
1

nr 10/11 (141/142)/2018
październik/listopad 2018

10 LAT BONI ANGELI
5 października 2018 roku Orkiestra została uho-

norowana medalem „Zasłużony dla Powiatu Ra-
domskiego”, który z rąk Przewodniczącej Kapituły 
Teresy Bartosiewicz przyjęła Prezes Stowarzyszenia 
Beata Milczarczyk.

Na spotkanie z orkiestrą dętą „Boni Angeli” za-
praszamy 22 listopada do kościoła pw. św. Miko-
łaja w Jedlni. Będzie to koncert muzyki sakralnej 
wielbiącej św. Cecylię – patronkę chórzystów, lut-
ników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-
muzycznych.
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Od lewej: W. Wróbel, z mikrofonem B. Milczarczyk, M. Ziółek, 
Z. Dziubasik, T. Bartosiewicz.

Orkiestra Dęta „Boni Angeli” przy Parafii pw. św. Mi-
kołaja jest młodzieżowym zespołem muzyków, pasjona-
tów z Jedlni w gminie Pionki.

Powstała w 2008 r. z inicjatywy ks. proboszcza Ja-
nusza Smerdy oraz Stowarzyszenia Jedlnia i najpierw 
z kapelmistrzem Andrzejem Rajkowskim, a od września 
2011 r. gra pod batutą dyr. Zbigniewa Bidzińskiego.

W tym czasie zagrała wiele koncertów w tym:
• dla Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności;
• dla Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”;
• dla uczestników imprezy charytatywnej „Alicja po 

drugiej stronie lustra”;
• dla członków klubów „AA”;
• w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu podczas 

Gali Wolontariusza Roku 2016, gdzie publiczność na 
stojąco dziękowała za występ żądając bisów.
W 2017 r. Orkiestra otrzymała tytuł i nagrodę Ani-

matora Kultury w gminie Pionki w uznaniu za koncerty 
podczas uroczystości:

ZASŁUŻONY DLA POWIATU RADOMSKIEGO

• obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysło-
wego w Pionkach;

• obchodów 150-lecia szkoły w Kozłowie;
• obchodów 630-lecia Parafii św. Mikołaja w Jedlni;
• w Publicznym Zespole Szkół w Jedlni i w Publicz-

nej Szkole w Laskach, oraz podczas wielu mszy św. 
uświetniając liturgię swa muzyką i śpiewem w kościo-
łach w Pionkach, Jedlni, Stąporkowie, Suchej, Jedlni 
Letnisko, Słupicy.
Ważnym dla Orkiestry wydarzeniem był udział 

w przeglądzie twórczości zespołów wokalno-muzycznych 
„Muzyka Przeciw Niepamięci” w Jedlni, w którym wzię-
ło udział 7 zespołów z powiatu radomskiego, prezentując 
swe umiejętności w repertuarze o tematyce patriotycznej, 
oraz ludowej i biesiadnej, popularyzując dobra kultury 
Ziemi Radomskiej zawarte w muzyce, a także rozwijanie 
zdolności artystycznych oraz integrację mieszkańców po-
wiatu radomskiego.

17 września 2017 r. Orkiestra Dęta 
„Boni Angeli” reprezentowała Gminę 
Pionki w Finale Mazowieckiego Kon-
kursu na Najlepszą Orkiestrę Dętą Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich w Do-
mu Pracy Twórczej „Reymontówka” 
w Chlewiskach, otrzymując nagrodę 
i wyróżnienie.

Obecnie Orkiestra ma swój udział 
w planie filmowym filmu „Klecha” po-
święconym ks. R. Kotlarzowi a w bieżą-
cym miesiącu uczestniczyła ponownie 
w Finale Mazowieckiego Konkursu na 
Najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich w Iłży.

Powyższe dokonania w – opinii 
wnioskodawcy – spełniają wymogi na-
dania Orkiestrze Dętej „Boni Angeli” 
z Jedlni medalu „Zasłużony dla Powia-
tu Radomskiego”.

Zbigniew Dziubasik
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JUBILEUSZ ORKIESTRY DĘTEJ „BONI ANGELI"
Orkiestra działa w stowarzyszeniu od 10 lat i swoją 

grą ubogaca wiele uroczystości w Gminie Pionki. Pod-
sumowanie oraz uczczenie tej rocznicy powstania miało 
miejsce w piątek 5 października. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. w kościele św. Mikołaja w Jedlni, po której 
został odmówiony różaniec prowadzony przez młodzież. 
Dzięki uprzejmości sponsora p. Krzysztofa Amanowicza, 
który autokarem przewiózł dzieci i zaproszonych gości do 
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, tam kontynu-
owaliśmy obchody jubileuszu. Orkiestra dała piękny pokaz 
swoich umiejętności pod batutą Zbigniewa Bidzińskiego, 
kapelmistrza od 2011 roku, a historię jej powstania przy-
bliżył ks. proboszcz Janusz Smerda – pomysłodawca i zało-
życiel. Należy nadmienić, że orkiestra powstała w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 

Uroczystość rozpoczęliśmy polonezem z filmu „Pan 
Tadeusz”, natomiast pozostałą część koncertu wypełniły 
utwory: „Danny Boy”, „Ob-la-di, ob-la-da” czy „Lipka”. 
Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności gry i śpiewu, 
za co otrzymywała owację na stojąco.

