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Zmartwychwstał Pan, alleluja!
Pokój wam! (J 20, 19.20). Dzisiaj Chrystus przynosi te słowa całemu światu. O! Jak bardzo 

potrzebujemy dzisiaj pokoju, w objętej wojną Ukrainie i wielu miejscach na świecie. Prosimy Cię 
Jezu Zmartwychwstały o pokój w Ukrainie. Prosimy, by został przerwany łańcuch nienawiści, który 
zagraża całemu światu.

Życzenia spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy 
składają redakcja NJ oraz księża
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Mam na imię 
Weronika, mam 
siedemnaście lat, 
przyjechałam z Ki-
jowa, z Ukrainy.

Każdy z nas, 
uchodźców, bo nie 
jestem wyjątkiem, 
został zmuszony 
do opuszczenia 
Ojczyzny. Na tere-
nie naszego kraju 
trwa wojna. Wojna 
niczym nieuzasad-
niona. Wojna agresji. Wojna, którą bez przesady moż-
na uznać za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Nasze 
miasta są ostrzeliwane przez rosyjskie pociski. Rosyjscy 
agresorzy bezlitośnie zrzucają bomby na nasze domy, 
szpitale i szkoły. Ukraińskie kobiety, dzieci i emeryci 
giną od kul wroga.

Wróg używa zakazanej konwencjami broni, stwarza 
zagrażanie dla ludzkości atakując ukraińskie elektrow-
nie atomowe.

Jednak rosyjscy najeźdźcy popełnili błąd. Bo my, 
Ukraińcy, się nie poddamy! Nie oddamy naszej ziemi ro-
syjskim nazistom! „Duszę, ciało poświęcimy dla naszej 
wolności”1! Będziemy walczyć do końca i wygramy!

Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!
Jestem pewna, że każdy z nas jest bardzo wdzięcz-

ny Polsce i Polakom, którzy otworzyli nam swoje serca 
i drzwi swoich domów, dali nam dach nad głową, napoili 
spragnionych, nakarmili głodnych… Jesteście naszymi 
prawdziwymi braćmi! Jednak bez względu na to, jak do-
brze nam w gościnie w Polsce, wszyscy bardzo tęskni-
my za Ukrainą.

Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięsko. Pytanie tyl-
ko kiedy?

Nikt nie wie, ile nam jeszcze przyjdzie przebywać 
poza granicami naszej Matki-Ojczyzny: dzień, tydzień 
czy miesiąc. Dlatego teraz, w tak trudnych czasach, po-
winniśmy być zjednoczeni jak nigdy dotąd! Musimy się 
wspierać i udzielać sobie nawzajem pomocy. Dawać 
świadectwo odwagi i woli walki narodu ukraińskiego! 

Wszyscy pamiętamy rosyjski czołg ciągnięty przez 
ukraiński traktor, mężczyznę, który gołymi rękami wy-
kopał z drogi minę i wyniósł do lasu, kobietę, która sło-
ikiem z kiszonymi ogórkami strąciła rosyjskiego drona.

Jestem pewna, że Ukraina będzie, tak jak była 
i teraz jest! A rosyjski okręt wojenny pójdzie… tam, 
gdzie wszyscy wiemy. Już niedługo wrócimy do siebie 
na Ukrainę! Odbudujemy nasze domy, drogi, lotniska, 
teatry i muzea, bazy wojskowe i sanatoria. Zbierzemy 

1 Cytat z hymnu Ukrainy.

DO WsZystKiCh, KtóRZy ChCą słysZeć
DO WsZystKiCh, KtóRZy ChCą WieDZieć!

tony złomu: rosyjskich czołgów, samochodów, szcząt-
ków samolotów i przekażemy je do hut do przetopienia 
na odbudowę mostów, fabryk… 

Wkrótce znów się spotkamy i razem siądziemy za 
stołem, zgotujemy barszcz, będziemy oglądać nasze 
programy telewizyjne i czytać ukraińskie książki.

Ale nic już nie będzie takie jak wcześniej.
sława Ukrainie! Bohaterom sława!

Weronika Ponamarczuk

MOJe żyCie ROZeRWANe...
(fRAgMeNt WieRsZA)

Moje życie rozerwane naraz
Na przed i po wojnie
Moje życie zmienił jeden rozkaz
O kolejnej operacji zbrojnej 

teraz moja rzeczywistość – wojna
Okrutna, krwawa, nienawistna 
i nowych ofiar nazwiska –
trofea armii „Bezlitosna”

Moją muzyką śpiew armat,
Wybuchy bomb, pomruki Bayraktarów
Na moim filmie karabin wroga,
Kolumny czołgów, przekleństwa komandirów

Moje bajki pisane są piórem
Zwilżanym śliną okupantów
Moje książki splamione krwią
Krwią przyjaciół, krewnych, dywersantów

Moją tarczą jest mój naród
Jego język, jedność, wola
Nasz duch, siła – jak drogi klejnot
Niepodległość – na wiek wieków dola

strzelają, niszczą, biją
i chłoszczą rakietami z gradów
sensu życia nie rozumieją 
Przeznaczenia pocisków 

Śmierć jest ich przeznaczeniem 
Wszystko frunie, wszystko do góry nogami
Przegrana, co nieunikniona
Nikt nie czeka, nie tęskni za wami 

My Ukraińcy, my wolny naród!

Weronika Ponamarczuk
przełożył Wojciech Pestka

Na str. 1 Pieta, XVIII w., muzeum Duchowne Skarby Ukrainy w Kijowie

NJ_04_2022.indd   2 03.04.2022   16:44:06



3

się w strefie bojowych działań. Na Wołyniu wszystko 
jest mniej albo bardziej spokojne. Chcę podziękować 
swoim kolegom z klasy, którzy pomagali mi podczas 
choroby. […] Lekarzom bez słów. Bez nich tych kło-
potów bym nie pokonał. Dziękuję Bogu, że pozwolił 
mi dożyć tego czasu. 

sława Ukrainie! 

Zadzwoniłem do Wasyla następnego dnia. Dłu-
go czekałem, aż odbierze. Mówił wolno, z wielkim 
trudem. Brakowało mu sił. Zamierzałem go poprosić 
o kilka słów komentarza na temat rosyjskiej agresji, 
ale kiedy dowiedziałem się, że post, który przytoczy-
łem, pisał dwa dni, zrezygnowałem. Zaproponowa-
łem, że zabierzemy go z rodziną do Polski „zielonym 
korytarzem”, ale zdecydowanie odmówił. Powiedział, 
że nie zamierza nigdzie wyjeżdżać, jest u siebie i tu 
pozostanie. Miał tylko sobie za złe, że nie może po-
móc walczącym. 

Wojciech Pestka

Wasyl słapczuk – jeden z najbardziej znanych 
ukraińskich pisarzy średniego pokolenia, laureat naj-
wyższej ukraińskiej Nagrody Literackiej im. tara-
sa szewczenki (2004), doktor nauk filologicznych. 
Uczestnik wojny w Afganistanie, autor powieści Ko-
bieta ze śniegu (Lublin 2012), Księga zapomnienia 
(Kraków 2013) i Ten sam kurz drogi (Lublin 2021), 
które ukazały się w Polsce w tłumaczeniu Wojciecha 
Pestki. W 2013 gościł w Polsce, był między innymi 
uczestnikiem Radomskiej Wiosny Literackiej i spotkał 
się z czytelnikami z Jedlni.

wasyl słapczuk – (5 marca 16:27)
Wojna zastała mnie w covidowym szpitalu. Na po-

czątku tydzień leżałem z wysoką gorączką w domu. Póź-
niej dwa tygodnie bez sił i internetu pod aparatem tleno-
wym w szpitalu. Wczoraj mnie wypisali. Dochodzę do 
siebie w warunkach domowych. Pierwsza zachorowała 
żona. Przeszła lekko. Natalia była zaszczepiona dwie-
ma dawkami. A do mnie przyczepiło się coś bardziej 
skomplikowanego. Nie byłem zaszczepiony. Od czasów 
zranienia nigdy nie byłem tak słaby. Natalia przekładała 
mnie jak worek kartofli. Całkowita bezradność. Nawet 
teraz ledwie samodzielnie przemieszczam się z wózka 
na łóżko. szpital w Boholubach za miastem. Przejecha-
liśmy przez kolejne blok-posty. Wrażenie, jakbym trafił 
na inną planetę. Myślę, że my wszyscy przeżywamy coś 
(i strach, i dumę, i uniesienie), co łączy nas w naród. Coś 
ze sfery ducha. Ukraińcy zmieniają historię. Nie tylko 
własną, ale i najnowszą historię całego świata. żałuję, 
że przychodzi mi być jedynie świadkiem tych niemożli-
wych do zrozumienia wydarzeń, a nie ich uczestnikiem. 
Przy tym nierealne jest pozostawanie bez jakiegokol-
wiek zaangażowania w tak masowe i wszechogarnia-
jące działania, które obecnie mają miejsce. Współczuję 
strat walczącym. Współczuję cywilom, którzy znaleźli 

