
1

KWARTALNIK nr 6 (173)/2021

Narodził się nam Zbawiciel Narodził się nam Zbawiciel 
Wszego świata Odkupiciel Wszego świata Odkupiciel 

W Betlejem, żydowskim mieścieW Betlejem, żydowskim mieście
Z Panny Maryi czystejZ Panny Maryi czystej

Drodzy Parafianie i Goście, Bóg przyszedł i jest z nami. Drodzy Parafianie i Goście, Bóg przyszedł i jest z nami. 
Niech ta radosna prawda zbliży nas do Jezusa, Niech ta radosna prawda zbliży nas do Jezusa, 

powierzmy mu nasze troski i radności, powierzmy mu nasze troski i radności, 
nasze Rodziny, Parafię, Ojczyznę i Świat. nasze Rodziny, Parafię, Ojczyznę i Świat. 

M
ar

ia
 i 

Jó
ze

f D
re

la
 z 

có
rk
ą 

G
en

ow
ef
ą 

z J
aś

c 
 

(1
93

3,
 a

rc
h.

 D
. S

ta
nk

ie
w

ic
z)

 



2

ŚLAD W PAMIĘCI

W przeddzień odpustu w dniu 5 grudnia b.r. w kościele 
parafialnym pw. św. Mikołaja w Jedlni odbyło się zakoń-
czenie projektu „Ślad w pamięci”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie JEDLNIA przy finansowym wsparciu 
Gminy Pionki. Projekt obejmował zebranie archiwalnych 
zdjęć wśród mieszkańców, opracowanie historyczne, 
przygotowanie edytorskie oraz opracowanie redakcyj-
ne i wydanie w postaci albumowej zebranego materiału. 
Twórcy projektu dotarli do prawie trzystu zdjęć, z których 
najciekawsze zostały zaprezentowane podczas projekcji. 
Na ekranie wyświetlono fotografie z rozdziału „Obraz 
wsi”, albumu pod tytułem „Ślad w pamięci”. Najstarsze 
ze zdjęć pochodziło sprzed 1898 roku, większość z okresu 
międzywojennego.

Prezentowane zdjęcia opatrzyły komentarzem Danuta 
Szegda-Pestka i Anna Winiarska. W imieniu Stowarzy-
szenia JEDLNIA prezes Wojciech Pestka opowiedział 
o  przebiegu prac nad projektem zwracając uwagę na 
trudności z wydatowaniem zdjęć i ustaleniem nazwisk 
osób uwiecznionych na fotografiach. 

Ksiądz dziekan kan. Janusz Smerda przedstawił twór-
ców albumu, podziękował za włożoną pracę, obecnym za 
liczne przybycie, ofiarodawcom zdjęć za zaufanie i po-
moc.. W swoim wystąpieniu podkreślił, że każda fotogra-
fia utrwala chwilę, która już się nie powtórzy, dlatego ma 
tak wielką moc przekazu. 

Oprawę muzyczną prezentacji przygotował Łukasz 
Kęska. Wraz  z solistką Karoliną Sot-Sosnowską stworzyli 
niepowtarzalną atmosferę, wspomnieniowo-nostalgiczną, 
skłaniającą do refleksji nad przemijaniem. Uroczystość 
spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze-
branych na prezentacji mieszkańców i przybyłych gości.

Danuta Szegda-Pestka
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Po raz trzynasty 26 listopada w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Pionkach zostały wyróżnione osoby, 
dzięki którym słowo kultura nabiera znacznie szer-
szego i głębszego znaczenia, gdyż działają nie tylko 
w swoich lokalnych środowiskach a także poza jego 
granicami. Tradycyjnie pamiątkowe statuetki otrzy-
mało trzynaście osób ze trzynastu gmin powiatu ra-
domskiego. Okolicznościowe statuetki wyróżnionym 
wręczali: Waldemar Trelka – starosta radomski, Ka-
mila Kaczorowska z-ca Burmistrza miasta Pionki, 
wójtowie oraz przedstawiciele poszczególnych gmin 
z regionu. Wszystkim nagrodzonym ludziom kultury 
– w szerokim tego słowa znaczeniu, bo wśród lau-
reatów są też społecznicy czy animatorzy ze świe-
tlic gminnych, bardzo serdecznie podziękowanie za 
ich pracę złożył starosta Waldemar Trelka. Trzyna-
stą „Galę” prowadziła Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pionkach Agata Chmielewska.

Nagrodzeni zostali: Zbigniew Listek – instruk-
tor ds. muzycznych Dom Kultury w Iłży (gmina 
Iłża); Pracownicy świetlic środowiskowych (gmina 
Gózd); Zespół śpiewaczy „Dąbrowianki” z Dąbro-
wy Kozłowskiej (gmina Jastrzębia); Zespół „Biesia-
da Bierwiecka” (gmina Jedlińsk); Jerzy Chrzanow-
ski – Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej 
(gmina Jedlnia-Letnisko); Koło Gospodyń Wiejskich 
z Maliszowa (gmina Kowala); Miejsko Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Skaryszewie (miasto i gmina 
Skaryszew); Marek Mendyk, instruktor tańca (gmina 
Wierzbica); Klub Seniora Chruślice (gmina Wola-
nów); Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień” (mia-
sto Pionki); Ilona Drabik, dyrektor Centrum Kultury 
i Biblioteka w Przytyku (gmina Przytyk); 

Gmina Pionki nominowała w tym roku Wojciecha 
Pestkę – poetę, pisarza, tłumacza.