Kolejną część koncertu rozpoczął gospodarz Gminy 
Pionki – wójt Mirosław Ziółek, który z okazji jubileuszu 
10-lecia przekazał na rzecz Stowarzyszenia Orkiestry Dę-
tej „Boni Angeli” czek na kwotę 2 000 zł. Olbrzymią nie-
spodzianką i zarazem zobowiązującym wyróżnieniem było 
otrzymanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskie-
go” z rąk Przewodniczącej Kapituły Teresy Bartosiewicz. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni Grze-
gorz Amanowicz oraz Jolanta Mazur dyrektor PSP w Ja-
roszkach wraz z Gronem Pedagogicznym złożyli życzenia 
i gratulacje z okazji jubileuszu oraz zadbali o regenerację 
sił dla grającej młodzieży w postaci kosza słodyczy. Ko-
lejne słowa uznania dla młodych talentów popłynęły z ust 
przewodniczącego Rady Gminy Pionki Tomasza Wróbla. 
Zaprzyjaźniony zespół „Królewskie Źródła” także dołączył 
się do życzeń i gratulacji dla orkiestry, a walory artystyczne 
prezentu słowno-muzycznego doceniła publiczność. 

Jubileusz to odpowiedni czas na podziękowanie sponso-
rom, bez których orkiestra nie mogłaby istnieć. Zatem pro-
wadząca uroczystość Karolina Sot-Sosnowska ciepłe słowa 
skierowała do przedstawicieli firm, urzędów i instytucji: 
Gminy Pionki, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Mia-
sta Pionki, ks. Janusza Smerdy, p. Ireny Nalewajko właś-

cicielki Inter Irex, p. Krzysztof Amanowicza – przewozy 
autokarowe, Mariusza Cubały – cukiernia, CAL-u Pionki 
z dyrektorem p. Marcinem Alotem, p. Pawła Króla – Poli-
grafia, p. Barbary Rakowskiej – Dwór Jakuba, p. Stefana 
Grzywacza i p. Wiesława Dei – Zakłady Drzewne w Zad-
obrzu i Brzezinkach, BEFA Radom lakierowanie proszko-
we, p. Jadwigi Warchoł, Stowarzyszenia Centrum Młodzie-
ży „Arka” w Radomiu, Banku Spółdzielczego w Pionkach, 
baru Smak w Pionkach oraz p. Pawła Dei. W trakcie prze-
rwy goście degustowali ciasta upieczone przez rodziców 
dzieci grających w orkiestrze, mogli obejrzeć kronikę oraz 
dokonać w niej pamiątkowego wpisu.

Drugą część koncertu rozpoczęliśmy utworem „Czar-
dasz” oraz „My Way”. Niespodzianką było wykonanie 
utworu „Przez twe oczy zielone” przez Marcina Alota 
i Zbyszka Bidzińskiego. Publiczność bawiła się świet-
nie angażując się w śpiew i zabawę. „Wisienką na torcie”, 
jak określiła nasza zapowiadająca p. Karolina, był udział 
orkiestry w nagraniach filmu „Klecha” i przygoda z tym 
związana, która na trwale pozostanie w naszej pamięci. To 
niezwykłe dla nas wydarzenie przybliżył uczestnikom kon-
certu reżyser Jacek Gwizdała, prezentując zwiastun filmu 
nagrodzony głośnymi brawami. Koniec obchodów 10-lecia 
zwieńczyło wspólne zaśpiewanie utworu „Gdy strumyk 
płynie z wolna”.

W utrwaleniu tego niezwykłego wydarzenia pomogli 
nam redaktorzy strony Gminy Pionki p. Grażyna Rojek, 
p. Danuta Szegda-Pestka redaktorka gazety „Nasza Jed-
lnia” oraz „Nad Zagożdżonką” p. Roman Fido. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce dyrektora CAL-u w Pion-
kach p. Marcina Alota i jego współpracowników za pomoc 
przy organizacji jubileuszu orkiestry. Jesteśmy również 
bardzo wdzięczni rodzicom dzieci grających w orkiestrze, 
których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie jest nie-
ocenione. Bardzo dziękujemy naszym sympatykom i przy-
jaciołom za wsparcie, dobre słowo i wspieranie w naszym 
rozwoju. 

Na kolejne spotkanie z Orkiestrą Dętą „Boni Ange-
li” zapraszamy 22 listopada do kościoła pw. św. Mikołaja 
w Jedlni. Będzie to koncert muzyki sakralnej wielbiącej 
św. Cecylię patronkę chórzystów, lutników, muzyków, or-
ganistów i zespołów wokalno-muzycznych.

Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Boni Angeli”
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GMINA JEDLNIA DLA LWOWA

W kolejnym odcinku z cyklu 
„Jedlnia w starej prasie” przychodzi 
nam zatrzymać się nad niezwykle 
ciekawymi i jak sądzę mało znanymi 
wydarzeniami sprzed niemal 100 lat. 
Wydarzeniami, które wprowadzają 
jedlnieńską gminę na arenę wielkich 
wydarzeń związanych bezpośrednio 
z odrodzeniem się państwa Polskie-
go. 11 listopada br. obchodziliśmy 
już 99 rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez ojczyznę – nie trzeba 
więc chyba lepszej okazji do przypo-
mnienia opisanych niżej faktów.

Jak wiemy wraz z 11 listopada 
1918 r. nie nastał długo wyczeki-
wany pokój i pomyślność ojczyzny. 
O jej realną wolność, o jej granice 
walki toczyły się jeszcze przez kilka 
następnych lat. Jednym ze szczegól-
nych regionów, od wieków związanych z Polską, który 
musiał zmierzyć się z bojem o przynależność do ojczyzny 
– była Ziemia Lwowska. Po 11 listopada 1918 r. miasto to 
nie cieszyło się spokojem, tak jak to było choćby w Ra-

domiu i okolicach. Wskutek działań 
samozwańczej Zachodnioukraiń-
skiej Republiki Ludowej znalazło się 
w ogniu walk o przynależność tery-
torialną. Wszyscy znamy doskonale 
historię orląt lwowskich, wiemy jak 
ważnym miejscem pamięci tamtych 
czasów jest cmentarz na Łyczakowie. 
W cytowanym poniżej tekście źródło-
wym pojawia się także miejscowość 
Sokolniki, leżąca nieopodal Lwo-
wa i zamieszkana niemal wyłącznie 
przez Polaków. Przywołane w opisie 
dramatyczne wydarzenia wiązały się 
z pacyfikacją tej miejscowości przez 
Ukraińską Armię Halicką, której 
żołnierze spalili 500 gospodarstw 
i wymordowali 50 Polaków, miesz-
kańców wsi.

Najistotniejszym faktem, przyno-
szącym chlubę dzisiejszym mieszkańcom okolic Jedlni, 
jest to, że przed 99 laty delegacja ich przodków udała się 
do Lwowa, zapoznając się naocznie z trudami panującego 
w mieście stanu wojennego i zaoferowała pomoc rodakom 
z kresów. Z Jedlni do lwowskiego Komitetu Bezpieczeń-
stwa Krajowego wyjechał koleją wagon żywności, tak po-
trzebnej szczególnie ludności cywilnej tamtych okolic.

Informacja ukazująca godną pochwały i naśladowania 
postawę mieszkańców dawnej gminy Jedlnia umieszczo-
na została na łamach lwowskiego dziennika „Słowo Pol-
skie”, przez nieznanego autora, kryjącego się pod inicja-
łami „J.P.”. Pismo to wydawane było w stolicy wschodniej 
Galicji od 1895 r. aż do sierpnia 1946 r., kiedy to wskutek 
przymusowych wywózek ludności polskiej ze Lwowa 
zostało zlikwidowane. „Słowo Polskie” było organem 
Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, cieszyło się 
poparciem przemysłowców, handlowców, urzędników, 
duchowieństwa i sfer uniwersyteckich oraz sporych za-
stępów młodzieży. Szeroko popierane było ze wzglę-
dów patriotycznych, ale także z powodu wesołości, jaką 
w swoich utworach dostarczał na łamach gazety lwowski 
poeta Jan Zahradnik. Pismo miało swój udział w popu-
laryzowaniu laureata literackiej nagrody Nobla Stanisła-
wa Reymonta – drukując w odcinkach powieść „Chłopi” 
już w 1902 roku. W artykule opublikowanym w „Słowie 
Polskim” wymieniony jest jeszcze jeden tytuł prasowy – 
„Gazeta Świąteczna”, z łamów której mieszkańcy gminy 
Jedlnia dowiadywali się o dramatycznej sytuacji Ziemi 
Lwowskiej ogarniętej wojną. Gazeta ta istniała w latach 
1881–1939. Jej założycielem był Konrad Prószyński (ps. 

Lwów – Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP

Św. Józef Bilczewski – bp ordynariusz lwowski
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Kazimierz Promyk), a głównym zadaniem tytułu było 
omawianie różnorodnych problemów z życia społeczne-
go wsi oraz sprawy kulturalno-oświatowe na prowincji. 
Na łamach „Gazety Świątecznej” pojawiało się mnóstwo 
informacji lokalnych z najdalszych zakątków Polski. 
W czasach, gdy ojczyzna odzyskała już niepodległość 
pismo podjęło szeroką akcję patriotyczną, nawołując do 
pomocy tym rejonom kraju, które wciąż o suwerenność 
musiały walczyć.