COviD ZMieNił się W WOJNę
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trudnych czasów doczekaliśmy, 
jako Kościół. smutkiem napawa 
fakt, w jak szalonym tempie i amo-
ku ludzie odchodzą od Boga i wiary. 
Ci natomiast, którzy byli obojętni, 
stają się nieprzyjaciółmi Kościoła 
i Boga. Dlatego słusznie rodzą się 
w nas niepokoje i obawy wobec ta-
kiej rzeczywistości. Oczywiste jest 
zatem stwierdzenie, że jako wspól-
nota ludzi wierzących powinniśmy 
wspierać się i umacniać w wierze 
poprzez modlitwę, pomoc wzajemną, miłość bliźniego. 
Myślę, że najważniejszym przesłaniem i otuchą dla nas 
powinny być słowa Jezusa skierowane do Piotra: Ty je-
steś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie (Mt 16, 13–19).

A w innym miejscu powiedział: Oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata 
(Mt 28, 16–20). Uwierzmy Jezusowi i Jego przesłaniu, 
które pozostawił w Kościele. 

starajmy się zatem, aby wzrastała w każdym z nas 
troska o wspólnotę kościelną. Aby nasze zaangażowa-
nie w rozwój Kościoła, także parafii, przynosiło owo-
ce w postaci powołań do kapłaństwa i życia zakonne-
go, wzroście wiary i pobożności w naszych rodzinach, 
trosce o potrzeby Kościoła. Nie zniechęcajmy się, gdy 
przychodzą przeciwności. Niech nasza mądrość lu-
dzi wierzących polega na tym, że nie zabiegamy tylko 
o sprawy ziemskie, ale żebyśmy w natłoku tych docze-
snych nie pogubili najważniejszych. Pan Jezus powie-
dział: […] Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą 
się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Po-

ile wielkich i małych postów już przeżyliśmy? 
Dwadzieścia? Czterdzieści? sześćdziesiąt? Nie mamy 
już wpływu na czas miniony, możemy natomiast czas 
nam jeszcze dany przekuć na dobro. takim szczególnym 
czasem jest Wielki Post, czyli czterdzieści dni dane nam 
na nawrócenie. Co oznacza nawrócić się? to znaczy 
zrobić pewny krok do wnętrza, do duszy, do sumienia. 
to tam znajduje się prawda o nas samych, naszym życiu 
i postępowaniu. Bóg dał kolejny raz czas, który może 
nas ocalić i skierować na drogę zbawienia. Wielki Post 
to czas nadziei.

Papież franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021 r. 
napisał: W obecnym kontekście niepokoju, w którym ży-
jemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, 
mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas 

wstanie wielu fałszywych proroków 
i wielu w błąd wprowadzą; a ponie-
waż wzmoże się nieprawość, ozięb-
nie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony (Mt 24, 
9–14).

Przyjmijcie kilka prostych wska-
zówek, które mogą być pomocne 
w umocnieniu wiary i wzroście du-
chowym. 

Nie wstydź się wiary przed 1. 
ludźmi, rozmawiaj i pisz o Bogu 

także na portalach społecznościowych. Broń wiary 
i Kościoła.
Módl się codziennie, walcz z lenistwem ducho-2. 
wym.
Czytaj prasę i literaturę religijną, karm swój umysł 3. 
i duszę Bożym słowem.
Przystępuj często do spowiedzi i Komunii Świętej. 4. 
Nie opuszczaj żadnej eucharystii w niedzielę i świę-5. 
ta bez ważnej przyczyny. 
Nie popełniaj grzechów ciężkich, które zrywają 6. 
więź z Bogiem i osłabiają wiarę.
Zaangażuj się we wspólnotę parafialną oraz jej dzia-7. 
łalność. Poczuj się odpowiedzialny za jej rozwój.
Bądź człowiekiem uczciwym, dobrym, żyj zgodnie 8. 
z przykazaniami Bożymi.
Kochaj Boga całym sercem i ludzi jak siebie same-9. 
go.
Niech przykładem dla każdego z nas będzie Maryja, 

która mimo Bożego wybrania nie zamknęła się ze swo-
ją wiarą i radością w czterech ścianach, ale natychmiast 
poszła dzielić się nią z innymi. Maryja jest dla każdego 
z nas i dla całego Kościoła wzorem postępowania i na-
śladowania. 

oprac. ks. Janusz Smerda 

DAJeMy ŚWiADeCtWO WiARy

WieLKi POst OZNACZA WieLKie NAWRóCeNie
Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwró-
cić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal 
troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często 
traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie, 
do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie 
się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie 
w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum 
naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krze-
wicielami przebaczenia. Otrzymawszy je sami, możemy 
je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia 
troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje 
pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez 
nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc 
braterstwa. 
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WyDAWCA: Parafia Św. Mikołaja w Jedlni

www.jedlnia.com.pl    stowarzyszenie Jedlnia 

ZesPół ReDAKCyJNy: Danuta szegda-Pestka redaktor-
ka naczelna danuta.szegda@onet.pl tel. 693 515 606, Anna 
Winiarska wiceredaktorka aniavtx@gmail.com, Piotr Michał 
Wdowski, Wiesław Jaroszek, grażyna Rojek, Wojciech Pestka, 
ks. Janusz smerda. Autorka zdjęć w NJ grażyna Rojek.

stALe WsPółPRACUJą: edyta Bator, Krystyna Czachor, 
Robert Lubczyński, Jolanta Mazur, Beata Milczarczyk, ks. Do-
minik Kowalewski, Paweł Puton, grażyna Rojek, Karolina 
sot-sosnowska, sławomir Wąsik.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, zmiany tytułów 
i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.

Z czym więc stajesz na progu czasu nawrócenia? 
Co chcesz poprawić, a co odrzucić ze swego życia? Bez 
ważnych pytań nie przeżyjemy Wielkiego Postu uważ-
nie. 

Droga Krzyżowa i gorzkie żale niech będą dla nas 
czasem badania i naprawy życia. trudno sobie wyobra-
zić przemianę serce bez uczestnictwa i dobrego prze-
życia rekolekcji wielkopostnych ze spowiedzią. Każdy 
etap naszego ziemskiego życia jest czasem i sprawdzia-
nem wiary, nadziei i miłości. starajmy się przeżyć Wiel-
ki Post jako ważny czas nawrócenia, modlitwy i dzie-
lenia się z bliźnimi dobrem, miłością, przebaczeniem, 
a także dobrami materialnymi. Zabiegajmy o zbawienie 
nie w pojedynkę, ale we wspólnocie Kościoła, w para-
fialnej wspólnocie, we wspólnych dziełach i modlitwie. 
Prośmy Maryję, Matkę Zbawiciela, która trwała wiernie 
u stóp krzyża, niech będzie dla nas przewodniczką na 
drodze do zbawienia.

oprac. ks. Janusz Smerda

tradycyjnie 6 stycznia w naszej parafii 
odbył się Orszak trzech Króli. Wyruszyliśmy 
o godzinie 15 spod remizy Ochotniczej straży 
Pożarnej w Jedlni i powoli wędrowaliśmy do 
naszej parafialnej świątyni. Na najmłodszych 
czekała super atrakcja – bryczka konna, na 
której dzieci mogły podróżować. 

gdy wszyscy uczestnicy orszaku weszli 
do naszego parafialnego kościoła, uczniowie 
z PsP im. J. Kochanowskiego w Jaroszkach 
zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. Na 
zakończenie przedstawienia otrzymali grom-
kie brawa od licznie przybyłej publiczności. 

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom i tym, 
którzy czynnie włączyli się w przygotowanie 
tegorocznego orszaku i jasełek. Mimo sła-
bej pogody daliśmy radę, wszyscy dotarli do 
celu.

ks. Dominik Kowalewski

ORsZAK tRZeCh KRóLi i JAsełKA 2022
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W niedzielę, 30 stycznia w kościele św. Mikołaja 
w Jedlni odbył się Parafialny Przegląd Kolęd i Pastora-
łek, którego celem jest kultywowanie tradycji związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez podtrzy-
mywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.

Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem 
i z roku na rok coraz większym poziomem umiejętności 
wokalnych młodych artystów. W przeglądzie wystąpiło 
trzynastu wykonawców. Uczestnicy wykazali się pomy-
słowością w doborze wykonywanych kolęd i pastorałek. 

8 stycznia w Centrum ewangelizacyjnym „Zaci-
sze” odbyło się spotkanie opłatkowe grup, stowarzyszeń 
i wspólnot działających w naszej parafii. spotkaniu prze-
wodniczyli ks. proboszcz Janusz smerda i ks. wikariusz 
Dominik Kowalewski.

Przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał 
łukasz Kęska, zaśpiewaliśmy kolędę Wśród nocnej 
ciszy. fragment ewangelii według św. łukasza (łk 2, 
1–20) odczytała Karolina sot-sosnowska. Po wspól-
nie odmówionej modlitwie ks. proboszcz, przytaczając 
słowa papieża Benedykta Xvi „Kościół jutra to kościół 
wspólnot”, powiedział, że siłą napędową życia parafial-
nego są małe grupy. Jedynie budowanie i rozwijanie 
małych wspólnot, ich świadectwo i zaangażowane, apo-
stolstwo daje realną szanse na prawdziwe życie wspól-

siłą NAPęDOWą żyCiA PARAfiALNegO 
są MAłe gRUPy

noty parafialnej. Przywitał wszystkie grupy parafialne: 
ministrantów, scholę i zespół „Królewskie Źródła” wraz 
z ich opiekunem łukaszem Kęską, oazę, orkiestrę „Boni 
Angeli” z kapelmistrzem Piotrem Wysockim, Domowy 
Kościół, Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Mi-
riam”, Caritas, Klub sportowy „PAteX”, redakcję ga-
zety „Nasza Jedlnia” oraz stowarzyszenie Jedlnia. 

Po poświęceniu opłatków rozpoczęło się wzajemne 
składanie życzeń, wspólne kolędowanie oraz poczęstu-
nek. serdeczne podziękowania kierujemy do Jadwigi 
Warchoł za poczęstunek, miłą atmosferę i życzliwość. 
spotkanie było nie tylko okazją do wzajemnego pozna-
nia, ale także zacieśnienia więzi między członkami po-
szczególnych grup oraz miłym spędzeniem czasu.

Anna Winiarska

PARAfiALNy PRZegLąD KOLęD i PAstORAłeK
Jury w składzie łukasz Kęska, ks. Dominik Kowalew-
ski, Krystyna Czachor miało nie lada kłopot, by wyło-
nić najlepszych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
Ks. proboszcz Janusz smerda wręczył wokalistom dy-
plomy, gry memory, słodycze, a wyróżnionym piękne 
anioły. trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: he-
lena grzywacz z Zadobrza, Maria Machnio z Dąbrowy 
Kozłowskiej, Zespół Wokalny z Augustowa.

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Anna Winiarska
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ny światowej wykonywała roboty przymusowe na rzecz 
okupanta niemieckiego, polegające na budowie linii ko-
lejowej na terenie Puszczy Kozienickiej. W 1943 roku 
wyszła za mąż za Piotra Wojdata. Wspólnie z mężem 
doczekali się czworga dzieci. Pani Józefa wraz z mężem 
utrzymywała się z pracy w gospodarstwie rolnym. Czyn-
nie uczestniczyła w spotkaniach kółka różańcowego 
w swojej parafii w kościele pod wezwaniem św. Miko-
łaja w Jedlni. Pani Józefa ma 8 wnuków, 16 prawnuków, 
8 praprawnuków. Obecnie jubilatka mieszka u swojej 
córki i jest pod jej stałą opieką.

Grażyna Rojek

6 lutego odbył się piękny jubileusz 100- 
-lecia urodzin pani Józefy Wojdat, mieszkan-
ki gminy Pionki. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną w kościele parafial-
nym w Jedlni w intencji Jubilatki. Po zakoń-
czeniu mszy życzenia złożyli: ks. proboszcz 
Janusz smerda, wikary Dominik Kowalew-
ski, przedstawicielki Koła Różańcowego ze 
stoków oraz dr. Wojciech Bogucki. Następnie 
uroczystość przeniosła się na salę. Wójt gmi-
ny Pionki Mirosław Ziółek złożył życzenia 
jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu 
i samych radosnych dni w gronie życzliwych 
i najbliższych sercu Jubilatki osób. Wójt wrę-
czył bukiet kwiatów wraz z upominkiem. ży-
czenia złożyły przedstawicielki KRUs Kozienice i pra-
cownicy Urzędu gminy Pionki. 

Wszyscy zebrani wokół Dostojnej Jubilatki odśpie-
wali głośne „Dwieście Lat”, po czym wznieśli toast za 
Jej zdrowie. Dopełnieniem uroczystości był słodki po-
częstunek w towarzystwie Jubilatki, najbliższej rodziny 
i przybyłych gości. Dzieci pani Józefy opowiedziały 
o długim i niełatwym życiu jej oraz jej rodziny. Józefa, 
z domu Woźniak, córka Józefy i franciszka, urodziła się 
5 lutego 1922 roku we wsi stoki (obecnie gmina Pion-
ki). Była jedną z ośmiorga rodzeństwa. Ukończyła 3 kla-
sy szkoły Powszechnej w Jaroszkach. W czasie ii woj-

W środę 8 grudnia bp Marek solarczyk w katedrze 
Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu przewod-
niczył mszy św. dziękczynnej za 50 lat Ruchu Światło 
– życie w diecezji radomskiej. Na zakończenie mszy 
biskup ordynariusz poświęcił figurkę Niepokalanej Mat-
ki Kościoła, która wyruszyła w peregrynację, by nawie-
dzać parafie, w których są kręgi Domowego Kościoła. 
Na tym pielgrzymim szlaku znalazł się też krąg naszej 
parafii.

W poniedziałek 3 stycznia nasz krąg przejął figurkę 
od kręgu z garbatki-Letnisko. Dzień wcześniej, 2 stycz-
nia nasz krąg na mszy św. o godz. 
12.00 dziękował Panu Bogu za 
15 lat formacji we Wspólnocie 
Domowego Kościoła. Wspomnia-
na rocznica została uświęcona na-
wiedzeniem naszego kręgu figurką 
Matki Bożej. 

Każdego dnia kolejno poszcze-
gólne rodziny przekazywały sobie 
figurkę tak, aby Matka Boża mogła 
u nich gościć. Czas nawiedzenia 
Matki Bożej w wizerunku piel-

PięKNy WieK

figURKA MAtKi BOżeJ gOŚCiłA W NAsZyM KRęgU
grzymującej figurki, był dla nas wyjątkowym czasem; 
czasem modlitwy, czuwania i kontemplacji. Nasze czu-
wanie modlitewne kończyło się aktem zawierzenia MB 
naszych rodzin, rodzin naszej parafii oraz naszych kapła-
nów zatroskanych o życie duchowe wszystkich parafian. 
Z uwagi na fakt, że figurka została w naszym kościele do 
poniedziałku, postanowiliśmy podzielić się naszą rado-
ścią peregrynacji z maryjną wspólnotą różańcową naszej 
parafii, która w niedzielę w Domu Rekolekcyjnym ,,Za-
cisze” uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym. Na czas 
tego spotkania członkowie kół różańcowych mieli moż-

liwość spotkać Matkę Bożą w wi-
zerunku figurki. W poniedziałek 
10 stycznia figurka powędrowała 
do parafii w Jedlni-Letnisko, aby 
nawiedzić tamtejsze kręgi.

Bogu niech będą dzięki za dar 
wspólnoty, do której należymy, za 
czas 15 lat formacji, za przeżyty 
czas nawiedzenia. 

w imieniu Rodzin Domowego 
Kościoła 

Wiesław Jaroszek
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Opowiedz, proszę, czytelnikom naszej jedlni, 
jak trafiłeś do jedlni i rozpocząłeś pracę z Orkiestrą 
Boni angeli.

Rozpocząłem pracę w szkole Muzycznej i stopnia 
w Pionkach. Po kilku latach dowiedziałem się o moż-
liwości prowadzenia Orkiestry Boni Angeli w parafii 
św. Mikołaja w Jedlni. Osobą, która mocno mnie wspie-
rała i motywowała do podjęcia się tego zadania była 
Aneta Wojdat. skorzystałem z tej propozycji. Zacząłem 
prowadzić orkiestrę pod koniec lutego 2021 roku. trze-
ba było oczywiście odczekać odpowiedni czas wynika-
jący z wygaśnięcia umów z poprzednimi pracownikami, 
kompletować dokumentację i mentalnie przygotować 
się do nowego zadania.

czy zamiłowanie do muzyki wyniosłeś z domu 
rodzinnego?