Znany w środowisku lokalnym z działalności Stowa-
rzyszenia Jedlnia, inicjator odbywających się od wielu lat 

XIII GALA POWIATOWEGO DNIA ANIMATORA KULTURY

w Jedlni historycznych festynów „Przeciw Niepamięci” 
i różnego rodzaju wydawnictw poświęconych historii re-
gionu tym razem nominację otrzymał za aktywność lite-
racką. 

W latach 2020–2021 ukazały się drukiem kolejne 
książki Wojciecha Pestki: – tom wierszy „Mono #dram” 
(Lublin – Kraków 2020), – sztuka teatralna „Syrop z ko-
cimiętki” (Lublin – Kraków 2020) z główną rolą dla Pio-
tra Fronczewskiego z myślą o wystawieniu jej w 75. rocz-
nicę urodzin tego wybitnego aktora, – zbiór reportaży ze 
wschodu Ukrainy „Diabelska maszyna do szycia” (Kra-
ków 2020) – powieść „Bezsenne” (Lublin – Kraków 2021) 
– tłumaczenie z rosyjskiego zbioru poezji S. Moreino 
„Zimny płomień Hanzy” (Częstochowa 2021) – przekład 
powieści W. Słapczuka „Ten sam kurz drogi” (Lublin 
2021).

Grażyna Rojek

Za swą działalność literacką w 2021 roku Wojciech Pestka został 
uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką Don Kichota – 
„za pełną pasji i zaangażowania pracę dla literatury bez oczekiwania 
na materialne korzyści”.
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„Wierny największemu przykazaniu Ewangelii, przy-
kazaniu miłości, błogosławiony Jan Franciszek Macha, 
choć bardzo młody – miał zaledwie 28 lat – wybrał odda-
nie życia za Królestwo Chrystusa” – powiedział w homilii 
podczas beatyfikacji księdza Jana Machy kard. Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Młody polski kapłan z Górnego Śląska został zgilotyno-
wany przez Niemców 3 grudnia 1942 r. w Katowicach. 

Ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w Cho-
rzowie Starym. Po wyświęceniu na księdza najpierw pra-
cował w swojej rodzinnej parafii, a 1 września 1939 r. 
został wikarym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. 
Jako kapłan zaczął pomagać ofiarom hitlerowskiego ter-
roru. Rodzinom rozstrzelanych, aresztowanych i wywie-
zionych do obozów koncentracyjnych organizował pomoc 
materialną i duchową. Zaangażował się też w działalność 

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE

Boże Narodzenie to święta, na które czekamy z róż-
nych powodów. Nastrój świąteczny pobudza naszą wy-
obraźnię, przywołuje wspomnienia z dzieciństwa i ser-
deczne spotkania z bliskimi. Czy jednak pamiętamy, że 
piękną uroczystość poprzedza czas Adwentu, oczekiwa-
nia i przygotowania na spotkanie ze Zbawicielem. Nie 
można prawdziwie zobaczyć nowonarodzonego Boga bez 
czystego serca, bez spowiedzi i komunii świętej, bez po-
jednania z Bogiem i ludźmi. 

Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim 
wymiar duchowy. W każdej parafii, także w naszej pod-
czas adwentu odbywają się roraty. To w kazaniach rorat-
nych dowiadujemy się o tym, dlaczego Bóg zesłał swoje-
go Syna na ten świat. Obecność na roratach i rekolekcjach 
adwentowych pomaga nam w przygotowaniu duchowym 
na spotkanie z Jezusem, przychodzi na świat, by zbawić 
właśnie nas, dlatego starajmy się przyjmować Go pod po-
stacią chleba jeszcze częściej niż dotychczas. Jeżeli nie 
mamy na tyle czasu, by iść do kościoła, możemy poczytać 

studentów i harcerzy związanych z konspiracją. Prioryte-
tem była dla niego opieka społeczna.

Aktywność charytatywna księdza Machy nie uszła 
uwagi Niemców. Mimo ostrzeżeń nie przerwał działalno-
ści. We wrześniu 1941 r. został aresztowany na katowic-
kim dworcu. Podczas licznych przesłuchań był torturowa-
ny, ale się nie załamał. Pocieszał kolegów, podtrzymywał 
ich na duchu, dużo się modlił, prosił Boga o przebaczenie 
oprawcom.

17 lipca 1942 r. przed sądem specjalnym odbyła się 
rozprawa. Ks. Macha i kleryk Joachim Guertler zostali 
skazani na śmierć przez ścięcie. 
Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. 

Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego 
drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też 
zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali – pi-

sał do rodziny ks. Macha.
Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną 3 grud-

nia 1942 r. w katowickim więzieniu przy ul. Miko-
łowskiej. Do dziś nie jest pewne, gdzie wywiezio-
no ciało duchownego. Prawdopodobnie spalono je 
w krematorium obozu Auschwitz. Gilotynę można 
dziś oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Symboliczny grób ks. Machy znajduje się na starym 
cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny w Chorzo-
wie Starym. 

Módlmy się za przyczyną bł. kapłana o wierność 
Bogu i Kościołowi mimo przeciwności i wytrwanie 
w wierze dla prześladowanych z powodu Chrystusa.

/za: Niedziela.pl; beatyfikacja ks. Jana Macha, 20.11.2021 r./

Wybór ks. Janusz Smerda

rozważania w Internecie lub czytając odpowiednią lek-
turę. 

Konsekwencją przygotowania duchowego jest pomoc 
i troska bliźnim. Mamy starszych rodziców, kuzynów, są-
siadów, bądźmy dla nich pomocni i obecni w ich życiu. 
Taka obecność ubogaca nas, pogłębia relacje i pozwala 
spełnić uczynki miłosierdzia względem bliźnich. Mat-
ka Teresa z Kalkuty opowiadała historię chłopca, który 
przez cały tydzień nie jadł cukru, aby ofiarować go naj-
biedniejszym dzieciom. „Aby kochać, należy do tej osoby 
blisko podejść” – mówiła. Powinniśmy tak przygotować 
się na święta, aby Jezus narodzony w Betlejemskiej Szo-
pie zmienił całe nasze myślenie i ustalił właściwy porzą-
dek spraw w naszym życiu. 

Bez duchowego przygotowania Święta Bożego Na-
rodzenia pozbawione będą radości płynącej z obecności 
Boga, oby nie były tylko dniami wolnymi od pracy, oka-
zją do spotkania, wręczaniem prezentów, które ucieszą 
nas tylko przez chwilę. 

oprac. ks. Janusz Smerda

ŚWIADECTWO ŻYCIA – BEATYFIKACJA KS. JANA MACHA MĘCZENNIKA ZE ŚLĄSKA
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RÓD KAPUSTÓW 
Trzy pokolenia gajowych, pokolenie leśniczych i po-

kolenie absolwentów studiów leśnych składają się na ród 
Kapustów. Już jako dzieci bawili się w lesie, tam też wy-
chowywali się i dorastali. Ukończyli szkoły leśne. Spod 
lasu wzięli sobie dziewczyny za żony. Przy rodzinnym 
stole często rozmawiali o lesie, gdyż tam było ich serce. 
W ich stroju zawsze był element symbolizujący solidar-
ność z lasem. Ich domy klimatyczne, udekorowane na 
tematykę leśną. Ten zawód to dla nich wielka pasja, w 
której chcieli trwać. Choć wielu z nich odeszło, zostawili 
po sobie ślad w postaci zamiłowania do leśnictwa. Prze-
kazali tę piękną rodzinną tradycję młodszej generacji. 

Tradycja rodu leśników sięga końca XIX w., kiedy to 
Franciszek Kapusta (1870–1948) podjął służbę w lesie, 
pod rządami zaboru carskiego. Pełnił zarówno obowiązki 
gajowego, jak również strażnika leśnego. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości objął posadę wójta. W ślady 
ojca Franciszka poszedł również syn Józef (1891–1950), 
urodzony w Jastrzębi, w parafii Jedlnia. W tej samej 
miejscowości znalazł wybrankę swojego serca, Walerię, 
z domu Wolak. Uzyskując kwalifikacje w szkole leśnej 
objął stanowisko gajowego. Początkowo pięć lat w Jedl-
ni, nieopodal wsi Kieszek, gdzie stała gajówka. To tutaj 
na świat przyszli jego najstarsi synowie: Stefan i Józef. 
Kolejne lata jako gajowy spędził w ówczesnej miejsco-

wości Zagożdżon (parafia Jedlnia), obecna nazwa Pionki. 
W Zagożdżonie urodziła się jego jedyna córka Jadwiga. 
Na drodze zawodowej znalazły się także Rataje i Modrze-
jowice. W ratajskiej gajówce na świat przyszli jego dwaj 
synowie Kazimierz i Tadeusz. Z domem gajowego zwią-
zana jest bogata historia. Otwarty, w najtrudniejszych 
latach, dla żołnierzy AK zgrupowania „Ponury”.. Józef 
był wielkim pasjonatą lasu. Swoją pasją zaraził również 
swoich synów, ponieważ wszyscy podjęli pracę w leśnic-
twie. Jego żona zmarła dosyć wcześnie, osierocając pię-
cioro dzieci. 

Gajowy Kapusta darzył sentymentem Jedlnię, dlate-
go też zakupił ziemię w miejscowości Poświętne. W 1934 
roku Józef wybudował tutaj budynki gospodarcze. Ma-
rzył o postawieniu własnego domu na tej ziemi. Zakupił 
już cegłę na ten cel. Jednak wojna pokrzyżowała jego pla-
ny. W 1947 roku wrócił do Jedlni schorowany, zmęczony 
wojną. Trzy lata później zmarł na ziemi jedleńskiej. Pod 
koniec lat pięćdziesiątych na tej ziemi stanął dom, w któ-
rym zamieszkała jego córka Jadwiga wraz z mężem Ja-
nem Sotem i dziećmi. Mieli czterech synów i córkę. 