W tekście źródłowym pojawia się wiele osób. Nie-
którzy z nich to ludzie znani i zasłużeni ojczyźnie – jak 
choćby w przypadku Ignacego Jana Paderewskiego 
(1860–1941) – słynnego pianisty i kompozytora, działa-
cza niepodległościowego, którego staraniem w Traktacie 
Wersalskim znalazł się punkt odnoszący się do rezurek-
cji Polski. Paderewski w czasie, którego dotyczą opisa-
ne wydarzenia, objął funkcję premiera rządu RP, którą 
sprawował do grudnia 1919 r. Wysłannicy gminy Jedlnia 
mieli okazję we Lwowie spotkać się z miejscowym ordy-
nariuszem łacińskim – biskupem Józefem Bilczewskim 
(1860–1923). Zapewne nie przeszło im przez myśl, że oto 
stoją twarzą w twarz z późniejszym świętym, beatyfiko-
wanym przez papieża Jana Pawła II 26 czerwca 2001 r., 
podczas pielgrzymki do Lwowa, kanonizowanym przez 
papieża Benedykta XVI 23 października 2005 r. w Rzy-
mie. Postać św. bpa Józefa Bilczewskiego z samą Jedlnią 
można powiązać w jeszcze jeden, niezwykły sposób. 
Otóż kapłan ten był wielkim czcicielem Matki Bożej Czę-
stochowskiej. W czasach zaborów Jej kult uważał 
za jeden z najważniejszych czynników pomocnych 
do zjednoczenia i odrodzenia Polski. Po kradzieży 
koron z obrazu Czarnej Madonny (w nocy z 22 na 
23 października 1909 r.), arcybiskup Bilczewski 
uprosił u papieża Piusa X nowe złote korony dla 
obrazu. Jako główny organizator tego dzieła wraz 
z delegacjami ze wszystkich zaborów odebrał je z rąk 
papieża 21 kwietnia 1910 r. W związku z tym, że bp. 
Bilczewski sprzeciwił się, aby nowe korony zostały 
ufundowane przez rosyjskiego cara, otrzymał zakaz 
władz zaborczych i nie mógł uczestniczyć w koro-
nacji na Jasnej Górze, która odbyła się 22 maja 1910. 
Pamiątką tamtych wydarzeń, związanych z korona-

cją obrazu, wynikłą z kradzieży pierwotnych koron, jest 
figura Maryi stojąca obok świątyni parafialnej w Jedlni.

Cytowany niżej tekst wymienia też wiele innych osób, 
o których często niewiele dziś wiemy, a które są de fac-
to głównymi bohaterami wydarzeń sprzed niemal wieku. 
Autor artykułu w „Słowie Polskim” jako pomysłodawcę 
akcji pomocowej wymienia ówczesnego proboszcza jed-
lnieńskiego ks. Józefa Skoczewskiego (1858–1945). Jego 
postać jest czytelnikom „Naszej Jedlni” już dobrze znana. 
Był m.in. bohaterem ostatniego artykułu w cyklu „Jedlnia 
w starej prasie”. Nie udało się niestety ustalić żadnych in-
formacji na temat delegatów gminy Jedlnia, którzy od-
wiedzili w styczniu 1919 r. Lwów. Byli to gospodarze ze 
wsi Siczki: Stanisław Machnio i Franciszek Mąkosa. Za-
pewne żyją jacyś ich potomkowie, może nawet nie zna-
jący tego chlubnego fragmentu z życiorysu swych ante-
natów. Być może dzięki temu artykułowi uda się dotrzeć 
do krewnych wysłanników gminy Jedlnia i dzięki temu 
dowiedzieć czegoś więcej na ich temat oraz poszerzyć hi-
storię znana jedynie z niedługiej notki prasowej. Podobne 
nadzieje dotyczą innych osób wymienianych w tekście 
źródłowym: dzierżawcy Kotowskiego, naczelnika stacji 
Jedlnia Wesołowicza oraz dyrektorów radomskiego urzę-
du kolejowego Dębowskiego i Mrozowskiego. Na ich te-
mat nie udało się odnaleźć żadnych informacji. Czy dziś, 
niemal wiek od opisanych wydarzeń będziemy w stanie 
dopowiedzieć do nich choćby zdanie uzupełnienia…?

LUD POLSKI DLA LWOWA
Do miasta naszego przyjechali delegaci gminy Jedlnia, 

z powiatu kozienickiego, w ziemi radomskiej, włościanie 
Machnio Stanisław i Mąkosa Franciszek, obydwaj ze wsi 
Siczki, należącej do gminy jedlnickiej. Przybyli z zapo-
wiedzią wysyłki przez tę gminę jednego wagonu żyw-
ności (zboże, ziemniaki, chleb) jako daru mieszkańców 
ich gminy dla głodnych rodaków we Lwowie i z powiatu 
lwowskiego.

