lidze Radom-
skiej oraz wielu turniejach. Kolejna grupa 
młodych adeptów piłki nożnej, która może 
pochwalić się bardzo dobrymi wynikami 

uzyskanymi w tym sezonie, chociaż w tych 
grupach wiekowych wynik schodzi na dal-
szy plan. Chłopcy mają się przede wszyst-
kim dobrze bawić, a przy okazji uczyć ry-
walizacji i zasad fair play.

Grupa skrzatów (roczniki 2016 i 2017), 
czyli nasza najmłodsza grupa, trenowana 
jest przez Adriana sieka. nasi młodzi za-
wodnicy trenują oraz jeżdżą na turnieje 
i tam zdobywają swoje pierwsze doświad-
czenia, oczywiście cały czas z uśmiechem 
na twarzy, bo ta czysta radość u naszych 
małych skrzatów jest najważniejsza.

Dziękujemy wszystkim trenerom, za-
wodnikom i ich rodzicom oraz pozosta-
łym osobom zaangażowanym w szkolenie 

wszystkich grup młodzieżowych w naszym 
klubie. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
miesiącach Wasza ciężka praca przyniesie 
kolejne sukcesy i powody do dumy. Z opty-
mizmem patrzymy w przyszłość.

Sebastian Siek

Rocznik 2014–2015 (I grupa)

Rocznik 2016–2017

Rocznik 2014–2015 (II grupa)

Zapraszamy dziewczynki i chłop-
ców w wieku od 5 do 12 lat do wstą-
pienia w szeregi naszych drużyn 
młodzieżowych do kontaktu na fa-
cebooku GKs Królewscy Jedlnia. 
Zapewniamy: treningi prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę tre-
nerską, uczestnictwo drużyn w roz-
grywkach ligowych, udział w tur-
niejach wyjazdowych oraz wyjazdy 
na mecze ekstraklasowe.
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ŻYCZLIWOŚć TO JEsT nORMALnA sPRAWA
Dominik Golberg, mieszkaniec Jedlni, 21 paździer-

nika 2022, z rąk Wójta Gminy Pionki Mirosława Ziółka 
oraz sekretarz Gminy Katarzyny Konopskiej odebrał 
odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. 

To pierwsze takie wyróżnienie dla rolnika ekologa 
na naszym terenie. Jak się czujesz po wielu latach pracy 
w trudzie, po wielu latach uporu i trwania w zamiarze 
prowadzenia ekologicznego gospodarstwa?

nie powiem żebym skakał z radości gdyż ciągle 
jeszcze bardzo dużo pracy i nakładów finansowych 
przede mną, niemniej czuję się zaszczycony, że do-
strzeżono i doceniono moje starania o ziemię, o uprawy, 
o środowisko. Chciałbym by wśród nas, rolników coraz 
więcej było świadomych swej roli dla natury i świado-
mych ekologii. Przecież to jest przyszłość dla naszych 
dzieci, wnuków, dla Ziemi – planety.

Jak wielkie gospodarstwo prowadzisz, na jakie 
uprawy jesteś nastawiony, kto Ci pomaga? Masz troje 
dzieci i żonę Anię. Czy liczysz że któreś z dzieci podejmie 
Twój trud bycia rolnikiem?

Prowadzę niewielkie gospodarstwo, a co do na-
stępców wiadomo jak mało jest następców aby prze-
jąć gospodarstwa w Polsce i naszym rejonie. Mimo to 
chciałbym by któreś z moich dzieci zostało, przejęło 
posiadłość i całe gospodarstwo, może zmieniając profil 
produkcji, a może ciągle udoskonalając to co zacząłem. 
Jak każdy rolnik po cichu liczę, że przejmie je mój syn, 
ale czas i życie pokaże jak będzie w przyszłości, a czasy 
mamy niepewne. 

Czy konieczność czy to Twój wybór by zostać rol-
nikiem?

