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„Medal Stulecia OdzySkanej niepOdległOści”
dla danuty Szegdy-PeStki i dla Wojciecha PeStki

29 kwietnia 2022 r. danu-
ta Szegda-pestka została uho-
norowana „Medalem Stulecia 
Odzyskanej niepodległości” 
nadanym przez Prezydenta Pol-
ski andrzeja dudę na pamiątkę 
stulecia odrodzenia państwa 
polskiego. kilka dni wcześniej 
– 20 kwietnia – takim samym 
medalem został odznaczony 
w lublinie Wojciech pestka. 

odznaczenie przyznawane jest obywatelom pol-
skim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez 
państwo polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania 
i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. 
Medal jest odznaczeniem nadawanym w okresie trwa-
nia narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyska-
nia niepodległości Rzeczypospolitej polskiej w latach 
2018–2022 osobom, które przyczyniły się budowania 
wspólnoty obywatelskiej polaków i poczucia tożsamo-
ści narodowej. dotyczy to rozwoju nauki, rozsławiania 
dobrego imienia Rzeczypospolitej polskiej poprzez kul-
turę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi 
z polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospo-
darczego Rzeczypospolitej polskiej. 

(zwf)

Danuta Szegda-Pestka urodziła się w obozie na 
Workucie za kołem polarnym. jej rodzice nigdy nie pod-
pisali zgody na przyjęcie obywatelstwa zSRR i tylko 
dzięki temu zostali po śmierci Stalina zakwalifikowani 
do repatriacji do polski w 1957 r. zawsze aktywna, włą-
czała się do prac upamiętniających historię i dziedzic-

two kultury w mieście i na wsi, gdzie obecnie mieszka. 
pracując społecznie i bezinteresownie była i nadal jest 
animatorem corocznych działań pobudzających życie 
kulturalne mieszkańców będąc pomysłodawczynią i or-
ganizatorką konkursów, warsztatów dziennikarskich 
i festynów historycznych. 

jest autorką albumu „na szlaku kapliczek” (Radom 
2013), pod jej redakcją ukazał się zbiorczy tom prac hi-
storycznych „jedlnia, wieś królewska. cud, miód i ob-
warzanki” (Radom 2019), jest współautorką serii folde-
rów, kalendarzy parafialnych, reprintów prac ks. józefa 
gackiego. 

Od 1992 roku należy do związku Sybiraków, a od 
2021 pełni funkcję prezeski koła Sybiraków w Sando-
mierzu. W 2006 r. została odznaczona krzyżem zesłań-
ców Sybiru, w 1999 odznaką honorową „Sybir”.

Od 2007 roku, jest redaktorką naczelną miesięcz-
nika „nasza jedlnia”, dba o ochronę dziedzictwa histo-
rycznego i ratowanie zabytków.

jej zasługi i dokonania zostały docenione: w 2011 r. 
otrzymała tytuł powiatowego animatora kultury, 
w 2015 r. została uhonorowana odznaką „angelus Rega-
lis” za działalność na rzecz ochrony lokalnego dziedzic-
twa kulturowego i historycznego, w 2018 dyplomem 
uznania Samorządu Województwa świętokrzyskiego za 
działalność na rzecz zachowania pamięci o represjach 
narodu polskiego w czasie ii wojny światowej i okresu 
powojennego.

Wojciech Pestka – poeta, prozaik, tłumacz, scena-
rzysta jest jednym z najbardziej aktywnych członków 
Oddziału lubelskiego Stowarzyszenia pisarzy polskich 
– organizacji, która nawiązuje do szczytnych tradycji za-
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łożonego w 1920 r. przez Stefana Żeromskiego związku 
zawodowego literatów polskich. 

O randze literackiej twórczości Wojciecha pestki 
świadczą ogólnopolskie i międzynarodowe nagrody li-
terackie w tym między innymi: nagroda Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego (2010), Międzynarodowa 
nagroda literacka im. H. Skoworody (ukraina 2012), 
Międzynarodowa nagroda literacka im. M. gogola 
(ukraina 2013), Ogólnopolska nagroda literacka im. 
B. prusa (2013). jego teksty były tłumaczone na języ-
ki: ukraiński, białoruski, rosyjski, łotewski, niemiecki 
i francuski. 

Wojciech pestka położył szczególne zasługi upo-
wszechniając polską kulturę i literaturę poza granicami 
kraju, jest inicjatorem wielu zjawisk o charakterze kultu-
rotwórczym, promujących narodową spuściznę kultural-
ną i dziedzictwo historyczne. jest nie tylko znakomitym 
pisarzem, ale i zasługującym na uznanie społecznikiem 
– pomysłodawcą ponadregionalnych działań populary-
zujących kulturę i historię polski poza granicami kraju.

Od wielu lat bierze czynny udział w organizowa-
niu corocznych naukowych i literackich sesji „nasi 
Sąsiedzi” (wspólnie ze Stowarzyszeniem pisarzy pol-
skich i Muzeum czechowicza w lublinie), jest organi-
zatorem wydarzeń artystycznych i wymiany kulturalnej 
z ukrainą, Białorusią, litwą, łotwą, Rosją, Słowacją. 
Od momentu powołania zasiada w Radzie programowej 
wydawanej wspólnie z uMcS serii „Biblioteka lite-
ratur naszych Sąsiadów”, pełni obowiązki jurora Mię-
dzynarodowej nagrody literackiej europy środkowej 
i Wschodniej im. józefa łobodowskiego, jest członkiem 
redakcji dwumiesięcznika środowisk twórczych „lu-
blin, kultura i Społeczeństwo”.

W 2013 r. za zasługi w promowaniu kultury i hi-
storii polski na Białorusi, litwie, łotwie, ukrainie na 
wniosek ambasadora Rp na ukrainie został uhonorowa-
ny odznaką „zasłużony dla kultury polskiej”, w 2015 r. 
ukraińska Fundacja kultury przyznała mu Medal „za 
Wierność przesłaniu poety”, a w 2017 r. odznaczony zo-
stał Medalem „zasłużony kulturze „gloria artis”.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

pRzeczytaj – Oddaj
W Bydgoszczy, stolicy Polskiego bookcrossin-

gu, 14 czerwca odbyły się główne obchody 19. edycji 
ogólnopolskiego święta Wolnych książek. Równole-
gle świętowano w wielu miastach polski. W rocznicę 
aktywnie włączyły się szkoły, przedszkola, biblioteki, 
uczelnie wyższe, organizacje społeczne, kulturalne, in-
stytucje naukowe, środowiska literackie, samorządy, 
media ogólnopolskie i lokalne. święto Wolnych książek 
to propagowanie idei bookcrossingu oraz czytelnictwa, 
a także uwolnienie jak największej ilości książek. 

działając wspólnie na rzecz słowa pisanego, pro-
pagując ideę bookcrossingu sprawiamy, że książki wę-
drują nie tylko po całej polsce, ale i po całym świecie! 
niech ogólnopolskie święto zachęca nadal do dzielenia 
się czytelniczą pasją oraz uczy miłości do literatury. po-
zwólmy trwać tej pięknej tradycji i spotkajmy się po-
nownie za rok – napisała jolanta niwińska z Fundacji 
Bookcrossing Polska.