Dar ten ofiarowali lwowskiej Delegacji K. B. K. do 
rozdawnictwa między najbardziej potrzebujących. Gdy 
dar ten nadejdzie, wydany zostanie w znacznej części 
powiatowemu komitetowi ratunkowemu dla ofiar wojny 
z powiatu lwowskiego, osobliwie z Sokolnik, z któremi 
delegaci zetknęli się i dowiedzieli się o nader ciężkiej doli 
wygnańców tej wsi.

Wojciech Kossak. Orlęta – obrona cmentarza



6

w uzyskaniu wagonu i bezpłatnego przewozu udzielili 
pp. dyrektorowie Dębowski i Mrozowski w Radomiu, 
oraz p. Wesołowicz, naczelnik stacji kolejowej w Jedlni. 
Do nich wszystkich, a przedewszystkiem do gminy Jed-
lnia wystosowała Lwowska Delegacja K. B. K. serdeczne 
podziękowanie w imieniu polskiego Lwowa, dla którego 
ten wyraz braterskiej pamięci z pod strzechy wiejskiej, 
będzie otuchą do wytrwania w dalszej walce o drogi nasz 
gród i kresy wschodnie. J.P.

spisał i komentarzem opatrzył
Paweł Puton

Literatura, źródła:
J.P., Lud polski dla Lwowa, „Słowo Polskie”, 21 I 1919, Nr 

20, s. 3.
M. Dziedzic, S. Dziedzic, Arcybiskup Józef Bilczewski, 

Kraków 2012.
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owo_Polskie_

(Lw%C3%B3w) [dostęp: 22 XI 2017 r.]
h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / G a z e t a _

%C5%9Awi%C4%85teczna [dostęp: 24 XI 2017 r.]

Lwów – cmentarz

To osobiste zetknięcie się delegatów z Sokolniczanami 
miało wyraz braterskiego współczucia. Niektórzy gospo-
darze z Sokolnik mogli oświadczyć delegatom jedlnickim, 
że znają ich strony, a nawet ich gminę z czasów pochodu 
wojennego w 1914 r. Jako żołnierze armji austryjackiej, ale 
zarazem jako bracia Polacy starali się chronić tamtejszą 
ludność przed gwałtami Niemców i Węgrów. Delegaci jed-
lniccy obiecali, że za powrotem do domu poinformują nie 
tylko swoją, ale i okoliczne gminy o ciężkiem położeniu 
Lwowa i okolicy i pobudzą ziomków swych do dalszej wy-
datnej ofiarności na rzecz naszego miasta. Poruszyli także 
sprawę pomocy wojskowej i oświadczyli, że tylko ogólny 
pobór, szczególnie w Królestwie, dać może Państwu Pol-
skiemu silną armję. Niezmiernie się ucieszyli, gdy wczoraj 
z gazet dowiedzieli się, że Paderewski objął rządy w War-
szawie. Zdają sobie sprawę z doniosłości tego faktu.

Delegaci jedlniccy zwiedzili miasto, przyczem chronić 
się musieli nieraz do bram przed padającemi na miasto 
pociskami armatnimi. Gości ich K. B. K., onegdaj przyję-
ci zostali przez ks. arcybiskupa Bilczewskiego.

Do zebrania ofiar na rzecz Lwowa pobudził mieszkań-
ców gminy jedlnickiej miejscowy proboszcz ks. Skoczew-
ski. W znacznej mierze przyczyniła się do tego także war-
szawska „Gazeta Świąteczna” swemi ciągłemi odezwami 
o potrzebie pomocy dla Lwowa. Do ofiar ludu przyłączył 
się także miejscowy dzierżawca p. Kotowski. Pomocy 

Lwów

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY PIONKI

Pragnę serdecznie podziękować za udzielo-
ne mi poparcie w I i II turze wyborów na Wójta 
Gminy Pionki. Składam gorące podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach 
samorządowych i oddali na mnie głos, wspierali 
w trakcie kampanii wyborczej oraz wszystkim, 
którzy przez swój udział w wyborach dali do-
wód obywatelskiej dojrzałości.

Daliście mi Państwo wiarę, siłę i wielki man-
dat zaufania wybierając mnie ponownie na Rad-
nego Gminy Pionki to wielkie zobowiązanie. 
Obiecuję, że dołożę wszelkich starań aby su-
miennie wykonywać swoje obowiązki i nie za-
wieść Państwa zaufania w pracy samorządowej 
na rzecz rozwoju naszej gminy.

Jeszcze raz dziękuje za zaufanie i poparcie.
Tomasz Wojciech Wróbel



7

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI RADOMSKIEJ 
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa 

w Diecezji Radomskiej odbywa się w okresie bezpośrednio po-
przedzającym ślub. Powinno ono rozpocząć się przy zgłoszeniu 
proboszczowi miejsca zamiaru zawarcia małżeństwa sakramen-
talnego, przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem. Celem tego 
przygotowania jest zrozumienie sensu ślubu kościelnego oraz 
dalszego budowania małżeństwa na łasce sakramentu małżeń-
stwa oraz zacieśnianie więzi między narzeczonymi, a po ślu-
bie małżonkami. Na tym etapie w przygotowaniu powinni brać 
udział obydwoje narzeczonych. 