W domu nie było żadnych tradycji muzycznych. 
Razem z moim bratem Mariuszem, który jest wioloncze-
listą i gra w orkiestrze w mieście Mainz w Niemczech, 
jesteśmy pierwszym pokoleniem, które rozpoczęło przy-
godę z muzyką.

Pochodzę z Lublina i tam ukończyłem podstawo-
wą i średnią szkołę muzyczną. Po drodze miałem różne 
przygody związane ze zmianami instrumentów. Pierw-
sze osiem lat uczyłem się na fortepianie, później spróbo-
wałem gry na gitarze klasycznej. Ostatecznie w szkole 
średniej uczyłem się gry na organach, ale zawsze chcia-
łem grać na saksofonie i dlatego liceum muzyczne ukoń-
czyłem w zakresie dwóch specjalności: gry na organach 
oraz saksofonie. studia magisterskie ukończyłem w Aka-
demii Muzycznej im. fryderyka Chopina w Warszawie 
(obecnie Uniwersytet Muzyczny).

Po ukończeniu studiów kontynuowałeś naukę? 
tak. Ukończyłem też dwuletnie studia podyplomo-

we o profilu kameralistyka na Uniwersytecie Muzycz-
nym im. fryderyka Chopina w Warszawie. Nastawiałem 
się głównie na muzykę w mniejszych składach. Muzy-
ka kameralna to kompozycje przeznaczone dla grup od 
dwóch do dziewięciu wykonawców. 

można śmiało nazwać cię multiinstrumentali-
stą.

Z zamiłowania jestem pianistą akompaniatorem. Na 
każdym konkursie, w którym startują moi uczniowie, 
biorę czynny udział będąc wsparciem dla młodzieży, 
dając im komfort gry na scenie w miejscu publicznym 
przed jury. to też bardzo urozmaica moje zajęcia, ponie-
waż mogę zagrać na saksofonie, na fortepianie. 

wiem, że brałeś udział w różnych konkursach 
muzycznych i to z sukcesami. 

Miałem to szczęście, że konkursy, w których star-
towałem to jednocześnie wydarzenia muzyczne, w któ-
rych osiągałem pewne sukcesy. tak więc, były one prze-
ze mnie starannie dobierane i mogę śmiało powiedzieć, 

sPełNiAM sWOJe MUZyCZNe MARZeNiA
WyWiAD Z PiOtReM WysOCKiM, KAPeLMistRZeM ORKiestRy BONi ANgeLi 

że jakiś tam sukces osiągnąłem w dość późnym wieku, 
bo już byłem po trzydziestce. Zostałem laureatem ii na-
grody na iii Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
im. Michała spisaka w Dąbrowie górniczej w 2009 
roku. Przy współpracy z Bartkiem Kołsutem (akor-
deonistą) zdobyłem i miejsce w XX Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyki Akordeonowej w Mławie, następnie 
w Konkursie Radom fest Classic otrzymałem ii miejsce 
(srebrny Dyplom). W Międzynarodowym Konkursie 
w Castelfidardo (Włochy) otrzymałem ii miejsce. Ostat-
nim ważnym dla mnie osiągnięciem był Ogólnopolski 
Konkurs instrumentów Dętych w Namysłowie, gdzie 
zorganizowano przesłuchania dla uczniów i pedagogów. 
Miałem okazję wystąpić z moimi podopiecznymi jako 
pianista, a następnie w oddzielnej kategorii jako solista 
saksofonista. Zająłem iii miejsce.

Od siebie dodam, że lista twoich osiągnięć jest 
o wiele większa. Powiedz jeszcze parę słów o festiwa-
lach, na których koncertowałeś. 

Koncertowałem na festiwalach Warszawska Jesień, 
sacrum Profanum w Krakowie, Laboratorium Muzyki 
Współczesnej w Warszawie, Poznańska Wiosna. Współ-
pracowałem wielokrotnie z filharmonią Narodową 
i orkiestrą sinfonia varsovia. Brałem udział w nagra-
niach utworów Krzysztofa Pendereckiego dla wytwórni  
NAXOs.

jaki jest twój ulubiony kompozytor? 
Z polskich kompozytorów: Andrzej Panufnik, 

Krzysztof Penderecki. Z zagranicznych: Philip glass, 
heitor villa-Lobos…

jakie masz zainteresowania poza muzyką?
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Książki. Zazwyczaj są to kryminały czy thrillery, 
ale ostatnimi czasy sięgam też po literaturę nieco poważ-
niejszą. Moimi ulubionymi autorami są stephen King, 
Dean Koontz, tess gerritsen. sięgam też po pozycje no-
blistów: Kazuo ishiguro czy niedawno nagrodzonej Olgi 
tokarczuk.

Gdzie prowadzisz naukę saksofonu?
Klasę saksofonu prowadzę w trzech szkołach: 

dwóch podstawówkach i szkole średniej – w Zespole 
szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, 
w szkole Muzycznej i stopnia im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach oraz w szkole Muzycznej i stopnia 
w Pionkach.

wróćmy do pracy z Orkiestrą Boni angeli. jakie 
masz spostrzeżenia po rocznej współpracy?

Przejąłem dyrygowanie orkiestrą, gdy skład li-
czył około 15 osób. W tym momencie skład nie uległ 
uszczupleniu. Od samego początku prowadzę zajęcia in-
dywidualne z nowymi adeptami, jak również czynią to 
moje dwie koleżanki, z którymi obecnie współpracuję: 
Dominika Milczarczyk i Wiktoria Domańska. Wiktorię 
poznałem kilka lat temu. Była wtedy uczennicą szkoły 
Muzycznej w Pionkach. Za zgodą dyrektora Zdzisława 
Włodarskiego prowadziłem sekcję dętą szkolnej orkie-
stry. spotykałem się raz w tygodniu z niewielką grupką 
uczniów. Wszyscy grali dobrze, poprawnie lub przecięt-
nie. Wiktoria zawsze wybijała się ponad przeciętność. 
Prezentowała duży profesjonalizm na próbach, co ade-
kwatnie nagradzałem w jej przypadku oceną celującą 
z orkiestry na świadectwie szkolnym. to bardzo utalen-
towana dziewczyna. Ucieszyłem się, kiedy okazało się, 
że jest w składzie orkiestry Boni Angeli i zajmuje się 
nauczaniem. Niedługo potem okazało się że wśród mło-
dzieży grającej w orkiestrze Boni Angeli jest dużo wię-
cej znajomych twarzy: Bożenka Buras, Amelia Wojdat, 
Dominika Jaroszek, Miłosz grabowski… 

Od tego roku do naszego zespołu instruktorów do-
łączył Damian Wojdat – mój były uczeń, który ukończył 
podstawówkę na saksofonie z wynikiem bardzo dobrym. 
Pracujemy na repertuarze, którym uświetniamy uroczy-
stości patriotyczne i religijne. Obecnie mamy ambitny 
plan grania na imprezach plenerowych, gdzie zaprezen-
tujemy muzykę rozrywkową. Mamy wspólną nadzieję, 
że te występy spowodują jeszcze większe zainteresowa-

nie naszą orkiestrą i przyciągną więcej osób chętnych do 
współpracy z nami.

Powiedz nam jeszcze, na jakich opracowaniach 
bazuje orkiestra. 

Niewiele mogę na ten temat powiedzieć. Dyryguję 
z pamięci. Mam zasadę, że w przypadku nauki nowe-
go utworu najpierw przysłuchuję się całej grupie, aby 
wydobyć najważniejsze głosy i wyciszyć pozostałe. Za-
wsze dbam o szczegóły: ma być czysto, równo i zagrane 
ładnym dźwiękiem. tu akurat mogę liczyć na wszyst-
kich instruktorów orkiestry, których – tak na margine-
sie – cała reszta powinna naśladować. Nie bez znaczenia 
jest też współpraca z sekcją, za jaką uważam perkusję 
oraz tubę. Następnie przechodzę płynnie do instrumen-
tów, które odgrywają partie solowe. Mogą to być: trąb-
ka, saksofon, flet lub klarnet. 

jak układa się współpraca z młodzieżą z orkie-
stry?