Pokolenie lat 20. i 30. XX w. miało ciężki start w do-
rosłe życie. Pewną formą wytchnienia był wyjazd w obce 
środowisko. Z tej możliwości skorzystał jeden z synów 
pana Józefa, Stefan (1920–2003). Wyemigrował on na 
Dolny Śląsk, by uczestniczyć w tworzeniu administracji 
leśnej na ziemiach odzyskanych. Wziął za żonę Janinę, 
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wnuczkę Józefa Kamińskiego, gajowego z Mąkos Sta-
rych, którego syn Bronisław był nadleśniczym w Pion-
kach. Mieli troje dzieci. W latach sześćdziesiątych. Stefan 
zaczął pracę w OZLP w Radomiu. Mimo, że Józef został 
leśniczym w Kowalowie koło Opoczna, często odwie-
dzał rodzinne strony. Był cenionym leśnikiem, o czym 
świadczą wspaniałe drzewostany i wyróżnienia. Za swo-
ją fachowość otrzymał Kawalerski Krzyż Orderu Odro-
dzenia Polski i Kordelasa Leśnika Polskiego. W swoim 
czasie dostał także list gratulacyjny od prezydenta Polski. 
Prywatnie miał żonę Helenę oraz troje dzieci. Trzeci brat 
– Kazimierz (1931–2018) ukończył szkołę dla gajowych 
w Miliczu. Następnie pełnił pracę w obwodach gajowych 
– kolejno: Sucha, Pionki, Jaśce. Po 20 latach z funkcji 
gajowego zmienił się w strażnika leśnego. W ostatnich 
latach aktywności zawodowej zajmował się klasyfika-
cją drewna jako gajowy-technolog. Był żonaty z Janiną, 
z domu Siczek, miał dwóch synów i córkę. Czwarty z bra-
ci – Tadeusz (1935–2002) wykonywał pracę mechanika 
maszyn leśnych. Jako jedyny w regionie miał uprawnie-
nia serwisanta pił spalinowych firmy „Dolpima”. Nabyte 
umiejętności wykorzystywał naprawiając piły mecha-
niczne okolicznym mieszkańcom. W Nadleśnictwie Ko-
zienice w Pionkach pracował do emerytury. Prywatnie 
01.04.1961r. był żonaty z Władysławą Wdowską, córką 
Józefa Wdowskiego. Dochowali się trzech córek.

Czwarte pokolenie rodziny Kapustów reprezentuje 
syn Jadwigi-Adam oraz dwaj synowie Kazimierza – Ma-
rek i Krzysztof. Łączy ich wiele. Wszyscy trzej wycho-
wywali się w Jedlni, a także ukończyli Technikum Leśne 
w Zagnańsku. Mają ponad czterdziestoletni staż pracy 
w lesie i w tej misji chcą wytrwać do końca. Adam Sot 
i Marek Kapusta są leśniczymi w Nadleśnictwie Kozie-
nice. Adam jest obecnie leśniczym w Janusznie, Marek 
obejmuje leśnictwo Cztery Kopce. Krzysztof Kapusta jest 
leśniczym w Trzebieniu, w Nad-
leśnictwie Dobieszyn. Ponad-
to jest pasjonatem myślistwa. 
Za swoje dokonania otrzymał 
w 2016 r. nagrodę, Kordelasa 
Leśnika Polskiego. Kolejnym re-
prezentantem czwartego pokole-
nia jest syn Józefa – Zbigniew, 
emerytowany leśniczy Kowalo-
wa koło Opoczna. Za swoje za-
sługi otrzymał Brązowy Krzyż 
Zasługi Opiekuna Miejsc Naro-
dowych oraz Kordelasa Leśnika 
Polskiego. Należy wspomnieć, 
że latach siedemdziesiątych od-
bywał praktyki w leśniczówce 
Zadobrze w ówczesnym Nadle-
śnictwie Jedlnia.

Najmłodsi przedstawiciele 
rodu Kapustów, którzy odby-
li edukację leśną to Hubert Sot 
(syn Adama), Łukasz Kapusta 
(syn Zbigniewa) oraz Jakub Ka-

pusta (syn Marka). Hubert Sot jest absolwentem Techni-
kum Leśnego w Zagnańsku, Wydziału Leśnego SGGW 
w Warszawie. Obecnie pełni funkcję leśniczego leśnictwa 

Sucha w Nadleśnictwie Dobieszyn. 
Łukasz Kapusta ukończył SGGW 
w Warszawie na Wydziale Leśnym 
z tytułem magistra. Pracował jako 
podleśniczy. Obecnie pełni funkcję 
strażnika leśnego. 