W kraju jest już 4220 aktywnych użytkowników, 
339403 uwolnionych książek, 20383 założonych półek.

parafia jedlnia pierwsza w gminie pionki podjęła 
inicjatywę uwolnionej książki. W kruchcie naszego ko-
ścioła od 28 maja znajdziemy regał z książkami w formie 
ruchomej biblioteki. na półkach znajduje się 111 wolu-
minów o różnej tematyce, m.in. wiersze ks. jana twar-
dowskiego, ks. józefa tischnera, książki dla młodzie-
ży, zdrowym stylu życia, religijne, popularnonaukowe. 
każdy może wziąć wybraną książkę, a po przeczytaniu 
oddać i odstawić na swoje miejsce. W miarę potrzeb bę-
dziemy również wykładać gazetę nasz jedlnia i Miej-
scowości Okoliczne – będzie można wypożyczyć a tak-
że zabrać (bez oddawania) w celu uzupełnienia braku-

jących numerów. książki powinny podróżować, krążyć 
z rąk do rąk. W tej podróży ważne jest to, że po prostu 
są czytane.

Anna Winiarska
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nie pRzejdę OBOk
Żyć dla Boga nie potrafię, żyć bez Niego nie umiem 

– te gorzkie słowa wypowiada kilka dni przed śmiercią 
kapłan, proboszcz małej, otoczonej puszczą parafii, bo-
hater książki Wojciecha pestki Bezsenne. historia sprzed 
prawie stu pięćdziesięciu lat, jeden z wielu nieznaczą-
cych epizodów z dziejów prowincjonalnej społeczności, 
nabiera nagle szczególnej wyrazistości i uniwersalizu-
je się w prawdę ponadczasową, rodzaj przypowieści 
o kondycji jednostki, jej powinnościach wobec bliźniego 
i ojczyzny. książka ma formę nieregularnego dziennika 
obejmującego dwa miesiące, od 21 września do dnia 
śmierci, 21 listopada 1876 roku. jego zapisy dotyczą 
otaczającej rzeczywistości, zdarzeń powszednich: świ-
niobicia, przygotowań do odpustu, pożaru stogu siana, 
konfliktu z kowalem o miejsce na cmentarzu, napadu na 
plebanię, porwania…, które w obliczu postępującej cho-
roby i zbliżającej się śmierci nabierają niezwykłej dra-
maturgii. opowiadane z dystansem, jaki wymusza niedy-
spozycja fizyczna, poznawane często za pośrednictwem 
innych osób, stają się pretekstem do refleksji o lokalnych 
tradycjach, wierzeniach i zwyczajach trzymającej się na 
uboczu, żyjącej po swojemu wiejskiej społeczności. jest 
to społeczność szczególna, świadoma swoich praw i hi-
storii, sięgającej czasów jagiełły, rządząca się przekazy-
wanym z pokolenia na pokolenie zwyczajowym prawem 
bartnym i opierająca się zmianom. Bohater książki pest-
ki, miejscowy proboszcz, wrósł w tą nieprzewidywalną 
wiejską społeczność, nauczył się w niej funkcjonować 
i wpływać na jej zachowania. jego dziennik, pisany ze 
świadomością postępów choroby i zbliżającej się śmier-
ci, jest próbą uporządkowania i podsumowania życia, 
oddanego na służbę Bogu i Ojczyźnie.

Szczerość, na którą człowiek może się zdobyć jedy-
nie w obliczu rozstrzygnięć ostatecznych, prowadzi do 
zaskakujących przewartościowań i zakwestionowania 
systemu podstawowych wartości, którymi się kierował 
w swoim życiu. Szczególnie przejmujące są zapisy-po-
lecenia odnoszące się do szczegółów ceremonii pogrze-
bowej, za pośrednictwem których próbuje zapanować 
nad swoimi wątpliwościami i sprowadzić je do rutyno-
wych kościelnych procedur.

chwilami w tym buncie przeciwko temu, w co 
wierzył i czemu oddał młodość, przypomina Mickiewi-
czowskiego konrada z iii części dziadów, próbującego 
dotrzeć do prawdy i przeniknąć tajemnice egzystencji, 
albo biblijnego jakuba walczącego z aniołem. 

jak pestka zdradza w nocie odautorskiej, postać 
głównego bohatera inspirowana jest życiem ks. józefa 
gackiego. to niezwykła, warta przypomnienia postać, 
czasami w słownikach biograficznych i encyklopediach 
wymieniana jako historyk kościoła, autor licznych prac 
naukowych i monografii miejscowości. 

zapisy przemyśleń głównego bohatera Bezsennego, 
świadomego zbliżającej się śmierci i szukającego odpo-
wiedzi na najważniejsze pytania – o powinność wobec 

bliźnich, Ojczyzny, Boga, pokazują ewolucję jego po-
staw. jego życiowe credo można sprowadzić do kilku 
słów: nie przejść obojętnie obok zła i krzywdy drugiego 
człowieka. 

przejmująca narracja bohatera Bezsennego, dzięki 
skrótowej formie dziennika buduje ekspresję nie tylko 
w odniesieniu do bieżących wydarzeń, ale także powro-
tów w przeszłość: wspomnień czasów studenckich, po-
wstania listopadowego, kampanii wołyńskiej… zapisy 
datowane są dwoiście: według zaprowadzonego przez 
władze gubernialne zwyczaju równoczesnego poda-
wania dat z kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. 
dziennik pisany jest nieco archaicznym językiem, autor 
z premedytacją (i niezwykłą maestrią) sięga do słow-
nictwa epoki, posiłkuje się składnią i określeniami za-
czerpniętymi z oryginalnych prac ks. józefa gackiego 
uwiarygadniając zapisy i nadając prozie unikalny kolo-
ryt. ten zabieg, choć w innych przypadkach mógłby się 
wydać ryzykowny, tu sprawdza się znakomicie. 

Stonowana, czarna okładka z szarym ludowym 
ornamentem nie rzuca się w oczy, nie zapowiada tych 
smakowitych narracyjnych kąsków jakimi stają się dla 
czytelnika kolejne dzienne zapisy. trzeba przyznać, że 
lektura wciąga i po przeczytaniu kilku pierwszych stron 
trudno oderwać się od książki. 