Kontakt mamy świetny, ponieważ, jak wspomnia-
łem, część młodzieży grającej w orkiestrze, to osoby, 
z którymi się zetknąłem w szkole muzycznej w Pion-
kach. są to absolwenci muzycznej podstawówki, dlate-
go od początku forsuję taką tezę, że poziom orkiestry 
Boni Angeli jest dużo wyższy od tego, co mogę zaobser-
wować w innych muzycznych szkołach podstawowych 
w regionie. Należałoby może wspomnieć, że w zeszłym 
roku pomimo pandemii i nauczania online udało się 
uzyskać dwa wyróżnienia na i Ogólnopolskim Konkur-
sie instrumentów Dętych Drewnianych w Kozienicach. 
Dwójka spośród wyróżnionych dzieci, to moi podopiecz-
ni: Ania stankiewicz i Kacper Drózd. Moim zdaniem są 
to uczniowie utalentowani i robiący największe postępy 
w tym regionie. W przyszłości mogą z powodzeniem za-
silić skład Boni Angeli.

Życzymy powodzenia w realizacji nowych pla-
nów oraz wytrwałości w tych muzycznych.

Dziękuję bardzo za miłe życzenia i za możliwość 
wypowiedzenia się na łamach Naszej Jedlni.

rozmawiała Anna Winiarska
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to była ta pierwsza wiadomość, która dotarła 
do mnie przez messengera 25 lutego: „dojeżdżamy 
do przejścia z Polską. na granicy mnóstwo samocho-
dów, przyjdzie nam długo stać”…

Wtedy byliśmy dwanaście kilometrów od przejścia, 
jeszcze myśleliśmy, że do północy zdołamy przekroczyć 
granicę. Później okazało się, że przez noc przesunęliśmy 
się zaledwie o kilka metrów. horror. Zimno, brak toalet, 
możliwości umycia rąk. samochody w kilku rzędach: 
ani w lewo, ani w prawo. Na dodatek upadłam, skręci-
łam prawą nogę w kostce, zaczęła puchnąć. Dwie doby 
staliśmy w kolejce do przejścia, dopiero wieczorem 
w niedzielę dotarliśmy do granicy.

jakie były reakcję wśród czekających?
to może zaskakujące, ale wszyscy próbowali sobie 

nawzajem pomagać. Po kilku godzinach ludzie z samo-
chodów stojących wokół się znali. Z przygranicznych 
miejscowości zaczęli przyjeżdżać pierwsi wolontariusze 
z wodą, chlebem, kanapkami, ciepłą zupą, nawet cia-
stem… Nikt z kolejki nie był przygotowany na tak dłu-
gie oczekiwanie, a w samochodach w większości były 
małe dzieci, kobiety… to podtrzymywało na duchu. 

jak dotarłaś do jedlni?
Z małymi przygodami, moja noga spuchła, a nikt 

poza mną nie miał prawa jazdy. Wszystkim będę powta-
rzała, jak osobiście jestem wdzięczna każdemu Polako-
wi, jak życzliwie nas tu przyjęto. Niemożliwe stało się 
możliwe, coś, co w innym czasie normalności może by-
łoby nierzeczywiste, nierealne. Musimy wszyscy wycią-
gnąć z tego naukę: nauczyć się cenić pokój, okazywać 
sobie pomoc i miłość, pamiętając, że nic nie jest dane 
na zawsze.

z Janą Ponamarczuk rozmawiał Wojciech Pestka

„dzisiaj, 24 lutego, o godz. 5:00 rano siły zbrojne 
Federacji rosyjskiej rozpoczęły intensywny ostrzał 
naszych jednostek na wschodzie, a także przeprowa-
dziły uderzenia rakietowe” – to komunikat sztabu 
Generalnego sił Zbrojnych ukrainy. kiedy dotarła 
do ciebie ta informacja?

Jana: Byłam z córką we Lwowie, Weronika w tym 
roku kończy szkołę i zamierzała podjąć naukę na Ukra-
ińskim Katolickim Uniwersytecie, miałyśmy wracać do 
Kijowa w czwartek. O piątej rano zadzwonił mój syn 
ihor – zaczęło się! Pomyślałam o rodzicach – chorych, 
starszych ludziach po osiemdziesiątce, mieszkających 
w Kijowie w bloku na dziesiątym piętrze: że nie zejdą 
do schronu ani tym bardziej nie wrócą do mieszkania 
po odwołaniu alarmu, jeśli nie będzie prądu i nie będą 
pracowały windy. Poprosiłam ihora, by rzucił wszyst-
ko i nie patrząc na ich sprzeciw, wywiózł dziadków do 
Lwowa. 

Zgodzili się opuścić dom, jechać?
Nie pytał ich o zdanie, dał im dziesięć minut na spa-

kowanie najpotrzebniejszych rzeczy. W tym wieku szok 
spowalnia proces podejmowania decyzji i szybkość dzia-
łania, w sumie niczego prawie nie zabrali – reklamów-
kę lekarstw, ubrań tyle, co na sobie. Nawet paszportów 
nie mieli, jedynie dowody osobiste. Dochodziła siódma 
rano, konieczne było szybkie działanie, drogi wyjazdo-
we z Kijowa były zakorkowane, na stacjach benzyno-
wych brakowało paliwa. Jechali okrężnymi, wiejskimi 
drogami przez lasy i pola cały dzień. Do Lwowa dotarli 
późną nocą. 

kiedy zapadła decyzja o wyjeździe do Polski?
Nie chciałam nigdzie jechać. stasia i Jura też nie 

chcieli. syn, który po śmierci męża jest głową rodziny, 
zadecydował za nas. Będziecie jedynie ciężarem – po-
wiedział – chcę walczyć, nie mogę martwić się, czy 
zdołaliście ukryć się w schronie podczas alarmu prze-
ciwlotniczego. Macie pół godziny na zebranie rzeczy. 
Wyjechaliśmy po południu w kierunku przejścia Krako-
wiec-Korczowa. 

NAsZA DROgA PRZeZ MęKę
CZyLi DRAMAtyCZNA WęDRóWKA stANisłAWy i JURiJA (DZiADKOWie), JANy (iCh CóRKi) 

i WeRONiKi (WNUCZKi) PRZeZ gRANiCę Z UKRAiNy OgARNięteJ WOJNą DO JeDLNi

Grupa z Ukrainy zamieszkała w naszej parafii: od lewej Tania, 
w białej czapce Weronika, za nią jej mama Jana, obok dziadek Jura,

 babcia Stasia, dalej Ludmiła, na końcu Swietłana, 
chłopcy: Władek, Dymitro, Jura, dziewczynki: Żenia, Yelena i Larysa. 
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Obecny rok szkolny 2021/2022 obfituje w sukce-
sy uczniów Publicznej szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Jaroszkach. Ciężka, systematyczna 
praca oraz talent i pasja młodych ludzi, skutkują zdoby-
waniem licznych nagród.

Nina Wolska, uczennica klasy viii, wygrała elimi-
nacje do XLv Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów 
i młodzieży z terenu gminy Pionki. głównym organiza-
torem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-gminnego 
ZOsP PR w Pionkach i Urząd gminy Pionki. 

Kolejnym sukcesem uczniów z Publicznej szkoły 
Podstawowej w Jaroszkach jest nagroda w eliminacjach 
miejskich 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
syrenka” i uzyskanie przez helenę grzywacz, uczen-
nicę klasy v, kwalifikacji do finału konkursu. W tym 
samym konkursie wyróżnienie uzyskała Maja strojek, 
uczennica klasy v. Nagrodę i kwalifikację do eliminacji 
powiatowych XXXiX Małego Konkursu Recytatorskie-
go otrzymała Agnieszka Wolska z vii klasy. 

W konkursie plastyczno-literackim „Walentynka dla 
bohatera książkowego”, organizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Pionkach, nagrody otrzymali: 
stanisław grzywacz z oddziału przedszkolnego, Róża 

sUKCesy NAsZyCh UCZNióW

grzywacz z klasy iii. Wyróżnienia powędrowały do: 
Mai tarczyńskiej z oddziału przedszkolnego, Władysła-
wa grzywacza z klasy i oraz Jana Jaska z klasy v.

Wyróżnienia w konkursie wywalczyły również 
Anna sułek, Natalia Jarzyńska i Nina Wolska – uczen-
nice klasy viii.

sukcesy uczniów – te małe i te duże – sprawiają 
wiele zadowolenia i radości nie tylko uczniom, ale także 
nauczycielom. Napędzają do dalszej, wytężonej pracy. 
takie wyniki dzieci uzyskują także dzięki dużemu zaan-
gażowaniu rodziców, którzy wspierają i rozwijają zdol-
ności swoich pociech.