Mimo różnych miejsc zamiesz-
kania Jedlnia była kolebką spotkań 
rodzinnych wśród leśników z ro-
dziny Kapustów. Zadowalające jest 
to, że rodzinna tradycja zamiłowa-
nia do lasu nie zanika. W rodzinie 
wciąż są następcy o leśnych kierun-
kach kształcenia i skonkretyzowa-
nych planach zawodowych, a do-
świadczenia wyniesione z domu 
mają cały czas dużą wartość oso-
bistą, która przekłada się na dobro 
lasów. 

Karolina Sot-Sosnowska
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Na początku listopada 2021 
roku, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Pionkach Wójt 
Gminy Pionki Mirosław Ziółek 
odznaczył 2 pary małżeńskie 
„Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”, nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. Dostojni 
jubilaci: Iwona i Roman Izydor-
scy z miejscowości Zadobrze, 
Teresa i Tadeusz Kacprzykowie 
z miejscowości Huta. Na ręce pań 
złożone zostały bukiety kwiatów. 
Jubilaci nie ukrywali wzruszenia. 
W spotkaniu uczestniczył Prze-
wodniczący Rady Gminy Pionki 
Dariusz Gonciarz oraz pracowni-
cy Urzędu Gminy. Wszyscy ży-
czyli świętującym parom jeszcze 
wielu wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu. Oczywiście nie zabrakło wspomnień i uroczystych toastów.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykłego połą-
czenia brzmienia organów i saksofonu. Połączenie orga-
nów kościelnych i saksofonu jest rzadkością, ale w zna-
komitym wykonaniu ten zestaw brzmiał fantastycznie. 
Panowie Piotr Wysocki & Emanuel Bączkowski zaprezen-
towali utwory, które skomponowali Johann Sebastian Bach 
– Aria z Suity D, Alfred Reed – Siciliana Notturno, Eugene 
Bozza – Aria, Denis Roger – Evocation, Jean-Michel Da-
mase – Azur, Franz Schubert – Ave Maria.

Wokalnie zaprezentował się chór mieszany z parafii 
św. Apostołów Piotra i Andrzeja z Jedlińska, którym dy-
ryguje Anna Kraska. Chór powstał z miłości do muzyki 
sakralnej. Tworzy go 26-osobowa grupa parafian, którzy 
poprzez śpiew podczas Mszy świętej oraz nabożeństw 
i uroczystości kościelnych, wychwalają Boga. Razem z chó-
rem przyjechał i śpiewał ks. Piotr Klepaczewski wikariusz 
i opiekun chóru. Chórzyści przywitali nas utworem Gaude 
Mater Polonia, Tui amoris ignem, Bonum estpraestolari.

Swoją obecnością na koncercie zaszczycili nas zacni 
goście i przyjaciele. Przedstawiciele Starostwa Powiatowe-
go w Radomiu, które współfinansowało wydarzenie, Wójt 
Gminy Pionki Mirosław Ziółek z radnymi rady Gminy 
Pionki, ksiądz Marek Fituch kanclerz Kurii Radomskiej, 
księża i parafianie.

Patronami medialnymi wydarzenia byli Radio Plus, 
Gość Niedzielny, Gmina Pionki. Na zakończenie „Uwiel-
bienia ze Świętym Mikołajem” wspólnie został odśpiewa-
ny Apel Jasnogórski.

Anna Winiarska

3 października 2021 roku w kościele św. Mikołaja w Je-
dlni odbył się IV Przegląd Zespołów Muzyczno – Wokal-
nych. Ks. dziekan Janusz Smerda powiedział, że bardzo się 
cieszy iż po rocznej przerwie możemy w naszej świątyni 
przenieść się w świat muzyki. Koncerty muzyczne są pe-
rełkami pośród naszej codzienności i prawdziwą ucztą dla 
ducha.

Karolina Sot-Sosnowska rozpoczęła prowadzenie kon-
certu słowami modlitwy:

„Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, Swym Duchem ogar-
nij mnie. Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz 
i w miłość Twoją wtopić się”.

W koncercie zaprezentowali się z Jedlni Orkiestra Dęta 
Boni Angeli z kapelmistrzem i saksofonistą Piotrem Wy-
sockim, organista Emanuel Bączkowski oraz chór mieszany 
z parafii św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, któ-
rym dyryguje Anna Kraska.

Nasz kapelmistrz, saksofonista Piotr Wysocki ukończył 
studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie oraz studia podyplomowe na Uni-
wersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Koncertował na festiwalach Warszawska Jesień, 
Poznańska Wiosna, Sacrum Profanum w Krakowie, La-
boratorium Muzyki Współczesnej w Warszawie. Współ-
pracował wielokrotnie z Filharmonią Narodową i orkiestrą 
Sinfonia Varsovia. Pan Piotr wykonał utwór Gillesa Marti-
na „Skecz nr 15” na saxofon solo.

Za zabytkowymi organami w naszej świątyni zasiadł 
Emanuel Bączkowski, organista tytularny Kościoła Śro-
dowisk Twórczych w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

MUZYCZNE UWIELBIENIE U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W JEDLNI
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MUZYCZNE  UWIELBIENIE  U  ŚW
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WIĘTEGO  MIKOŁAJA  W  JEDLNI



10

Te słowa stały się mottem i od 22 lat towarzyszą Ra-
domskiej Edycji Samorządowego Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” przeprowadzanego przez Stowarzyszenie 
Centrum Młodzieży „Arka”. Organizatorem ogólnopol-
skim jest Fundacja „Świat na Tak” od lat patronująca Sa-
morządowemu Konkursowi Nastolatków „Ośmiu Wspa-
niałych”, którego celem jest promowanie pozytywnych 
zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upo-
wszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. W tego-
rocznej edycji nominowane były 23 osoby ze szkół w Ra-
domiu i w regionie.