Z konieczności to człowieka nic nie cieszy. Od ma-
łego wychowany na wsi, od dziadka Józefa wiele się na-
uczyłem pomagając i wspólnie pracując. Już jako mło-
dy chłopak wiedziałem, że ta praca jest dla mnie ważna 
i dobra. Lubiłem i lubię prace na ziemi i ze zwierzęta-
mi, cieszy mnie każda wychodowana roślina. Po skoń-

czonej szkole podstawowej w Jedlni podjąłem decyzję 
o tym, że będę się uczył w szkole rolniczej w Radomiu 
na Wacynie, a następnie siła i chęć poznania, i dalszego 
kształcenia spowodowały, że ukończyłem studia o pro-
filu rolniczym na kierunku Agrobiznes w Politechnice 
Radomskiej. 

Kiedy zrozumiałeś, że ekologia jest przyszłością dla 
Ziemi, ludzi na niej żyjących?

Od młodych lat cześć wiedzy czerpałem z Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz ze szkoły 
gdzie nauczyciele namawiali mnie i przekonywali aby 
przestawić swoje gospodarstwo na system ekologicz-
ny. Tak więc około roku 1998 wstąpiłem do certyfikacji 
i kontroli ekologicznej. Od tego czasu nie żałuję swej 
decyzji i to nie tylko dlatego, że ceny oprysków i nawo-
zów są bardzo wysokie, i ciągle rosną.

Czy zdradzisz nam swoje plany na przyszłość? 
W który kierunku rozbudowujesz gospodarstwo, jakie 
masz trudności?

Jak wspomniałem wcześniej, moja współpraca 
z ODR jest bardzo dobra i mam dużo znajomych i współ-
pracowników, z którymi, korzystając z wolnej chwi-
li, wymieniamy poglądy na temat produkcji rolniczej. 
Myślę, że ciągle potrzeba zmian w polskim rolnictwie 
i dalszego postępu. Zamierzam wprowadzać nowe rośli-
ny i odmiany, a także rozbudowywać i unowocześniać 
budynki do produkcji rolniczej, a koniunktura pokaże, 
co będzie w miarę opłacalne.

 Gdy rozmawialiśmy powiedziałeś, że chciałbyś 
by rolnicy, a szczególnie ludzie z naszej gminy okazy-
wali sobie więcej życzliwości i współpracy, by wyzbyli 
się zawiści, żeby zaczęli sobie nawzajem pomagać, bo 
rolnicy powinni się dogadywać i współpracować. Życzę, 
by te słowa spełniły się, byśmy zrozumieli, że życzliwość 
to jest normalna sprawa, której wszyscy potrzebujemy. 
W imieniu Redakcji i Czytelników Naszej Jedlni dziękuję 
za Twoją pracę. Życzymy wytrwania, sukcesów i satys-
fakcji. 

Z Dominikiem Golbergiem rozmawiała 
Danuta Szegda-Pestka
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PIELGRZYMKI RóŻAńCOWE
Każdego roku w pierwszą sobotę października od-

bywa się Diecezjalna Pielgrzymka Kół Różańcowych 
do Wysokiego Koła. Tegoroczna to już piętnasta z kolei, 
zgromadziła ponad 2 tys. pielgrzymów. naszą parafię 
reprezentowało 32 osoby.

Pielgrzymów przywitał kustosz ks. Artur Piasek 
wskazując na napis przed wejściem do sanktuarium 
„Przez różaniec można wyprosić wszystko” – to słowa 
błogosławionego kard. Wyszyńskiego. W tych niespo-
kojnych czasach, z niepokojem patrzymy na wschód, 
stąd hasło tegorocznej pielgrzymki „Odmawiajcie róża-
niec aby wyprosić pokój dla świata”. 

Przed mszą świętą Rycerze Kolumba poprowadzili 
modlitwę różańcową. Punktualnie o godz. 12.00 roz-
poczęła się msza św., której przewodniczył bp Marek 
solarczyk ordynariusz diecezji radomskiej w asyście 

ponad 100 księży – moderatorów kół różańcowych. 
W wygłoszonej homilii biskup solarczyk wskazał na 
ogromne znaczenie modlitwy różańcowej, tej która od-
była się przed mszą św., a szczególnie tej, która popłynie 
przez cały październik z naszych kościołów i kościołów 
całego świata. niech ta modlitwa będzie znakiem i przy-
niesie owoce zwycięstwa Bożej łaski, Bożej dobroci, 
Bożego miłosierdzia i przyniesie ten pokój, który jest 
w stanie przemienić wszystko – mówił bp solarczyk. na 
zakończenie mszy św. zastał przekazany sztandar Róż 
Różańcowych Diecezji Radomskiej delegatom z para-
fii św. Bartłomieja ze Wsoli wraz z ich duszpasterzem. 
Zadaniem tej parafii będzie reprezentowanie diecezji 
poprzez uczestnictwo ze sztandarem w uroczystościach 
religijnych, które będą się odbywać w 2023 r. w kraju 
i w diecezji. 