Edyta Bator

Agnieszka Wolska Helena Grzywacz

Maja Strojek

Pierwsza z lewej – Nina Wolska
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Rok 2021 był rokiem ogromnej zmiany w struktu-
rach klubu. Najważniejszym krokiem okazało się na-
wiązanie współpracy ze szkołą podstawową numer 5 
w Pionkach. Dyrektor placówki pani Barbara glima-
sińska z entuzjazmem przyjęła plany rozwoju młodzie-
ży z terenu miasta i gminy Pionki na kortach znajdu-
jących się przy szkole. Dzięki nawiązaniu współpracy 

teNisOWe PODsUMOWANie ROKU 2021
klub zmienił siedzibę oraz nazwę i poszerzył działalność 
o miasto. Uzyskaliśmy możliwość prowadzenia zajęć na 
kortach, dzięki temu więcej osób mogło uczęszczać na 
zajęcia tenisa ziemnego. Wraz ze zmianami do kadry 
trenerskiej dołączył grzegorz Janeczek. Po wznowieniu 
sezonu wiosennego okazało się, że zainteresowanie jest 
ogromne i cała zmiana była w 100% trafna. Na zajęcia 

31 marca odbył się konkurs wokalny „Cztery Pory 
Roku – Wiosna” organizowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Pionkach. Jury doceniło zdolności wokalne 
uczniów PsP im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, 
ponieważ trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie 
otrzymali uczniowie tej szkoły. W kategorii soliści na-
grodę główną w młodszej grupie wiekowej (przedszko-
la) otrzymała Antonina Jasek. Kategorię wiekową klas 

WiOseNNe KONKURsy
i–iii zdominowali uczniowie klasy iii. Nagrody główne 
otrzymali: solista Kacper Drózd, duet Róża grzywacz 
i Antonina sosnowska, wyróżnienie otrzymał zespół 
„Kwartet wiosenny” Kacper siczek, Antoni Mąkosa, 
Przemysław tabor i Władysław grzywacz (kl. i).

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Edyta Bator

Michalina Sosnowska i Róża Grzywacz Solista Kacper Drózd i zespół Kwartet WiosennyAntonia Jasek
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tenisa do trenerów Jakuba oraz grzegorza uczęszczało 
około 100 osób. Zajęcia były prowadzone na dwóch 
obiektach. sekcja Jedlnia trenuje na boisku wielofunk-
cyjnym w Jedlni, sekcja Pionki na kortach przy PsP 
nr 5. 

Początek wakacji to kolejny krok w rozwoju klu-
bu. Zorganizowaliśmy pierwszy w historii klubu obóz 
tenisowy w Rychwałdzie w dniach 1–7 lipca. W obozie 
wzięło udział 25 osób. Młodzież poznawała kolejne taj-
niki gry tenisowej, ale przede wszystkim na sportowo 
spędzała pierwsze dni wakacji. 

ten rok to również organizacja turniejów teniso-
wych. Dwa główne turnieje rozegrane na kortach w Pion-
kach (tenisowy dzień dziecka oraz v Mistrzostwa Pio-
nek) odniosły ogromny sukces. Bardzo duża frekwencja 
wśród dzieci i młodzieży, atrakcyjne nagrody i wysoki 
poziom sportowy sprawił, że turnieje dostarczyły bar-
dzo dużo emocji. Mistrzostwa Pionek wśród dorosłych 
miały rekordową frekwencję, sam poziom zawodów był 
wyższy niż na niektórych turniejach siA, co zgodnie 
przyznali uczestnicy tego turnieju. 

Rok 2021 to czas wielu sukcesów naszych zawod-
ników oraz trenerów na arenie ogólnopolskiej. Naj-
większe sukcesy wśród zawodników odnosiła Natalia 
Drela. Wygrywała turnieje w Warszawie, Radomiu czy 
Piotrkowie trybunalskim, co zaowocowało na koniec 
roku powołaniem do kadry narodowej dla najlepszych 
dziewczynek z rocznika 2010. swój udział w turniejach 
zaznaczył również Dawid Nowak, który coraz odważ-
niej stąpa po tenisowych kortach, ma za sobą już jeden 
finał singla oraz debla. Alicja Jemioł, to również zawod-
niczka naszego klubu, która z zaangażowaniem dąży do 
celu osiągając m.in. trzecie miejsce w grze podwójnej 
w Pabianicach. Zuzia Drela z powodzeniem reprezento-
wała klub na zawodach siA, zdobyła medale Mistrzostw 
Polski amatorów w Chorzowie oraz Wrocławiu. Nasi 
trenerzy Jakub oraz grzegorz również z powodzeniem 
startują w turniejach siA. Obaj wspięli się do czołowej 
dziesiątki rankingu, grzegorz ma za sobą zwycięstwa 
w Zamościu czy Nietulisku. Jakub miejsca na podium 
w Radomiu, Zamościu oraz łęcznej. Wspólnie zdobyli 
srebrny medal w grze podwójnej na mistrzostwach siA 
w Chorzowie. 

Na zakończenie tego roku zorganizowaliśmy otwar-
te dni tenisa na boisku w Jedlni oraz w hali gimnastycz-
nej w PsP nr 5. Podczas trwania uroczystości zwią-
zanych z zakończeniem sezonu dzieci wzięły udział 
w zawodach tenisowo-sprawnościowych, odbyło się 
losowanie nagród i wspólny poczęstunek. W roku 2021 
uczestniczyliśmy również w turnieju charytatywnym 
piłki nożnej, regatach żeglarskich oraz w biegu „tropem 
Wilczym”, a w PsP w Jedlni odbył się pierwszy w na-
szej historii turniej tenisa stołowego.

Dziękujemy za współpracę wszystkim, którzy mają 
na sercu dobro młodzieży, rozwój sportowy i mentalny 
naszych podopiecznych. Na najbliższy rok mamy zapla-
nowany kolejny obóz tenisowy, którego szczegóły będą 
podane wkrótce. vi Mistrzostwa Pionek w tenisie ziem-
nym na przełomie lipca i sierpnia, rozszerzenie sekcji 
tenisa stołowego na czele z trenerem Marianem Puto-
nem, oraz stały rozwój naszych podopiecznych poprzez 
zajęcia tenisa ziemnego oraz trening motoryczny z pro-
fesjonalnym trenerem. 

Ukłony za wsparcie finansowe, materialne i mental-
ne dla włodarzy naszego miasta i gminy. Roberta Kowal-
czyka oraz Mirosława Ziółka. Dziękujemy Pionkowskie-
mu Ośrodkowi sportu i Rekreacji na czele z Andrzejem 
iwanowskim, za wsparcie w rozwoju klubu. serdecznie 
dziękujemy pracownikom jednostek samorządowych, 
powiatowych, radnym, działaczom, a także organiza-
cjom, lokalnym mediom, sponsorom, stowarzyszeniom 
oraz klubom, z którymi nawiązaliśmy współpracę oraz 
wszystkim, którzy wspierają działalność statutową na-
szego klubu. Można by tu wymienić wiele nazwisk…

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy i za-
chęcamy do śledzenia naszych działań, a w szczególno-
ści do kibicowania naszym młodym i ambitnym spor-
towcom. 

Wdzięczność otwiera pełnie życia. Sprawia, że to, 
co mamy wystarcza. Zmienia opór w akceptację, cha-
os w porządek, konfuzje w klarowność. Może zamienić 
posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjacie-
la. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój 
dzisiaj i tworzy wizję jutra – Melody Beattie.

Zredagowali: Sylwester Drela, Jakub Wrona
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Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwycię-
żyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, 
kto chce ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem 
lub bez mocy. te słowa Józefa Piłsudskiego doskonale 
można odnieść do powstania styczniowego, zwłaszcza 
do jego skutków. Powstanie okupione bolesnymi strata-
mi, śmiercią i zesłaniem jego uczestników nie spowodo-
wało mimo dotkliwych represji utraty więzi i poczucia 
godności narodowej.

Wydarzenia lat 1861–1864 stały się bez wątpienia 
przełomowymi dla kształtowania nowoczesnego narodu 
polskiego. Przede wszystkim ogłoszenie dekretu uwłasz-
czeniowego Rządu Narodowego 22 stycznia 1863 r. wy-
warło niebagatelny wpływ na świadomość ówczesnego 
społeczeństwa, a w szczególności chłopów, którym wraz 
z nadaniem własności ziemi otworzyła się możliwość 
podmiotowości, obywatelskości. Na skutek klęski na-
stąpiła zdecydowana zmiana w sposobie postrzegania 
dotychczasowego nurtu ideowego. Pojawiły się nowe 
koncepcje polityczne, społeczne i kulturalne. 