W Klubokawiarni „Arka” przy ulicy Chrobrego odbyła 
się Gala tego konkursu, w której wzięli udział wicepre-
zydent Radomia Jerzy Zawodnik, prezes Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży „Arka ” ks. Andrzej Tuszyński, wi-
ceprezes Ewa Kamińska, przedstawiciele lokalnych me-

ZAINTERESOWANIA I PASJE

Uczniowie PSP w Jaroszkach chętnie uczestniczą 
w różnego rodzaju konkursach gminnych, powiatowych, 
a także ogólnopolskich. Dzięki zaangażowaniu, determi-
nacji i wielkiej pasji, udaje im się zdobywać liczne nagro-
dy i wyróżnienia, co staje się motorem napędowym do 
podejmowania kolejnych działań pozwalających rozwijać 
ich talenty. 

Sukcesem zakończył się udział w konkursie wokal-
nym IDOLEK, organizowanym cyklicznie przez Miejski 

„BRANIE WYPEŁNIA RĘCE, A DAWANIE SERCE”

Ośrodek Kultury w Pionkach, w którym w kategorii wie-
kowej 7 – 11 lat na podium stanęły uczennice klasy V: 
I miejsce – Helena Grzywacz, II miejsce – Maja Strojek, 
III miejsce – Weronika Jaroszek, wyróżnienia otrzymali 
Kacper Drózd i Róża Grzywacz. Troje uczniów z klasy 
III Róża Grzywacz, Kacper Drózd oraz Kacper Siczek, 
zostało wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastyczno-Literackim „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy 
dzień, szczęśliwe życie”. Konkurs został zrealizowany 
w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021.

Bardzo dobrze zaprezentowali się wokaliści i recyta-
torzy z PSP w Jaroszkach, którzy z III Festiwalu Pieśni 

diów, opiekunowie szkolnych klubów, nominowani wo-
lontariusze. Jury, które wcześniej dokonało przesłuchania 
zgłoszonych kandydatów, wskazało po 8 osób w katego-
riach: „Mała Ósemka” ( uczniowie szkół podstawowych) 
i „Ósemka” (wolontariusze ze szkół ponadpodstawowych). 

Wśród laureatów „Ósemeczki” znalazły się uczennice: 
Patrycja Siczek i Barbara Kowalczyk ze szkoły w Jedl-
ni. Dziewczynki aktywnie działają w Szkolnym Klubie 
Młodzieżowego Wolontariatu, a także podejmują prace 
na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, 
rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Gratulujemy na-
szym wolontariuszkom i życzymy im, aby swoją postawą 
i zaangażowaniem zachęcały innych do działań na rzecz 
małej Ojczyzny, aby ich serca wypełnione były dawaniem 
siebie, a ich ręce bogate w dobre uczynki.

Opiekunowie SKMW
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i Poezji Patriotycznej w Lipsku przywieźli aż 7 nagród. 
Laureatem w kategorii pieśń został Zespół „Cyraneczka” 
w składzie: Róża Grzywacz kl. III, Michalina Sosnow-
ska kl. III, Natalia Wolska kl. IV, Helena Grzywacz kl. 
V, Weronika Jaroszek kl. V, Karolina Molendowska kl. V, 
w kategorii poezja nagrodę wywalczyła Agnieszka Wol-
ska z kl. VII. Wyróżnienia natomiast otrzymali: pieśń: 
Kacper Drózd kl. III, Klaudia Stankiewicz kl. VII, po-
ezja: Maja Strojek kl. V, Jan Jasek kl. V, Kacper Wolski 
kl. VIII. Uczennice, Agnieszka Wolska kl. VII, Anna Su-

łek kl. VIII, Nina Wolska kl. VIII zajęły III miejsce w XII 
edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach, 
„Młodzi bezpieczni – bez uzależnień”

Dużym sukcesem uczniów naszej szkoły zakończyła 
się XXXI edycja konkursu przyrodniczego „Moje spo-
tkania z Puszczą” pt. „Tajemnice starej dziupli” I miejsce 
Róża Grzywacz kl. III w dziedzinie plastyki, I miejsce 
Helena Grzywacz kl. V , II miejsce Joanna Wolska kl. I 
w dziedzinie literatury, II miejsce Michalina Sosnowska 
kl. III, III miejsce Kacper Drózd kl. III w dziedzinie foto-
grafii, wyróżnienia w dziedzinie literatury Franciszek Ja-
sek, Błażej Stankiewicz w dziedzinie literatury w XXXI 
edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Pusz-
czą” – 08.11.2021

Kolejny sukces to tytuł laureata dla Niny Wolskiej 
uczennicy kl. VIII, która znalazła się w gronie zwycięz-
ców powiatowego konkursu profilaktycznego „Wybie-
ram życie” organizowanego przez Starostwo Powiato-
we w Radomiu.