Wiesław Jaroszek

WYDAWCA: Parafia Św. Mikołaja w Jedlni
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MUZYCZnE UWIELBIEnIE ZE ŚW. CECYLIĄ
„Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina”.

Kościół wspomina 22 listo-
pada św. Cecylię, która zginęła 
śmiercią męczeńską. Kult świę-
tej rozpowszechnił się szeroko, 
a od czasów średniowiecza jest 
patronką muzyki, chórzystów, 
lutników, muzyków, organistów, 
zespołów wokalno-muzycznych. 

Po raz pierwszy koncert mu-
zyki sakralnej w parafii św. Mi-
kołaja w Jedlni odbył się 23 listo-
pada 2017 roku. Zaprezentowano 
wówczas 14 utworów, począwszy 
od dawnych mistrzów takich jak 
Mikołaj Gomółka, poprzez Gu-
lio Caccini, aż do Włodzimierza 
Korcza. 

„Ave verum Corpus, natum De Maria Virgine vere 
passum, immolatum In cruce pro homine” – tym pięk-
nym utworem Wolfganga Amadeusza Mozarta orkiestra 
Boni Angeli pod batutą Tomasza Chwalińskiego rozpo-
częła 2 października V Przegląd Twórczości zespołów 
wokalno-muzycznych w Jedlni „Muzyczne Uwielbienie 
u św. Mikołaja”. Patronat medialny nad uroczystością 
objęło Radio Plus oraz Gość niedzielny. nie zabrakło 
honorowych gości: przedstawicieli władz samorządo-
wych starostwa Powiatowego w Radomiu, Gminy Pion-
ki, władz kościelnych oraz sympatyków i przyjaciół pa-
rafii św. Mikołaja w Jedlni.

Podczas koncertu zaprezentowali się znakomici ar-
tyści. Justyna samuś, urodzona w Pionkach, absolwent-
ka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

nauczycielka muzyki, instruktorka wokalu i wokalistka, 
w duecie z sebastianem Bączkowskim, absolwentem 
Akademii Muzycznej w Łodzi, nauczycielem forte-
pianu, organistą, klawiszowcem radomskiego zespołu 
L.A.W., zaprezentowali następujące utwory: „Maryjo, 
śliczna Pani”, „Czarna Madonna”, „Zapada Zmrok”, 
„Ave Maria Jasnogórska” oraz „Królowej swej ja wier-
ność przysięgałem”. Glafira i nastasia Kruk, cymbalist-
ki z Białorusi, laureatki międzynarodowych konkursów, 
m.in. w Polsce, wykonały utwory: wariacje na temat bia-
łoruskiej piosenki „Obok mojej Chatki”, polonez zfilmu 
„Pan Tadeusz”, „Porque”, „Pod niebem w Paryżu”, „Ave 
Maria” oraz „Polskie kwiaty”. Orkiestra Boni Angeli to-
warzyszyła solistkom: Magdalenie Widerskiej w utwo-
rach „Ave Maria” Michała Lorenza, „Wzywam Cię” 
oraz Wiktorii Domańskiej w pieśni „Uwielbiam Imię 

Twoje Panie”. Cała muzyczna 
uczta przepleciona była teksta-
mi, rozważaniami Maryjnymi 
w recytacji radomskiego lektora 
Mariusza Pyrki. Koncert prowa-
dziła Karolina sot-sosnowska.

na zakończenie gospodarz, 
ksiądz Janusz smerda nie krył 
zadowolenia. Podziękował za 
tegoroczne spotkanie i zaprosił 
gości na przyszłoroczny koncert. 
Pobłogosławił wszystkich zgro-
madzonych i poprosił o wspólne 
odśpiewanie utworu „Abba Oj-
cze” z akompaniamentem orkie-
stry Boni Angeli.

Karolina Sot-Sosnowska
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