Za bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa odpowiada-
ją sami narzeczeni, ich rodziny oraz parafia jednego z narze-
czonych. 

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa obejmuje:
• Zaręczyny;
• spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii para-

fialnej celem ustalenia daty i miejsca ślubu;
• spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii pa-

rafialnej celem spisania kanonicznego protokołu badania 
narzeczonych;

• rozmowę sprawdzającą wiedzę religijną narzeczonych;
• wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych;
• odbycie bezpośredniej katechizacji przedmałżeńskiej;
• spotkania w parafialnej poradni życia rodzinnego;
• odprawienie dnia skupienia lub rekolekcji dla narzeczo-

nych;
• błogosławieństwo narzeczonych przed ślubem;
• spotkanie z duszpasterzem celem spisania aktu ślubu i wy-

jaśnienia ewentualnych wątpliwości;
• powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego o zawartym mał-

żeństwie. 
KATECHIZACJA PRZEDŚLUBNA

Katechizacja narzeczonych jest nieodłącznym elementem 
dobrej formacji narzeczonych. 

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu 
przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancela-
rii parafialnej. Odpowiedzialność za ich przeprowadzanie spo-
czywa na duszpasterzu. Żadne okoliczności nie mogą go z tego 
obowiązku zwolnić. 

Spotkania formacyjne w ramach katechizacji narzeczonych 
powinny odbywać się w parafii zamieszkania jednego z narze-
czonych lub w ramach dekanatu. W ramach katechezy przewi-
duje się 10 spotkań. Miejsce spotkań powinno być łatwo do-
stępne, ogrzewane, czyste, wyposażone w odpowiednią liczbę 
krzeseł, ławek, pomoce audiowizualne. Spotkania powinny być 
prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi na-
rzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania powinna 
prowadzić odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, 
doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, tera-
peuta, psycholog, lekarz. Spotkania powinny być prowadzone 
systemem cyklicznym, cztery razy w roku. Na zakończenie na-
rzeczeni powinni uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczo-
nych w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. 
Udział w katechizacji przedślubnej powinien być potwierdzony 
podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indek-
sie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy 
spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa. Katechezy powinny być 

przeprowadzone nie częściej niż jedna w tygodniu.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy ze względów czasowych nie 

jest możliwe odbycie 10 spotkań w ramach katechizacji przed-
małżeńskiej należy narzeczonych przygotować indywidualnie, 
sprawdzić ich wiedzę i wystawić stosowne zaświadczenie, które 
należy dołączyć do protokołu. 

Wśród zalecanych tematów należy poruszyć:
1. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie;
2. Poznanie siebie w narzeczeństwie;
3. Zamysł Boga względem małżeństwa i rodziny;
4. Aspekt prawny zawarcia;
5. Małżeństwo jako sakrament;
6. Liturgia ślubu; 
7. Rozwój i zagrożenia miłości małżeńskiej;
8. Etyka życia małżeńskiego;
9. Rodzina Kościołem domowym;
10. Zasady funkcjonowania małżeństwa i rodziny. 

PODSUMOWANIE
Dobre przygotowanie do małżeństwa daje podstawy do 

trwałości związku małżeńskiego. Jest więc sprawą niezwykle 
pilną z racji zwiększającej się liczby rozwodów oraz niedojrza-
łego podejścia do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Potrzebę ta-
kiej formacji zwiększa fakt laicyzacji społeczeństwa, przesunię-
cia akcentu na sprawy ekonomiczne oraz podważanie etycznych 
zasad chrześcijańskich. 

Za zgodą Duszpasterstwa Rodzin w Diecezji Radomskiej
x. Janusz Smerda

KALENDARIUM
(stan na 5.11.2018)

DO DOMU OJCA ODESZLI:
Władysława Zaremba lat 83
Wiktor Gałek lat 63
Bogdan Jerzy Michałkiewicz lat 66
Zygmunt Warchoł lat 75
Władysław Ludwik Grzywacz lat 75
Jadwiga Gałek lat 87
Krzysztof Adam Mazurkiewicz lat 47

DZIEĆMI BOŻY- MI STALI SIĘ:
Stefan Luty
Jakub Stępień
Pola Rybak
Maja Lao
Oliwia Drela
Julia Lao
Franciszek Wróbel