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w dąże-
niu do celu i tego, żeby czerpali jak najwięcej radości 
z rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Edyta Bator
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2 października 2021 r. przed-
stawiciele kół żywego różańca 
działających w naszej parafii 
uczestniczyli w XIV Diecezjal-
nej Pielgrzymce Rodziny Ró-
żańcowej do Wysokiego Koła. 
W tym roku w pielgrzymce 
wzięło udział 65 parafian. Kie-
rownikiem i przewodnikiem 
duchowym był ks. proboszcz  
Janusz Smerda. Pełniący rolę 
gospodarza ks. kan. Szymon 
Mucha, kustosz sanktuarium 
poinformował zebranych, że 
patronem pielgrzymki jest wy-
niesiony na ołtarze w tym roku 
bł. kard. Stefan Wyszyński. 

30 października 2021 r. zakończył się miesiąc 
różańcowy. Dzieci otrzymywały naklejki ze sło-
wem na każdy dzień, którymi uzupełniały planszę 
i powstał „List dla M”. Tradycyjne listy wypierają 
portale społecznościowe i inne środki przekazywa-
nia informacji. W naszej parafii podczas tegorocz-
nego Różańca niektórym dzieciom udało się napi-
sać list adresowany do Matki Bożej. Dzieci, które 
systematycznie uczestniczyły w różańcu otrzymały 
słodki upominek, a najlepsi mający wszystkie na-
klejki otrzymali jeszcze książkę edukacyjną. Bar-
dzo dziękujemy rodzicom i opiekunom dzieci, za 
towarzyszenie swoim pociechom. Podziękowania 
również dla Marty Rusek i Renaty Pająk za moty-
wowanie do modlitwy swoich podopiecznych.

ks. Dominik Kowalewski

Uroczystości rozpoczęły się od śpiewu „Godzinek 
o Niepokalanym Poczęciu NMP” oraz wspólnej modli-

twy różańcowej, którą poprowadzili 
Rycerze Kolumba. Konferencję forma-
cyjną wygłosił ks. dr Jacek Kucharski, 
moderator Dzieła Biblijnego Diecezji 
Radomskiej, który przekazał „dziesięć 
sekretów najlepszych rodziców”. Mszy 
świętej przewodniczył i homilię wygłosił 
biskup radomski Marek Solarczyk, któ-
ry podkreślił jaką moc skrywa w sobie 
modlitwa różańcowa. Oprawę liturgiczną 
tegorocznego spotkania rodziny różańco-
wej przygotowała nasza parafia, śpiewała 
schola a na zakończenie uroczystości za-
prezentował się zespół „Królewskie Źró-
dła” pod kierownictwem Łukasza Kęski.

Anna Winiarska

„LIST DLA M”

PIELGRZYMKA DO WYSOKIEGO KOŁA
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Wydarzenie sportowe 

w obiekcie im. Tomasza Wró-
bla w Jedlni

Klub Sportowy PATEX 
Pionki kończąc sezon letni 
a za razem otwierając zimo-
wy (halowy), dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy Pionki, otrzy-
mał możliwość zorganizowa-
nia projektu p.t. „Otwarte dni 
Tenisa dla Dzieci i Młodzie-
ży” Zwieńczeniem tej inicjaty-
wy było wydarzenie sportowe, 
które odbyło się 30.10. br. na 
obiekcie sportowym im. To-
masza Wróbla w Jedlni. Z ra-
cji tego, że nasza działalność 
ma nie tylko charakter sporto-
wy, ale również charytatyw-
ny, połączyliśmy przyjemne 
z pożytecznym i przeprowadziliśmy równocześnie akcję 
wsparcia finansowego dla oczekującego na bardzo kosz-
towną operację Antosia Mąkosy, małego dziecka, które 
boryka się z chorobą serduszka. Uczestnikami wydarze-
nia były przede wszystkim dzieci i młodzież z regionu 
gminy i miasta Pionki, ale również rodzice, opiekuno-
wie, zarząd i członkowie klubu, działacze klubu, radni 
Piotr Krakowiak, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Gonciarz i pracownicy Urzędu Gminy Pionki, motocy-
kliści ze „Stowarzyszenia Motocyklowego Pionki” oraz 
z „Bractwo Enigma”, którzy nigdy nie wahali się uczest-
niczyć w akcjach związanych z działalnością na rzecz 
dzieci, jak i akcjach charytatywnych. Cieszymy się, że 
mogliśmy gościć ks. dziekana Janusza Smerdę, który jest 
członkiem założycielem naszego stowarzyszenia i który 

z tenisem związany jest od dziesiątek lat. Przypomnę, iż 
dzięki m.in. ks. Januszowi mamy taki piękny obiekt spor-
towy w Jedlni. Podczas imprezy można było skorzystać 
z przygotowanego poczęstunku, podzielić się wrażenia-
mi, porozmawiać i podsumować dotychczasową dzia-
łalność klubu, wymienić informacje odnośnie dalszych 
planów rozwoju klubu, nawiązać bliższe kontakty, ale 
przede wszystkim obserwować nasze dzieci, jak cieszą się 
z pięknej, słonecznej pogody, która sprzyja niesamowicie 
w czasie tegorocznej jesieni. Na boisku wielofunkcyjnym 
trenerzy prowadzili bardzo ciekawe zajęcia, gry, zabawy, 
w których uczestniczyły prawie wszystkie przybyłe dzie-
ci. Sama przyjemność z oglądania tak rozbawionych i za-
angażowanych młodych sportowców. Ze środków otrzy-
manych od Wójta Mirosława Ziółka były zakupione m.in. 