Danuta Szegda
Bezsenne, lublin: instytut literatury i Stowarzy-

szenie pisarzy polskich Oddział lubelski 2021.
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WydaWca: parafia św. Mikołaja w jedlni
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ROWeRaMi dO śW. FRanciSzka
z g o d n i e 

z czerwcową tra-
dycją już po raz 
czternasty miesz-
kańcy naszej pa-
rafii i okolicz-
nych miejscowo-
ści uczestniczyli 
w rajdzie rowero-

wym połączonym z mszą polową przy ka-
pliczce św. Franciszka. 26 czerwca o godz. 
14, liczna grupa miłośników jazdy rowerem, 
zgromadziła się na placu przy kościele św. 
Mikołaja w jedlni i po krótkiej modlitwie 
wyruszyli wyznaczoną trasą. jadąc drogą 
„królewski gościniec” uczestnicy rajdu po 
krótkim odpoczynku przy kapliczce św. te-
kli dotarli do kapliczki św. Franciszka. 

ks. proboszcz janusz Smerda po-
witał liczne grono zebranych i punktu-
alnie o godz. 15 odmówiliśmy koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. następnie 
rozpoczęła się Msza św. przy ołtarzu 
przygotowanym przez leśników z nad-
leśnictwa kozienice w pionkach. Mo-
dliliśmy się o pokój w europie, o nasz 
wspólny dom – przyrodę. dbając 
o piękno przyrody, chwalimy i pozna-
jemy jego Stwórcę. „pochwalony bądź, 
panie mój” śpiewał św. Franciszek 
z asyżu. na zakończenie ks. proboszcz 
podziękował wszystkim uczestnikom 
oraz osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie rajdu. uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe przypinki i udali się na 
polanę, gdzie leśniczy jacek Warchoł 
przygotował miejsce na ognisko. za-
praszamy na kolejny jubileuszowy rajd 
za rok.

Anna Winiarska
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RekReacja i integRacja
W naszej parafii już od pierwszych dni agresji Ro-

sji na ukrainę zjawili się ukraińscy uchodźcy. Starsze 
dzieci rozumiały, że zaczęła się brutalna wojna, młodsze 
widziały smutek, łzy i rozpacz rodziców. W prywatnych 
domach przyjęliśmy około 60 osób. W hotelach na te-
renie parafii dalsze 50 osób. niektórzy po kilku dniach 
pojechali dalej, inni zostali. Szybko zorganizowano dla 
nich mieszkania, pokoje przy rodzinach, opiekę lekar-
ską, a także możliwość uczenia się języka polskiego 
oraz treningi na boisku sportowym. W kaplicy Wieczy-
stej adoracji w jedlni kolonii znalazło miejsce 11 osób, 
poinformowała nas przełożona, siostra ewelina Bubała.  
niektórzy już  wrócili do ukrainy, inni pojechali dalej 
w polskę. koncertem „Solidarni z ukrainą”, który odbył 
się 26 marca w kościele p.w. św. Mikołaja w jedlni za-
znaczyliśmy naszą solidarność z narodem ukraińskim. 

dla dzieci i młodzieży z ukrainy, przebywających 
na terenie naszej parafii, 7 maja w ogrodach plebań-
skich zorganizowano festyn rekreacyjno-integracyjny. 
Spotkanie rozpoczęło się od tańców belgijka i chocola-
te, które angażują wszystkich do zabawy. na świeżym 
powietrzu przy majowej pogodzie dzieci uczestniczyły 

w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez 
wolontariuszy z publicznej Szkoły podstawowej w ja-
roszkach oraz zespołu Szkolno-przedszkolnego w je-
dlni. W przerwach między zabawami zarówno dzieci, 
jak i ich opiekunowie mogli skosztować pieczonych na 
ruszcie kiełbasek oraz różnych ciast przygotowanych 
przez panie z parafialnego Wolontariatu. 

Podczas integracyjnego festynu nikogo nie opusz-
czał dobry humor, a uśmiechy dzieci były najlepszym 
podziękowaniem. Festyn został zorganizowany z inicja-
tywy Wolontariatu św. Mikołaja w jedlni.

Anna Winiarska
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BłOgOSłaWiOna paulina jaRicOt 
założycielka Róż Różańcowych oraz dzieła Rozkrzewiania Wiary
Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Paulina Jaricot była 

uległa Duchowi Świętemu, który pobudzał ją do no-
wych pomysłów i inicjatyw na rzecz szerzenia Ewangelii 
i służby ubogim. 

to fragment homilii kard. luisa antonia tagle’a 
podczas beatyfikacji pauliny jaricot, która miała miejsce 
22 maja 2022 r. w lyonie. kim jest nowa błogosławio-
na? to świecka kobieta, wizjonerka, która z wielką de-
terminacją, ale i pokorą, założyła i prowadziła wspania-
łe dzieła w czasach, kiedy osoby świeckie, tym bardziej 
kobiety, nie miały dużych możliwości działania.

paulina jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w lyonie 
we Francji, jako córka bogatego przemysłowca. W ro-
dzinie otrzymała staranne wychowanie religijne. W wie-
ku 17 lat zapragnęła służyć Bogu. złożyła prywatny ślub 
czystości. zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, 
pomagając im. gorąco czciła i kochała jezusa w naj-
świętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim 
wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek naj-
świętszego Serca pana jezusa. codziennie adorowały 
one jezusa eucharystycznego. 

kiedy miała 23 lata, jej dzieło pięknie rozwijało się 
i przeszło pod zarząd specjalnej Rady. Wtedy paulina pod-
jęła duchową formę wspierania dzieła poprzez modlitwę 
różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec. 

Wobec trudnej sytuacji społecznej we Francji, pau-
lina zaczęła szukać sposobu pomocy biednym rodzi-
nom robotniczym. cały swój majątek przeznaczyła na 
budowę gmachu, który miał być ośrodkiem przemysło-
wym, gdzie robotnicy z rodzinami mogli podjąć pracę 
i otrzymać wynagrodzenie. niestety, inwestycja upadła 
wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. paulina do końca 
życia spłacała długi, żyjąc w ubóstwie i opuszczeniu.

zmarła 9 stycznia 1862 r. ze słowami: Boże mój, 
wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cier-
pień, jakie mi zadali. założone przez paulinę jaricot 
dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyło 
2 tys. członków. Od roku 1922 r. ma ono status dzieł 

papieskich i obecnie działa w 144 krajach na świecie. 
paulina podjęła także działania rozpowszechniania mo-
dlitwy różańcowej. tworzyła w tym celu 15-osobowe 
grupy, które przyrównywała do bryłek węgla, wzajem-
nie się ogrzewających. Wkrótce Żywy Różaniec i two-
rzące go Róże – koła Różańcowe mocno rozpowszech-
niły się w wielu krajach. Róże istnieją w parafiach na 
całym świecie, modląc się m.in. za miesięczne intencje 
misyjne i ewangelizacyjne, które papież wyznacza na 
każdy rok. 