MIŁOŚĆ SOBIE ŚLUBOWALI:
Agnieszka Wróbel – Mariusz Leśniewski
Ewelina Siczek – Dawid Patryk Tarnowski
Ewelina Paluszek – Łukasz Jagieła
Dominika Maria Kamińska – Mateusz Paweł Szczepanik
Aleksandra Rolnik – Jakub Kamil Maciąg
Katarzyna Woźniak – Marcin Konrad Kozłowski
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10 LAT BONI ANGELI
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KS. JÓZEF GACKI (1805–1876) MODLITWA „O WSZELKIE DOBRO”
Ks. Józef Gacki, wielki patriota, uczestnik obu po-

wstań: listopadowego i styczniowego, kronikarz, historyk, 
autor wielu publikacji naukowych i monografii książko-
wych, nazywany „opiekunem szkół elementarnych”, 
wreszcie oddany Bogu kapłan jest bez wątpienia jednym 
z najbardziej zasłużonych w naszym regionie „Ojców 
Niepodległości”. Nic więc dziwnego, że dla uczczenia 
100. rocznicy odzyskania niepodległości zdecydowaliśmy 
się na wydanie fragmentów (oryginał liczy 824 strony) 
jego modlitewnika „Głos do Boga. Nabożeństwo domo-
we i kościelne dla ludu katolickiego z modlitw i śpiewów 
najużywańszych”. Dobierając modlitwy do nowego wy-
dania kierowaliśmy się chęcią pokazania duchowości 
i różnorodności modlitewnej tamtego czasu, uwarunko-
wań historycznych i zapomnianych dziś sposobów okazy-
wania wdzięczności Stwórcy. 

Z tego względu dziś przypominamy modlitwę ks. Józe-
fa Gackiego „O wszelkie dobro” uznając ją za naczelne 
przesłanie naszych obchodów 100. odzyskania niepodle-
głości Ojczyzny.

Wszechmogący wieczny Boże, przychodzimy do Ciebie, 
jako słabi do mocnego, jako potrzebujący do Dobrodzieja, 
jako dzieci do Ojca, i w Imię Jezusa Chrystusa prosimy Cię 
o wszystko, co prawdziwą szczęśliwość zapewnić nam może. 

Daj nam czego potrzebujemy, udziel co jest zbawienne 
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, wszechstronność broni;

Synu Boży, niech wcielenie Twoje będzie podporą naszej 
wiary, Twe słowa nauką, życie Twe wzorem, pokora przykła-
dem, cierpliwość naszą mocą, męka odkupieniem, krzyż na-
szą chwałą, Twoja śmierć naszem życiem, Zmartwychwstanie 
i Wniebowstąpienie nadzieją,

Twój sąd naszem wnijściem do nieba.
Duchu Święty, oświeć nasz rozum, poświęć wolę, wes-

przyj w poskromieniu namiętności, wzmocnij w dobrem, 
abyśmy poznali prawdę, grzechem się brzydzili, za niego ża-
łowali, poprawy nie odkładali, oddali się cnocie i nie utracili 
zbawienia, Daj nam, o Boże, serce skłonne do dobrego, gorli-
wość w modlitwie, miłość synowską. 

Niech słuchamy ochotnie Twoich przykazań, a pragniemy 
tego, co jest w niebiesiech. 

Daj nam, Boże, abyśmy byli czyści w myślach, nie mijają-
cy się z prawdą w mowie, przykładni w postępowaniu, karni 
w obyczajach, w obcowaniu wstydliwi, umiarkowani w radości 
i smutku, cierpliwi w przykrościach, rozsądni we wszystkiem.

Daj nam, o Boże, rozum do poznania Ciebie, Twoich włas-
ności, woli, wyroku, abyśmy mądrze myśleli i mówili, prze-
zornie postępowali, złe od dobrego rozróżniali. 

Nade wszystko niech się miłość Boska w nas pomnaża; nie-
chaj przez sprawiedliwość czynimy dla bliźnich, co powinniśmy; 
niech oddajemy, co im się należy, niech ich nie krzywdzimy, 
owszem, życzmy im chętnie, czem ich Opatrzność obdarzyła. 

Daj nam, o Boże, serce czułe, abyśmy opuszczonego 
przyjęli, błędnemu dobrze radzili, nieumiejętnego nauczyli, 
ubogiemu pomogli, słabego wzmocnili, upadłego podnieśli, 
uciśnionego ratowali i tyle czynili dobrego, ile możność nasza 
dozwoli.

Abyśmy nie byli zawziętymi i nieprzyjaciół kochali, aby-
śmy błogosławili tych, co nas przeklinają; dobrze czynili tym, 
którzy nas nienawidzą, za tych się modlili, którzy nas obra-
żają; ochraniali tych, którym moglibyśmy szkodzić: abyśmy 
zawsze dobrem za złe odpłacali. 

Wpój w nas uszanowanie ku duchownej i świeckiej 
zwierzchności, zgodę z domownikami i współobywatelami, 
skromność i poważanie względem starszych, przystępność 
dla niższych, usłużność dla każdego. 

Daj, Panie, abyśmy szczerze dzielili los bliźniego, z każ-
dym żyli w zgodzie, przykładny pokój utrzymywali, i szczęś-
cie drugich ile możności pomnażali. 