nagrody dla naszych mło-
dych sportowców, za co 
serdecznie dziękujemy. 
Rozdysponowanie nagród 
odbyło się na zasadzie lo-
sowania, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie 
dzieci przybyłe na wyda-
rzenie. Dzięki zaangażo-
waniu sołtysa Augustowa 
Konrada Fili, dzieci mo-
gły cieszyć się z dodat-
kowych prezentów, które 
przekazał p. Konrad na 
rzecz naszej działalności. 
O poczęstunek zadba-
li członkowie naszego 
klubu m.in. Marzena Ja-
roszek, Justyna i Paweł 
Kropidłowscy, Sylwia 
Nowak, Agata Cibor, Zu-

PORA PODZIĘKOWAĆ
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zanna Drela, Justyna Kilińska Drela, Marian Puton, Nor-
bert Dąbrowski, Sylwia Luty, Paweł Jaroszek. W czasie 
trwania imprezy jednego ze sponsorów, który wspiera nas 
w działalności „Wolną Energię” reprezentował p. Marian, 
przedstawiając działalność firmy i jej produkty. Serdecz-

ne podziękowania kierujemy również do Grażyny Rojek, 
która od początku tworzenia projektu aż do jego realizacji 
była naszym wsparciem. Dziękujemy p. Grażynie także 
za uwiecznienie na zdjęciach naszego przedsięwzięcia. 
Nie mogę zapomnieć o naszych dzielnym trenerach i in-
struktorach, którzy mają bezpośredni kontakt z naszymi 
młodymi zawodnikami. To oni poprzez kulturę fizycz-
ną oraz wartości wychowawcze, kształtują nasze dzieci. 
Dziękujemy Jakubowi Wronie, Grzegorzowi Janeczkowi 
oraz Marianowi Putonowi, to Oni dbają, aby wśród na-
szego młodego pokolenia umacniać postawę „Fair play” 
i przenosić ją do codziennego życia. Przygotowanie 
młodego pokolenia nie jest łatwe i wymaga wiele pracy 
i poświęcenia. Nie każdy nadaje się do tej roli, o czym 
najlepiej wiedzą rodzice, opiekunowie, wychowawcy, na-
uczyciele oraz trenerzy.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim zaangażowanym 
dziękujemy.  

Sylwester Drela
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11 listopada w parafii św. Mikołaja w Jedlni święto-
waliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Była to uroczystość szczególna dla naszej wspól-
noty, ponieważ w epitafium przy wejściu do naszej 
świątyni zostały zainstalowane relikwie błogosła-
wionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwane-
go Prymasem Tysiąclecia (1901–1981). Wybitny mąż 
stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. 
Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, bło-
gosławiony kościoła katolickiego.

Nasze obchody rozpoczęliśmy akademią patriotyczną, 
którą wraz z nauczycielkami przygotowały dzieci z PSP 
im. J. Kochanowskiego z Jaroszek. Uczestniczyliśmy w 
Eucharystii, w której modliliśmy się o Boże bł. dla na-
szej Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył znany historyk 
radomski, wykładowca z WSD Radom – ks. dr Rafał Pie-
karski, który podkreślił w homilii nauczanie patriotyczne 

OJCZYZNA WOLNA
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bł. kard. Wyszyńskiego jak również zaznaczył, że bycie 
patriotą i Polakiem to powód do dumy, szczególnie w dzi-
siejszym świecie, który chce być jedną wielką globalną 
wioską. Jak zawsze w takich uroczystościach towarzyszy-
ła nam parafialna orkiestra Boni Angeli, która muzycznie 
uświetniła eucharystię a po mszy zagrała kilka patrio-

tycznych pieśni z okresu walk o niepodległość. 
Po zakończeniu uroczystości w świątyni 

przeszliśmy na skwer im. Władysława Jagiełły 
gdzie pod postumentem gen. Henryka Dąbrow-
skiego radni Gminy Pionki złożyli wieńce. 
Mieszkańcy, delegacje OSP z Jedlni i Jaroszek, 
poczty sztandarowe ze szkół w Jedlni i Ja-
roszek, członkowie Stowarzyszenia Jedlnia, 
członkowie orkiestry dętej w hołdzie poległym 
odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu państwo-
wego. Ksiądz proboszcz, dziekan Janusz Smer-
da dziękował za obecność i aktywne włączenie 
się w nasze parafialne obchody tego święta.

ks. Dominik Kowalewski