Beatyfikacja pauliny jaricot jest piękną okazją, by 
odkryć modlitewne dzieło jej życia. dzięki modlitwie 
różańcowej oddajemy cześć Matce Bożej i wypraszamy 
wiele łask przez wspólne odmawianie różańca. do Ży-
wego Różańca w całej polsce należy obecnie ok. 2 mln 
wiernych. 

koła i Róże różańcowe działają we wszystkich die-
cezjach w polsce. także w naszej parafii istnieje od lat 
piękna tradycja działalności kół Żywego Różańca, które 
włączają się w potężną armię modlitewną czcicieli Ró-

żańca świętego. Modlitwa różańcowa 
jest bowiem doskonałym sposobem 
poznawania chrystusa oraz odkrywa-
nia wielkich dzieł Boga, która przy-
nosi błogosławione owoce. 

dziękujemy ci, Boże, za błogo-
sławioną paulinę jaricot, przez którą 
ubogaciłeś kościół darem Żywego 
Różańca i prosimy cię przez jej wsta-
wiennictwo, abyśmy zawsze gorli-
wie odmawiali modlitwę różańcową 
i wspierali się wzajemnie w różach 
różańcowych. 

oprac. ks. Janusz Smerda
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Wakacyjny nadBagaŻ 
często narzekamy na brak czasu, czujemy się zmę-

czeni i wypaleni. Wydaje się nam, że czas płynie szyb-
ciej niż powinien. znajdźmy więc chwil kilka na re-
fleksję i rozważanie, co powoduje ten stan „zadyszki”. 
a przecież wszystkim nam zależy, aby pięknie przeżyć 
dany nam czas. postarajmy się smakować życie – nie 
połykać, cieszyć się każdą dobrą chwilą – nie wyolbrzy-
miać złych. 

z pewnością życie jest sztuką znajdowania równo-
wagi pomiędzy pracą, relacją z Bogiem i bliźnimi. czas 
pandemii, izolacji, a teraz czas wojny w ukrainie powi-
nien nas skłonić do głębszej refleksji nad kruchością, ale 
i wartością życia.

Wielu z nas nieraz słyszało powiedzenie „ora et la-
bora”, czyli „módl się i pracuj”. to myśl świętego Be-
nedykta z nursji. zachęcam do głębszego rozważenia 
jej, jak ją dziś możemy zinterpretować? pierwsza myśl 
to pracować w taki sposób, jakby wszystko zależało od 
nas, a modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga. 
Modlitwa i uczciwa praca niesamowicie rozwija, uboga-
ca i uszlachetnia. „Ora et labora” – modlitwa i praca to 
sprawdzony przepis na szczęśliwe i spełnione życie.

zbliżają się wakacje, urlopy, jednym słowem wy-
czekiwany wypoczynek. Pewnie w tym roku wielu z nas 
planuje urlop wyjazdowy, bo ostatnie dwa lata w czasie 
pandemii były ubogie w wyjazdy. 

Warto zastanowić się jak go przeżyję, aby odpo-
cząć, zdystansować od szkolnych czy zawodowych obo-
wiązków. dzisiaj modnym i ciekawym słowem stała się 
„uważność”. czego nas uczy? na pewno umiejętności 

doceniania i wykorzystania czasu, także wypoczynku. 
Warto dla dobra duszy i ciała nauczyć się uważnie i doj-
rzale przeżywać własne życie, czyli: pracę, trud, smutki, 
radości, miłość, zawód, rozczarowanie, szczęście, a tak-
że wiarę i relację z Bogiem. uważność pomoże nam do-
cenić to, co najważniejsze. 

nie trzeba wcale wydawać wielkich pieniędzy ani 
jechać na drugi koniec świata, żeby naprawdę wypo-
cząć. Spacery, dobra książka, cisza, bliskość rodziny 
i przyjaciół potrafi czynić cuda.

unikajmy nadmiernego hałasu i tłumu, niech nie 
zabraknie czasu na modlitwę i eucharystię. 

nie ma lepszych i gorszych miejsc czy sposobów 
na spędzanie wolnego czasu. każdy jest piękny i dobry, 
jeśli ci odpowiada i sprawi, że oderwiesz się od codzien-
ności. nie zabierajmy ze sobą nadbagażu w postaci za-
ległości zawodowych, kłopotów, remontów, pożyczek, 
niezałatwionych spraw. gdy wrócisz wypoczęty rozwią-
żesz je znacznie lepiej i korzystniej. 

zaufaj także Bogu i w spokoju ducha oddaj Mu całe 
swoje życie. daj Bogu szansę pomóc sobie, nie myśl, że 
jesteś wszechmogący, bo tak nie jest. Starajmy się po-
wierzyć Bogu cały nasz czas i dziękować Mu za wszyst-
ko, co nas spotyka.

Boże, Stwórco, który kazałeś nam żyć na ziemi jako 
pielgrzymom w drodze do nieba, pomóż nam, abyśmy 
w naszej wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, 
kochali Eucharystię i cieszyli się pięknem otaczającego 
świata. 

oprac. ks. Janusz Smerda

Wszechmogący wieczny Boże, przychodzimy do 
ciebie, jako słabi do mocnego, jako potrzebujący do 
dobrodzieja, jako dzieci do Ojca, i w imię jezusa chry-
stusa prosimy cię o wszystko, co prawdziwą szczęśli-
wość zapewnić nam może. 

daj nam czego potrzebujemy, udziel co jest zba-
wienne i korzystne, bądź nam zawsze przewodnikiem 
po wszystkich naszych ścieżkach. 

Ojcze! twoja mądrość niech nami rządzi, łaska 
niech utrzymuje, dobroć i miłosierdzie niech nas cieszy 
i rozwesela, sprawiedliwość wzmacnia, wszechstron-
ność broni; Synu Boży, niech wcielenie twoje będzie 
podporą naszej wiary, twe słowa nauką, życie twe wzo-
rem, pokora przykładem, cierpliwość naszą mocą, męka 
odkupieniem, krzyż naszą chwałą, twoja śmierć naszem 
życiem, zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie nadzie-
ją, twój sąd naszem wnijściem do nieba.

Wpój w nas uszanowanie ku duchownej i świeckiej 
zwierzchności, zgodę z domownikami i współobywatel-
lami, skromność i poważanie względem starszych, przy-
stępność dla niższych, usłużność dla każdego. 

„O WSzelkie dOBRO”
daj, panie, abyśmy szczerze dzielili los bliźniego, 

z każdym żyli w zgodzie, przykładny pokój utrzymywa-
li, i szczęście drugich ile możności pomnażali. 

zachowaj nas, panie, od niebezpiecznego towarzy-
stwa. 

niech ostrożność i czujność będzie nam niedostęp-
ną, abyśmy uniknęli zwodzicieli, trzymali się poboż-
nych, ich przykład naśladowali, naszym przykładem 
budowali innych i tak żyli, abyśmy św. wiarę naszem 
postępowaniem uczcili, ile możności pobożność i oby-
czajność rozkrzewiali. 

daj nam także, Ojcze nasz, tyle doczesnego błogo-
sławieństwa, ile twoja mądrość i dobroć widzi potrzeb-
nem dla naszego dobra.

pobłogosław naszej pracy przy spełnianiu obowiąz-
ków powołania, abyśmy tyle zarobili, ile potrzebujemy 
do utrzymania siebie i swoich, do ratowania biednych, 
usłużenia bliźniemu, dopomożenia ubogiemu i pomno-
żenia twojej chwały. amen.

ks. Józef Gacki (1805–1876)
fragment modlitwy



9

15 lat zeSpOłu kRÓleWSkie ŹRÓdła
19 czerwca uroczystą mszą świętą rozpo-

częły się obchody 15-lecia istnienia zespołu 
królewskie Źródła. następnie Orkiestra Boni 
angeli pod batutą piotra Wysockiego przywi-
tała zgromadzonych gości na ogrodach ple-
bańskich. ksiądz proboszcz, jako gospodarz, 
powitał wszystkich przybyłych, po czym wraz 
z kierownikiem zespołu – łukaszem kęską, 
podziękował lokalnym władzom oraz sponso-
rom za pomoc i wsparcie w prowadzeniu ze-
społu. zostały rozdane także podziękowania 
dla byłych członków oraz tych, którzy włożyli 
cząstkę siebie w działalność grupy. najstarsza 
członkini zespołu, krystyna czachor, opowie-
działa historię królewskich Źródeł. następnie 
jubilaci wraz z zespołem cyraneczka zaprezen-
towali kilka utworów. 