Zaraz po klęsce na organizatorów, przywódców 
i uczestników powstania spadły gromy i kalumnie, obar-
czano ich winą za porażkę. W kolejnych latach zdecy-
dowanie odrzucono program walki zbrojnej o niepod-
ległość. Przodowało w tym stronnictwo konserwatyw-
ne, opowiadające się za ugodą z Rosją. Równocześnie 
rozwijano program pozytywizmu i pracy organicznej 
dla wzmocnienia i podniesienia kondycji politycznej, 
ekonomicznej i oświatowej polskiego narodu. Po oko-
ło 20–25 latach przyniosło to skutek w postaci rozwoju 
nowej myśli politycznej i społecznej zmaterializowanej 
ukształtowaniem się nowoczesnych ruchów i partii po-
litycznych (Polskiej Partii socjalistycznej, stronnictwa 
Ludowego, Narodowej Demokracji). 

W ostatnim dziesięcioleciu i w pierwszych latach 
XX wieku wielki ciężar klęski 1863 roku już nie był tak 
odczuwalny. Powstanie styczniowe, największe w XiX 
stuleciu odcisnęło się na losach Polaków w trzech zabo-
rach nie tylko poprzez powszechny udział w organizacji 
narodowej i walce, ale zwłaszcza poprzez popularność 

159. ROCZNiCA POWstANiA styCZNiOWegO

tematyki powstańczej w dziełach literatury i sztuki. Nie 
bez znaczenia dla podtrzymania żywej pamięci o stycz-
niu 1863 roku były obchody kolejnych rocznic wybuchu 
powstania. sam Józef Piłsudski zadbał doskonale o prze-
jęcie spuścizny insurekcji styczniowej przez Legiony 
Polskie w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Następnie, już 
w odrodzonej Polsce nie szczędził wysiłków dla uhono-
rowania i otoczenia opieką jego weteranów.

Kolejna rocznica powstania pozwala nam na po-
znanie jego różnych aspektów. W tym tekście chciał-
bym przedstawić rolę duchowieństwa w przygotowa-
niach powstańczych i udział w samym powstaniu. Bez 
zaangażowania i pomocy przedstawicieli różnych grup 
i stanów polskiego społeczeństwa przygotowania do po-
wstania i jego rozwój byłyby praktycznie niemożliwe. 
Rosyjski zaborca na podstawie analizy raportów naczel-
ników wojennych przypisywał całą organizację i spraw-
czość powstania dwóm grupom społecznym – szlachcie 
(ziemiaństwu) i duchowieństwu. istotnie, duży wkład 
w organizację konspiracji i działalność partyzanckich 
oddziałów powstańczych należy przypisać duchowień-
stwu świeckiemu i zakonnemu. ta polityczna (w sensie 
dosłownym) aktywność kleru i zakonników charaktery-
zowała szczególnie ówczesną rozległą diecezję sando-
mierską, do której należały m.in. Radom i Jedlnia. Księ-
ża z tej diecezji prowadzili zakrojoną na szeroką skalę 
(w porównaniu z innymi diecezjami) akcję rozbudzenia 
świadomości narodowej i społecznej wśród ludności, 
zwłaszcza wiejskiej. główne centra tej aktywności w la-
tach 1861–1862 znajdowały się w: klasztorze oo. ber-
nardynów w Radomiu, seminarium duchownym w san-
domierzu oraz parafiach w ćmielowie, Bodzentynie 
i Opatowie. Niewątpliwie kapłani i zakonnicy diecezji 
sandomierskiej zapisali piękną kartę w historii powsta-
nia styczniowego. Organizowali regularnie nabożeństwa 
w intencji ojczyzny i poległych w czasie manifestacji 
w Warszawie w lutym i kwietniu 1861 r. 
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Najważniejszą postacią konspiracji i samego po-
wstania na terenie diecezji sandomierskiej był ks. Kac-
per Kotkowski. Od 1844 roku proboszcz w ćmielowie. 
Po 22 stycznia 1863 roku tymczasowy Rząd Narodowy 
powierzył mu odpowiedzialną funkcję naczelnika cy-
wilnego województwa sandomierskiego oraz komisa-
rza pełnomocnego Rządu Narodowego. Brat ks. Kacpra 
– tomasz Kotkowski przez kilka lat był wikariuszem 
w Jedlni przy proboszczu ks. Józefie gackim. 

Niezwykle energiczny, o silnym charakterze, zdol-
nościach organizacyjnych i całkowicie oddany sprawie 
narodowej ks. Kacper Kotkowski prowadził szeroką 
akcję wśród włościan. Śmiało można nazwać go „mó-
zgiem” cywilnej organizacji powstańczej w ziemi san-
domierskiej. Zachęcał do wspomagania konspiracji oraz 
wstępowania do szeregów powstańczych, organizował 
zaopatrzenie dla oddziałów. sam porzucił swoją parafię 
i wstąpił do sztabu M. Langiewicza odbywając z nim 
całą kampanię do 19 marca 1863 r. Po powstaniu wyemi-
grował do francji, a następnie zamieszkał w Antwerpii 
(północna Belgia) gdzie zmarł w 1875 roku.

Nie bez wpływu na polityczne zaangażowanie san-
domierskiego duchowieństwa w tym trudnym, ale bu-
dzącym nadzieję na lepsze jutro czasie była postawa pa-
sterza diecezji – bpa Józefa Juszyńskiego. inicjował on 
wiele przedsięwzięć, które mobilizowały i motywowały 
księży parafialnych do uczestnictwa w manifestacjach 
religijno-patriotycznych. Był tym niepokornym kapła-
nem, który m.in. stanowczo sprzeciwił się zaleceniom 
władz zaborczych i nie potępiał podległych mu księży 
za odprawianie mszy św. i nabożeństw za poległych 
8 kwietnia 1861 roku podczas manifestacji w War-
szawie, co więcej – osobiście odprawił nabożeństwo 
w sandomierzu. Organizował zjazdy duchowieństwa 
swojej diecezji i współpracował z sąsiednimi diecezja-
mi dla wzmocnienia siły organizacji spiskowej. Według 
historyków styczniowej insurekcji otrzymał najwię-
cej ostrzeżeń i upomnień od carskich władz cywilnych 
i wojskowych Królestwa Polskiego. Przykład postępo-
wania biskupa Juszyńskiego z pewnością zachęcał do 
poparcia i aktywnego udziału księży parafialnych w ru-
chu patriotycznym. 

Niezwykle aktywnie w działania patriotyczne włą-
czył się kościół i klasztor oo. bernardynów w Radomiu 
przy trakcie lubelskim (dziś ul. żeromskiego). W 1861 
i 1862 r. przed figurą Matki Boskiej stojącą przed kościo-
łem odbywały się nabożeństwa o charakterze patriotycz-
nym, śpiewano pieśni narodowe. Mury klasztorne były 
świadkiem wielu narad spiskowców, a nawet odbywały 
się tam ćwiczenia przyszłych powstańców w fechtun-
ku. Ponadto ojcowie przygotowywali kazania i mowy 
okolicznościowe, które kolportowano po diecezji sando-
mierskiej. spośród ojców bernardynów radomskich nie-
zwykle aktywną działalnością wykazali się oo. Paulin 
Domański i Justyn Milechowicz.

Dużym zaangażowaniem politycznym w okresie 
przedpowstaniowym i w czasie walk 1863–1864 wy-

kazali się również księża seminarium Duchownego 
w sandomierzu. szczególne zasługi należy przypisać 
ks. franciszkowi Przybyłowskiemu, który został kapela-
nem oddziałów podległych J. hauke-Bosakowi. Poniósł 
śmierć w czasie bitwy pod Opatowem 21 lutego 1864 r. 
w czasie starcia z wojskiem rosyjskim na bagnety.

Zdecydowanie przełomowym wydarzeniem w przy-
gotowaniach powstańczych okazała się organizacja 
zjazdu księży diecezji sandomierskiej w Świętomarzy, 
w samym centrum gór Świętokrzyskich. tamtejszy pro-
boszcz ks. Karol Bogdański od jakiegoś czasu był już 
wtajemniczony w działania narodowe. W czasie zjaz-
du 29 października 1862 roku zebrani kapłani przyjęli 
uchwałę o podporządkowaniu się duchowieństwa sando-
mierskiego Komitetowi Centralnemu Narodowemu. Nie 
była to jednak uchwała jednogłośna. Część uczestników 
sprzeciwiła się tej decyzji. Autorzy uchwały zamieścili 
w jej treści informację zalecającą pracę uświadamiającą 
wśród księży sprzeciwiających się, tak aby mogli i oni 
włączyć się do działań na rzecz walki o niepodległość. 
Należy podkreślić, że uchwała powyższa znacząco 
umacniała pozycję Komitetu Centralnego Narodowego 
w społeczeństwie a ponadto niższe duchowieństwo san-
domierskie uprzedzało przyszłe działania KCN, który, 
chcąc rozwinąć swoje wpływy, musiałby prosić księży 
o poparcie swoim autorytetem. Wzorem Świętomarzy 
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miejscami kwater dla dowódców oddziałów partyzanc-
kich oraz ośrodkami zaopatrzenia i aprowizacji.