Stowarzyszenie jedlnia uhonorowało zespół kró-
lewskie Źródła, łukasza kęskę oraz państwa krystynę 
i tadeusza piechurskich nagrodą angelus Regalis. pod-
czas festynu zaprezentowali się: zespół cyraneczka oraz 
chłopacy Wojacy (Władysław grzywacz i piotr nako-
neczny) z pSp w jaroszkach, zespół półborzanki z au-
gustowa, zespół kontrast z pionek, zespół znak Stop, 
kgW Mąkosy, dąbrowianki oraz zespół guzowian-
ki. na koniec odbyła się dyskoteka pod gwiazdami 
z zespołem lukart (dominika jaroszek i łukasz kę-
ska). W trakcie festynu nie zabrakło atrakcji. Były 
pokazy strażackie (OSp jedlnia), zamki dmuchane, 
wata cukrowa oraz smakowite, regionalne potrawy 
przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiej-
skich.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Wójt 
gminy pionki – Mirosław ziółek, katarzyna ko-
nopska – sekretarz gminy Pionki, Mariusz Siczek – 
przedstawiciel Starostwa powiatowego w Radomiu, 
dariusz gonciarz – przewodniczący Rady gminy, 
Radni gminy pionki: konrad dąbrowski, piotr gęb-
czyk, Sebastian Sałek, Sławomir Słomka, ks. Marcin 
pietras, nadleśniczy tomasz Sot.

Swoje stoiska zaprezentowali: hafciarka i koron-
czarka z kozienic – Władysława Barbara drachal, 
artysta rzeźbiarz zbigniew kurasiewicz z kozienic, 
państwo Marlena i andrzej zielińscy z pracowni Ma-
larsko-Rzeźbiarskiej „impresja” z kozienic oraz jakub 
Warchoł z czarnej „lawendowo nad zagożdżonką” ze 
wspaniałymi naturalnymi wyrobami z lawendy, nad-
leśnictwo kozienice z licznymi quizami z przedstawi-
cielem lidią zaczyńską, Stowarzyszenie pszczelarzy 
puszczy kozienickiej w pionkach na czele z prezesem 
stowarzyszenia Piotrem Smolarczykiem, Witoldem 
Sztobrynem i anetą pietruszką. gwiazdą wieczoru był 
zespół guzowianki.

Wieczorem na jubileusz z wielkimi fanfarami dołą-
czył gkS królewscy jedlnia z radosną nowiną o awan-
sie do extraklasy. goście świetnie się bawili do późnych 

godzin wieczornych. imprezę poprowadziła karolina 
Sot-Sosnowska. Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wolontariatu parafii św. Mikołaja w jedlni i koła go-
spodyń Wiejskich w jedlni „jedlianianki” oraz do koła 
gospodyń Wiejskich w dąbrowie kozłowskiej. 

Krystyna Czachor
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Dzieci rodzą się ze skrzydła-
mi. Nauczyciele pomagają im je 
rozwinąć – janusz korczak

dobro dziecka i jego osią-
gnięcia warte są każdego trudu. 
Wyjątkowe sukcesy uczniów 
w roku szkolnym 2021/2022 
utwierdziły nas w przekonaniu, 
że warto rozwijać zainteresowa-
nia i uzdolnienia naszych wy-
chowanków. uczniowie Szkoły 
podstawowej im. jana kocha-
nowskiego w jaroszkach ostatnio 
zdobyli szereg nagród i wyróż-
nień w kilku konkursach.

adam kozłowski, uczeń klasy 1 zajął i miejsce 
w konkursie plastycznym „karta z Wielkanocy”, orga-
nizowany przez dom kultury Borki w Radomiu. W tym 
samym konkursie wyróżnienie otrzymała agnieszka 
Wolska, uczennica klasy 7. 

kolejnym sukcesem było wywalczenie drużynowo 
ii miejsca w powiatowych eliminacjach Xliii Ogól-
nopolskiego turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu dro-
gowym. drużynę reprezentowali: jan jasek, karolina 
Molendowska, Weronika jaroszek – uczniowie z klasy 
5 oraz piotr drela, uczeń klasy 4.

W konkursie o podobnej tematyce jan jasek, uczeń 
klasy 5, zajął ii miejsce w XXiV Międzypowiatowym 
turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu drogowego 
„Bezpieczna droga” w Radomiu. 

antonia jasek i kacper Oliwa z oddziału przed-
szkolnego otrzymali wyróżnienia w konkursie „ilustra-
cja do bajeczki”, organizowanym przez Miejską Biblio-
tekę publiczną w pionkach. uczniowie wykonali pomy-
słowe ilustracje, które opublikowała biblioteka.

nagrodę w koncercie laureatów XXXiX Małego 
konkursu Recytatorskiego otrzymała agnieszka Wol-
ska, uczennica klasy 7.

najwięcej nagród zdobyli nasi 
uczniowie w XVii edycji diece-
zjalnego konkursu pieśni i poezji 
patriotycznej „kocham moją ojczy-
znę”. Organizatorem konkursu był 
diecezjalny instytut akcji katolic-
kiej diecezji Radomskiej oraz pa-
rafialne oddziały akcji katolickiej. 
etap regionalny radomski odbył się 
27 maja w Młodzieżowym domu 
kultury im. heleny Stadnickiej. 
przeprowadzany był w dwóch kate-
goriach – poezja i śpiew. W katego-
rii śpiew młodszej grupie wiekowej 
i miejsce zajął duet Władysław grzy-
wacz i Piotr nakoneczny z klasy 1, 
w starszej grupie wiekowej również 

SukceSy naSzych ucznióW

i miejsce zajął duet Helena grzywacz i Maja Strojek, 
uczennice klasy 5. kacper drózd, uczeń klasy 3, zajął 
ii miejsce jako solista. Również ii miejsce zajął zespół 
„cyraneczka” w składzie – Róża grzywacz, Michalina 
Sosnowska, natalia Wolska, karolina Molendowska, 
Weronika jaroszek, katarzyna Stankiewicz. iii miejsce 
wyśpiewała klaudia Stankiewicz z klasy 7, a wyróżnie-
nie otrzymała antonina jasek z oddziału przedszkolne-
go. Wyróżnienia w kategorii recytacja powędrowały do 
leny król z oddziału przedszkolnego, leny dei z kla-
sy 1 oraz agnieszki Wolskiej z klasy 7. 

Maja Strojek, uczennica klasy 5, i Franciszek ja-
sek, uczeń klasy 2, otrzymali wyróżnienia w konkursie 
plastycznym „portret moich rodziców”. konkurs został 
zorganizowany przez MOk w pionkach.

Maja Strojek wyśpiewała iii miejsce w konkursie 
piosenki „Wygraj Szansę”. konkurs był zorganizowany 
przez tV Media i odbył się w Sali koncertowej Ra-
domskiej orkiestry kameralnej. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz 
trzymamy mocno kciuki za kolejne sukcesy!

Zespół Cyraneczka

Od lewej Karolina Molednowska, Weronika Jaroszek, Piotr Drela, Jan JasekAgnieszka Wolska
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W dniach 10–12 czerwca grupa 50 pielgrzymów, pod 
opieką duszpasterską ks. proboszcza janusza Smerdy, wy-
ruszyła na poznawanie zakątków dolnego śląska. zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od trzeciego co do wielkości zamku 
w polsce – zamku książ w Wałbrzychu. z audio prze-
wodnikami wyruszyliśmy podziwiać barokowe wnętrza 
zamku, pięknie odrestaurowane sale z zabytkowym wypo-
sażeniem z przełomu XiX i XX wieku: apartamenty księż-
nej daisy, gabinet księcia, salon zielony, reprezentacyjną 
salę Maksymiliana, salon biały, salon chiński, salon gier. 
zwiedzanie zakończyliśmy na słynnych tarasach z ozdob-
nymi ogrodami utrzymanymi w stylu francuskim, które 
otaczają zamek. Rozmieszczone na 12 poziomach tarasy 
zajmują powierzchnię 2 ha. następnie z przewodnikiem 
udaliśmy się na przejście podziemną półkilometrową tra-
są, która stanowi pamiątkę okresu ii wojny światowej. za 
pomocą przekazu multimedialnego uzupełnionego o ko-
mentarz przewodnika poznaliśmy historię podziemi, teo-
rie o celu ich powstania oraz tragiczną historię więźniów, 
których rękami te tunele zostały wydrążone. temperatura 
powietrza wynosiła ok. 6 st. c, jednak nie czuliśmy zim-
na. zwiedziliśmy również znajdującą się nieopodal zam-
ku palmiarnię, miejsce pełne zieleni i barwnych kwiatów 
z ponad 250 gatunkami roślin z całego świata.

drugim miejscem, które w piątek odwiedziliśmy, 
była Bazylika nawiedzenia najświętszej Marii panny 
w Wambierzycach. po powitaniu przez franciszkanina, 
ojca tyberiusza, udaliśmy się na mszę św. W eucharystii 
uczestniczył ks. proboszcz janusz Smerda, modląc się 
w intencji pielgrzymów, naszych rodzin, parafian. do 
świątyni weszliśmy po monumentalnych, kamiennych 
schodach liczących 57 stopni o symbolicznym znacze-
niu: 9 – chóry anielskie, 33 – wiek chrystusa w chwili 
ukrzyżowania, 15 – wiek Maryi w chwili poczęcia chry-
stusa. po mszy zostaliśmy oprowadzeni po terenie sank-
tuarium, zakrystianka Regina chmiel bardzo ciekawie 
opowiedziała historię jego powstania. po apelu Maryj-
nym czekała na nas jeszcze jedna atrakcja. Wieczorna 
iluminacja bazyliki, którą podziwialiśmy przy dźwię-
kach pieśni ave Maria.

zakĄtki dOlnegO ślĄSka

W sobotę zwiedzanie Wrocławia rozpoczęliśmy od 
panoramy Racławickiej, która zrobiła na nas największe 
wrażenie. przez zastosowany efekt trójwymiaru, mieli-
śmy wrażenie głębi pola bitwy. następnie zobaczyliśmy 
rynek ze słynnym ratuszem, magiczny ostrów tumski 
z katedrą św. jana chrzciciela. Byliśmy w jednej z naj-
starszych i największych bibliotek naukowych w kraju 
– Ossolineum, oraz w Hali Stulecia, największej żelbe-
towej budowli – obiekt wpisany jest na listę światowe-
go dziedzictwa uneSco. W afrykarium – specjalnie 
wybudowanym kompleksie basenów i akwariów, po-
dziwialiśmy faunę pochodzącą z czarnego lądu. Oglą-
daliśmy rzeźby Magdaleny abakanowicz, tadeusza 
kantora, Salvadora dalego. Mieliśmy także możliwość 
podziwiania urokliwych zakątków Wrocławia z pokładu 
statku wycieczkowego nereida. 

kolejnym etapem naszej pielgrzymki była góra św. 
anny, słynąca z sanktuarium będącego jednym z naj-
cenniejszych obiektów w polsce. Stoi tu XVii-wieczny 
klasztor oo. Franciszkanów oraz wspaniała Bazylika św. 
anny. do świątyni dostaliśmy się przez tzw. plac Raj-
ski otoczony pięknymi krużgankami. Wnętrze kościoła 
zaskoczyło nas niezwykłym bogactwem zdobień i ma-
lowideł oraz pięknymi organami. Byliśmy obecni na 
mszy, podczas której posługę sprawował ks. proboszcz 
janusz Smerda. Ojciec atanazy polanko przybliżył nam 
historię powstania sanktuarium i dzieje franciszkanów. 
po prelekcji, spacerując alejami lipowymi i bukowymi, 
odwiedziliśmy kaplice: Męki pańskiej, grotę lurdzką, 
pomnik św. jana pawła ii.

te kilka dni spędzonych razem było czasem modli-
twy, dobrego odpoczynku od codziennych zajęć, pozna-
wania ciekawych zakątków naszej ojczyzny oraz budo-
wania wzajemnych relacji.

Anna Winiarska
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pomagają młodszym i starszym, zdrowym 
i chorym, rówieśnikom, troszczą się o zwierzęta 
i przyrodę. Mają wiele pasji. największą z nich 
jest pomaganie!

18 maja w klubokawiarni „arka” odbyła się 
XXiii Radomska gala Samorządowego konkur-
su nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego 
lokalną edycję od 23 lat organizuje Stowarzysze-
nie centrum Młodzieży „arka” wspólnie z urzę-
dem Miejskim w Radomiu. inicjatorem i ogólno-
polskim koordynatorem jest fundacja „świat na 
tak”. Ma on promować młodych, którzy chętnie 
pomagają innym, działając w swoich środowi-
skach.

W tegorocznej edycji nominowanych było 
17 osób ze szkół w Radomiu i w regionie.

Wśród młodszych nominowanych są dwie 
uczennice z zespołu Szkolno-przedszkolnego 
w jedlni: karolina luty oraz zuzanna Wróbel, 
które aktywnie działają w wolontariacie oraz 
podejmują inne działania na rzecz społeczności 
szkolnej i środowiska lokalnego.

zuzanna Wróbel została laureatką konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych”. 

zuzannie oraz wszystkim wyróżnionym 
i nominowanym serdecznie gratulujemy.

niech wolontariat nadal będzie źródłem 
Waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność 
i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, 
motywuje Was do dalszego działania i pracy 
w wolontariacie.