Po klęsce powstania duża grupa księży została ze-
słana na syberię. Największe skupiska polskich katolic-
kich księży (150 osób) znajdowały się w tunce i Usolu 
w okolicach irkucka. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden – wydaje się 
ważny aspekt działalności księży diecezji sandomier-
skiej, pośrednio też związany z powstaniem – na ich 
dorobek intelektualny w zakresie dziejów parafii, w któ-
rych posługiwali. Wymienię tylko znanych nam najbar-
dziej: ks. Jana Wiśniewskiego, ks. Józefa gackiego czy 

ks. Pawła Kubickiego, od 
1918 r. biskupa pomocni-
czego sandomierskiego. ich 
osiągnięcia nie tylko są im-
ponujące, ale też pozwoliły 
na uratowanie od zapomnie-
nia i zniszczenia wielu doku-
mentów i źródeł historycz-
nych. Zdecydowanie trzeba 
podkreślić, że zaangażowa-
nie patriotyczne tych księży 
szło w parze z otwartością 
ich umysłów i wysiłkiem in-
telektualnym dla budowania 
naszej tożsamości i świado-
mości narodowej.

dr Piotr Michał 
Wdowski

odbyły się podobne zjazdy w innych diecezjach: w listo-
padzie w Kłoczewie na Podlasiu i Biskupicach w diece-
zji lubelskiej. 

Zupełnie inaczej przebiegał i zakończył się zjazd 
księży diecezji kieleckiej pod koniec grudnia 1862 roku 
we Wrocieryżu koło Pińczowa. Wzięło w nim udział za-
ledwie 30 kapłanów. Zebrani opowiedzieli się przeciw-
ko powstaniu z powodu bardziej pożytecznych dla spo-
łeczeństwa reform A. Wielopolskiego. Prawdopodobnie 
takie stanowisko zainspirowane zostało przez biskupa 
kieleckiego Macieja Majerczaka, który kilka tygodni 
wcześniej otrzymał godność biskupią, którą zawdzięczał 
Wielopolskiemu i starał się tłumić nastroje powstańcze 
wśród kleru. Biskup Majerczak, chociaż sprzeciwiał się 
walce zbrojnej, gdyż uważał ją za przedwczesną, nie 
współpracował z caratem. Później, w czasie powstania 
był przychylny powstańcom. Wspierał ich i pomagał 
w uwolnieniu z kieleckiego więzienia. 

Musimy pamiętać, że postawy poszczególnych 
duchownych w diecezjach były niewątpliwie różne. 
Z pewnością diecezja sandomierska wyróżniała się 
pozytywnie spośród pozostałych w poparciu dla ruchu 
powstańczego. Niemniej i tu zdarzały się przypadki od-
mowy pomocy powstańcom. Jeden z przykładów poda-
je ks. serafin szulc, kapelan oddziału A. Kurowskiego. 
Na jednej z plebanii poproszono księdza o nakarmienie 
sześciu powstańców. Proboszcz tłumaczył, że jest to nie-
możliwe, bo nie ma mięsa. Kiedy obiad wreszcie poda-
no, ten zażądał zapłaty za posiłek.

W każdym oddziale powstańczym znajdowali się 
kapelani niosący posługę duszpasterską, spowiadają-
cy, odprawiający msze święte, udzielający komunii 
świętej czy ostatniego namaszczenia. Byli wsparciem 
duchowym. Warto wymienić chociażby ks. Antoniego 
Mackiewicza – przywódcę powstania na Litwie, Agry-
pina Konarskiego – kapucyna, kapelana u Dionizego 
Czachowskiego, Władysława Kononowicza. Często też 
szli do walki bezpośrednio ścierając się z wrogiem, tak 
jak ks. Przybyłowski z seminarium sandomierskiego. 
Plebanie stawały się miejscami narad i tajnych spotkań, 
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Wobec agresji rosyjskiej w Ukrainie nie możemy 
pozostać obojętni. Koncertem „solidarni z Ukrainą”, 
który odbył się 26 marca o godz. 17.00 w kościele p.w. 
św. Mikołaja w Jedlni zaznaczamy naszą solidarność 
z narodem ukraińskim. 

Podczas koncertu wystąpiły zespoły: Bonum, Kró-
lewskie Źródła oraz Cyraneczka z Publicznej szkoły 
Podstawowej w Jaroszkach. Aranżacje muzyczne, teksty 
i scenariusz przygotował organista łukasz Kęska, któ-
ry akompaniował wykonawcom na gitarze, akordeonie 
i elektronicznym instrumencie klawiszowym. Ks. pro-
boszcz Janusz smerda serdecznie przywitał wszystkich, 
a w szczególności uchodźców z Ukrainy i podziękował 
mieszkańcom parafii za zaangażowanie i pomoc. Za po-
moc w imieniu społeczności ukraińskiej podziękowała 
także Weronika Ponamarczuk, siedemnastoletnia miesz-
kanka Kijowa, która przeczytała swój wiersz Moje życie 
rozerwane… Na tle zdjęć przygotowanych przez Annę 
Winiarską Wojciech Pestka odczytał wiersz ukraińskie-
go poety Ołeksandra irvanecia o ewakuacji przez ze-
rwany most w irpieniu. Mykola Zagyirsky, utalentowa-
ny ukraiński solista zaprezentował wzruszające utwory: 

1 Kocham wolność, zespół Chłopcy z Placu Broni.

WOLNOŚć KOChAM i ROZUMieM, 
WOLNOŚCi ODDAć Nie UMieM1

Matko moja ja wiem, Nie twoja wojna. Kolejnymi wy-
konawcami byli: Martyna strojek z refleksyjnym utwo-
rem Co mi Panie dasz w ten niepewny czas…, łukasz 
Kęska z piosenką Ryszarda Rynkowskiego Wznieś serce 
nad zło oraz Alicja gębczyk, która zaśpiewała Wracam 
do domu.

Ksiądz igor Małysz, proboszcz greckokatolickiej 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Radomiu, zwró-
cił się z podziękowaniem do parafian. We wspólnej mo-
dlitwie po polsku i ukraińsku z ks. Januszem smerdą 
prosili o pokój dla naszych wschodnich sąsiadów. 

Anna Winiarska w imieniu klubu tenisowego PA-
teX i sebastian sałek w imieniu zespołu „Królewscy 
Jedlnia” zaprosili ukraińskie dzieci na zajęcia sportowe.

Koncert prowadziła Karolina sot-sosnowska, wier-
sze z ukraińskiego przetłumaczył Wojciech Pestka. 

tak jak śpiewały dzieci z zespołu Cyraneczka: Jest 
taki czas, niepokoju, groźnych burz, kiedy wolność pu-
stym słowem jest, ale trzeba nieść pokój poprzez świat 
i za ręce mocno trzymać się, tak i my z nadzieją idźmy 
dalej.

sława Ukrainie!
Karolina Sot-Sosnowska

Od północy wdziera się orda
i dla cywilów nie ma ukrycia.
Bród-przeprawa przez rzekę w Romaniwce,
Nasza droga od śmierci do życia.

Kijów trwa! Kijów mocno się trzyma.
Jak niteczka światła we mgle -
Ludzi potok przez rzekę w Romaniwce:
Płynie: starcy, dorośli i dzieci.

Woda wlewa się im do butów.
Psy i koty szczekają i miauczą.
Bród-przeprawa przez rzekę 
  w Romaniwce -
Brama piekła, gdzie jęczą dusze!

Bądźcie przeklęci, wszyscy 
   busurmanie!
Z waszym führerem, łysą 
  nikczemnością!
ja, przekroczywszy bród 

w Romaniwce,
spamiętam wszystko, o wszystkim 

opowiem!

10 marca 2022
przeł. z ukraińskiego 

Wojciech Pestka

Ołeksandr irwaneć (1961) 
– ukraiński poeta, prozaik, drama-
turg, żołnierz-obrońca miasteczka 
irpień pod Kijowem, w którym 
mieszkał od 1990 roku, zrównane-
go z ziemią przez wojska rosyjskie 
podczas agresji na Ukrainę. Jed-
nym z symboli okrucieństwa żoł-
nierzy federacji Rosyjskiej obok 
Mariupola i Charkowa stała się ewakuacja ludności cy-
wilnej przez bród pod wysadzonym mostem w Roma-
niwce, dzielnicy irpienia. 
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