Renata Pająk

15 marca w gminnej Bibliotece Publicznej w jedlni 
mieliśmy przyjemność gościć aktorów z teatru „Maska” 
z krakowa ze spektaklem „prastara książnica – skarb 
i tajemnica” (bajka promująca czytelnictwo i świadome 
korzystanie z internetu). W dzisiejszym świecie często 
mawia się, że internet to skarbnica wiedzy i bez trudu 
oraz większego wysiłku znajdziemy tam odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania. czy to oznacza, że biblioteki pu-
stoszeją a książki i papierowe encyklopedie nie są już 
nam potrzebne? nic bardziej mylnego. i o tym właśnie 
opowie nam piratka kira, która podróżując, w swoim te-
lefonie ustala plan wycieczek i swoim statkiem płynie 
do celu. kiedy dopływa do bezludnej wyspy, gdzie ukry-
ty jest skarb i próbuje otworzyć internetową mapę, oka-
zuje się, że na wyspie nie ma Wifi! co teraz zrobić? jak 
rozpalić ognisko? jak rozbić obóz? na te pytania kirze 

WSpaniała MłOdzieŻ

teatR „MaSka” z kRakOWa 
z WizytĄ W gBp W jedlni

do tej pory odpowiadał internet, teraz musi radzić sobie 
sama. jak to zrobić i co to jest książnica dowiedziały się 
u nas dzieci ze Szkół podstawowych z jaroszek i z je-
dlni.

Od lewej Karolina Luty, Zuzanna Wróbel
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leśna kapliczka
na skraju lasu, tuż przy stawach, między wioskami 

Stoki a zadobrzem stoi leśna kapliczka, na pniu drzewa 
przymocowany został niewielki obrazek z wizerunkiem 
Matki Boskiej częstochowskiej. kto powiesił obrazek, 
kiedy i na jaką okoliczność? nie wiadomo. Wiadomo, 
że było to po i wojnie światowej. Wiadomo, że z tym 
miejscem związane było pewne zdarzenie. 

gdy w 1943 r. kończyło się lato, do gajówki w po-
bliżu stawów przyszła grupa kilkunastu partyzantów. 
W czasach okupacji niemieckiej, leśniczówki i gajówki 
były miejscem przekazywania oddziałom partyzanckim 
koczującym w lasach żywności, odzieży, informacji 
o sytuacji w terenie oraz amunicji. niemcy dobrze o tym 
wiedzieli, dlatego niemal każdego dnia kontrolowali te 
miejsca. zapadał zmierzch, przybyła do gajówki grupa 
partyzantów została zaskoczona przez niemiecki patrol 
(motocykl i samochód osobowy). powstała strzelanina, 
partyzanci uciekli w głąb lasu, każdy w dowolnym kie-
runku. jeden z nich został ranny w nogę, nie mógł dale-
ko oddalić się z powodu dokuczliwego bólu. Rana krwa-
wiła, a kiedy strzelanina ucichła, partyzant zdjął buta, 
ranę owinął onucą, aby zatamować krwotok. zapadła 
noc, ranny partyzant leżąc w gąszczu zarośli zaczął mo-
dlić się odmawiając pacierz, prosząc Matkę Boską czę-
stochowską o przetrwanie i ocalenie. W środku nocy do 
rannego podeszło kilka dzików. zwierzęta te mają silny 
węch, najprawdopodobniej przyszły po śladach i zapa-
chu krwi partyzanta. jedno ze zwierząt podeszło bardzo 
blisko partyzanta, chrząkając ryło w poszyciu leśnym. 
Ranny bardzo wystraszył się, nie miał czym się bronić, 
na myśl przyszło zwątpienie – lepiej było zginąć pod-
czas strzelaniny, niż teraz zostać rozszarpanym przez 
dzikie zwierzęta. partyzant znów zaczął się modlić. jed-
nak zwierzę a z nim całe stado oddaliło się. Wzruszoną 
przez dzika ściółkę partyzant wykorzystał aby się przy-
kryć, gdyż noc była chłodna, zrozumiał też, że nawet 
dzikie zwierzęta w sytuacji w jakiej się znalazł, okazały 
mu więcej litości, od ludzi, którzy wywołali tę wojnę. 

zbliżał się poranek, zaczęło świtać, partyzant my-
ślał teraz o tym, czy zostanie odnaleziony. Odmawiając 
koleiny pacierz prosił Matkę Bożą, aby został odnale-
ziony przez dobrych ludzi, żeby tylko nie byli to niem-
cy. gdy słońce pojawiło się na niebie, pobliską drogą 
przejeżdżała furmanka, partyzant nawołując wzywał po-
mocy. Woźnica zatrzymał furmankę, przyszedł do leżą-
cego rannego by zobaczyć co mu się stało. Był to młody 
mieszkaniec ze Stoków, który zawrócił wóz i przywiózł 
partyzanta do swego domu. kiedy przejeżdżali obok ka-
pliczki, partyzant zauważył wiszący na drzewie obrazek 
z wizerunkiem Matki Boskiej częstochowskiej, wtedy 
zrozumiał, że Matka Boża podczas tych nocnych wyda-
rzeń była bardzo blisko niego. domownicy gospodarza 
zajęli się rannym; został przebrany i nakarmiony, a przy-
wieziony felczer obmył, zdezynfekował i zaszył ranę, po 
czym założył opatrunek. po całodniowym odpoczynku, 

gospodarz domu pod osłoną nocy, leśnymi drogami 
odwiózł partyzanta niedaleko wsi Bartodzieje koło je-
dlińska. partyzant, dziękując mieszkańcowi Stoków za 
przywiezienie i za okazaną pomoc odesłał go do domu, 
po czym oddalił się w nieznanym kierunku. nie znane 
są jego personalia ani skąd pochodził. jednak kilka lat 
po zakończonej wojnie, partyzant wrócił do wsi Stoki, 
odnalazł gospodarza, który owego poranka udzielił mu 
pomocy, poczym obaj przyjechali furmanką do gajów-
ki i do kapliczki. partyzant zszedł z furmanki, podszedł 
do kapliczki, zdjął mały stary obrazek, a powiesił dużo 
większy nowy obraz Matki Boskiej częstochowskiej. 
Było to dziękczynienie partyzanta Matce Bożej za oca-
lenie i wysłuchanie pacierzy – modlitw złożonych tam-
tej nocy.

artykuł został napisany na podstawie opowiadań 
dwojga najstarszych mieszkańców ze Stoków, ich rela-
cje były zgodne. przeżywamy miesiąc maj, dla każde-
go z nas to kolejny maj w naszym życiu. Spod wielu 
kapliczek z wiosek naszej parafii znów usłyszymy sło-
wa śpiewanej litanii loretańskiej i pieśni Maryjnych, 
wśród nich pieśń „chwalcie łąki umajone”. a spod le-
śnej kapliczki słychać szum drzew, ich korony rozko-
łysane powiewem wiatru chciałyby nam na pewno coś 
więcej powiedzieć. gdyby drzewa katynia, charkowa 
lub dalekiej Syberii mogły mówić, na pewno by nam 
wiele opowiedziały. drzewa naszych lasów też kryją 
w sobie wiele tajemnic.

Wiesław Jaroszek
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W sobotę 18 czerwca na obiekcie gkS „królew-
scy” jedlnia im. tomasza Wróbla, odbył się turniej pił-
karski dla dzieci z rocznika 2014/2015. Był to pierwszy 
z trzech zaplanowanych na ten miesiąc turniejów piłkar-
skich dla dzieci trenujących w naszym klubie.

drużyny biorące udział w wydarzeniu zostały po-
dzielone na dwie grupy 6-zespołowe, w których rywa-
lizowały w systemie każdy z każdym. W etapie finało-
wym drużyny, które zajęły w swoich grupach miejsca 
1–2 zagrały w meczach półfinałowych, pozostałe zaś 
rywalizowały już o poszczególne miejsca 5–12. 

jak się później okazało po zwycięskim meczu półfi-
nałowym, w wielkim finale turnieju zagrała jedna z na-
szych drużyn.

po emocjonującym meczu finałowym turniej wy-
grała drużyna akademii Sportu Radomiak Radom poko-
nując młodych zawodników z królewskich jedlnia. 

Warto nadmienić, że nasza drużyna dochodząc 
do finału wygrała wszystkie mecze tracąc tylko jedną 
bramkę.

druga drużyna królewskich, która brała udział 
w turnieju wygrała po rzutach karnych ze zwole-
nianką zwoleń i tym samym zajęła 9 miejsce.

iV edycja algida cup 2022
Skład królewscy jedlnia: karol Bojek, antoni Raj-

chel, Franek Wziątek, Sebastian Rudnikowski, Szymon 
Żyła, ignacy Budziński.

Skład królewscy jedlnia ii: Wojtek Wójcik, Maks 
kustra, Oliwier dudziak, Borys Bezuhlyi, antoni Wie-
czorek, igor Byzdra, jan puchniarz.

trenerem obu drużyn jest kacper dąbrowski.
W tym miejscu warto nadmienić, że w drużynie 

gkS królewscy jedlnia zagrał chłopiec z ukrainy – Bo-
rys Bezuhlyi, który mieszka w naszej miejscowości.

na uczestników turnieju czekały puchary, medale 
oraz nagrody, które wręczał m.in. Waldemar trelka – 
Starosta Radomski. trzy pierwsze drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe. indywidualne nagrody otrzymali naj-
lepszy zawodnik, bramkarz i strzelec turnieju. W prze-
rwie zawodów uczestnicy mogli częstować się lodami 
firmy algida i pizzą, a dla gości przygotowany był stół 
ze słodkościami, wodą i napojami gorącymi.

Sebastian Sałek 
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16 czerwca po mszy św. o godz. 11.00 
w parafii pw. świętego Mikołaja odbyła się 
procesja Bożego ciała do czterech ołtarzy 
w naszej parafii. W tym roku procesja prze-
chodziła wśród pól przez poświętne. czytane 
i rozważane ewangelie przy każdym ołtarzu 
pomagały wiernym zrozumieć istotę kultu 
eucharystii. na zakończenie procesji zebra-
ni z rąk kapłana otrzymali błogosławieństwo 
najświętszym Sakramentem.

puBliczne Wyznanie WiaRy
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25 czerwca w naszej parafial-
nej plebanii odbywał się i para-
fialny dzień Seniora, który został 
zorganizowany przez parafialny 
Wolontariat św. Mikołaja w jedl-
ni.

Bardzo się cieszymy, że ini-
cjatywa spotkała się z takim od-
zewem i piękną frekwencją. naj-
starsza seniorka, która przybyła 
na spotkanie urodziła się w 1930 
roku. zaproszeni goście przybyli 
do nas z miejscowości: Brzeziny, 
jaśce, jedlnia, jedlnia kolonia, 
Sokołów i zadobrze. nasi kochani 
seniorzy mogli aktywnie spędzić 
czas, porozmawiać, posilić się 
jakimś smakołykiem, pośpiewać 

i paRaFialny dzień SeniORa

piosenki z lat swojej młodości. zwie-
dzili naszą regionalną izbę pamięci. 
dziękujemy z całego serca wszystkim, 
którzy zaangażowali się w to dzieło, 
a szczególnie naszemu Wolontariatowi, 
który bardzo prężnie się rozwija.

Anna Winiarska
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Blisko 90 osób sta-
nęło na starcie trzeciego 
Biegu dla niepodległej 
„kocham polskę” im. to-
masza Wróbla, który od-
był się 18 czerwca.

W tym roku w bie-
gach na dystansach przy-
gotowanych dla dzieci 
i młodzieży wystarto-
wała rekordowa liczba 
66 uczestników. 

organizatorzy przy-
gotowali 4 kategorie o róż-
nych dystansach: i katego-
ria – dzieci 3–6 lat – 100 m, 
ii kategoria – dzieci z klas 
1–4 – 300 m, iii kategoria – dzieci i młodzież z klas 5–8 – 
600 m, iV kategoria – Open – 3,2 km.

W trzech pierwszych biegach dzieci i młodzież ry-
walizowali na stadionie gkS królewscy jedlnia, a bieg 
w kategorii Open przeprowadzony został ze startu 
wspólnego z Ogrodów plebańskich, dalej lokalnymi 
drogami, z wbiegnięciem i metą na stadionie.

Wyniki biegów w poszczególnych kategoriach:
i kategoria: 1 miejsce – Barbara Rzycka, 2 miejsce 

– piotr Błazik, 3 miejsce – Filip górecki.
ii kategoria: 1 miejsce – natasza Wakulińska, 2 miej-

sce – Marcel Stępień, 3 miejsce – Szymon Wojtuniak.
iii kategoria: 1 miejsce – karol połosa, 2 miejsce 

– jakub Wdowski, 3 miejsce – Michał Wójcik i kacper 
Smolarczyk.

iV kategoria – Open kobiety 3,2 km: 1 miejsce 
– joanna Wróbel, 2 miejsce – anna Sułek, 3 miejsce – 
Martyna dąbrowska.

iii Bieg dla niepOdległej „kOcHaM pOlSkę” 
iM. tOMaSza WRÓBla

iV kategoria – Open mężczyźni 3,2 km: 1 miejsce 
– krystian Bator, 2 miejsce – kacper guza, 3 miejsce – 
łukasz Sosnowski.

puchary, drobne upominki oraz medale dla wszyst-
kich uczestników wręczali: Małgorzata Wróbel, ks. ja-
nusz Smerda oraz Radni gminy pionki: Sebastian Sałek, 
konrad dąbrowski, Mariusz Siczek, piotr gębczyk, Sła-
womir Słomka.

po biegu na uczestników czekał poczęstunek z gril-
la, a dodatkowo dla wszystkich dzieci pyszne lody. Or-
ganizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy czynnie 
przyczynili się, aby Bieg dla niepodległej „kocham 
polskę” im. tomasza Wróbla mógł się odbyć na tak wy-
sokim poziomie. każdy wie, kto dołożył swoją cegiełkę 
do tego wydarzenia, a nie chcemy nikogo w tym miejscu 
pominąć.

Sebastian Sałek
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