Zachowaj nas, Panie, od niebezpiecznego towarzystwa. 
Niech ostrożność i czujność będzie nam niedostępną, aby-

śmy uniknęli zwodzicieli, trzymali się pobożnych, ich przy-
kład naśladowali, naszym przykładem budowali innych i tak 
żyli, abyśmy św. wiarę naszem postępowaniem uczcili, ile 
możności pobożność i obyczajność rozkrzewiali. 

Daj nam także, Ojcze nasz, tyle doczesnego błogosławień-
stwa, ile Twoja mądrość i dobroć widzi potrzebnem dla na-
szego dobra.

Daj nam zdrowy rozum, spokojne i od zarzutów wolne 
sumienie i póki żyjemy, siły ciała do pracowitego życia po-
trzebne. 

Życie to przedłuż, jeśli Ci się podoba, tak długo, póki przez 
dobre postępki nie staniemy się godnymi życia wyższego. 

Pobłogosław naszej pracy przy spełnianiu obowiązków 
powołania, abyśmy tyle zarobili, ile potrzebujemy do utrzy-
mania siebie i swoich, do ratowania biednych, usłużenia bliź-
niemu, dopomożenia ubogiemu i pomnożenia Twojej chwały. 

Daj także bliźniemu miłość ku nam, abyśmy mieli radę, 
gdy rady, pomoc, gdy pomocy, obronę, gdy obrony zapotrze-
bujemy. 

Nie pragniemy, żebyśmy mieli od trosk być wolnymi, daj 
nam tylko cierpliwość, gdy cierpimy; pokorę, gdy nami po-
gardzają; powolność, gdy nas obrażają, spokojność, gdy smut-
ku od nas nie oddalisz; ażebyśmy się nie sprzeciwiali Twoim 
świętym wyrokom, ale z synowskiem posłuszeństwem pod-
dali się im i nauczyli tych cnót, jakie podług Twoich zamia-
rów cierpienia w nas wzbudzić mają, jako to: ufność w Tobie, 
zaparcie się samych siebie, oderwanie się od rzeczy świato-
wych.

Na koniec w chorobie bądź naszym lekarzem, w cierpie-
niach chciej nasze dolegliwości uśmierzyć. Jeśli jest Twoją 
wolą, abyśmy żyli dłużej, chciej nam dopomódz. 

Jeśli zaś tak nie jest, pozwól, żebyśmy ostatniej godzi-
ny opatrzeni śś. Sakramentami, z wszelką gotowością i po-
słuszeństwem Twoim wyrokom, jako chrześcijanie czekali. 
Amen.

*w tekście zachowano oryginalną pisownię
przygotował W. Pestka
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„BO NAUCZYCIEL JEST KAPITANEM, CO NA OKRĘCIE DOOKOŁA ŚWIATA

PŁYNIE WRAZ Z NAMI PRZEZ SZKOLNE LATA”
15 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień 

Edukacji Narodowej, w którym udział wzięli zaproszenia 
goście:

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Ama-
nowicz, witając wszystkich zgromadzonych gości, wśród 
których nie zabrakło kierując podziękowania do obecnych 
i emerytowanych nauczycieli oraz pracowników szkoły, ży-
cząc wszystkim radości w życiu codziennym i wielu sukce-
sów w pracy zawodowej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Pionki Mirosław Ziółek, życząc wszystkim pracownikom 
szkoły wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowole-
nia z uczniów.

Do życzeń dołączyli się rodzice. Kolejnym punktem pro-
gramu była krótka inscenizacja.

Uczniowie kl. VIa oraz IVb, pod opieką pań: Małgorzaty 
Gonciarz, Marty Rusek oraz Małgorzaty Wrony przygoto-
wali uroczystą akademię. Wierszem, piosenką mali artyści 
podziękowali za pracę i trud włożony w wychowanie nowych 
pokoleń. Widowni bardzo spodobały się występy kolegów, 
nagrodzili je gromkimi brawami.

W drugiej części uroczystości dwudziestu czterech ucz-
niów z klas pierwszych uczestniczyło w akcie ślubowania. 
Dyrektor Szkoły Grzegorz Amanowicz dokonał ceremonii 
pasowania dotykając dużym ołówkiem jak czarodziejską 
różdżką, ramion dzieci i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię 
na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Jagiełły w Jedlni”. Rodzicom gratulujemy tak wspa-
niałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów 
w murach naszej szkoły. To był bardzo miły dzień.

NIE LICZY SIĘ TO, ILE POSIADASZ, ALE ILE DAJESZ INNYM I JAK SIĘ Z NIMI DZIELISZ
Sentencja ta doskonale oddaje ideę Wolontariatu. To właś-

nie chęć pomocy innym, czynienie dobra, uszczęśliwianie 
ludzi skłoniło 27 osób z naszej szkoły do pracy w Szkolnym 
Klubie Młodzieżowego Wolontariatu. Na pierwszym spot-
kaniu zaplanowaliśmy pracę na bieżący rok szkolny, wybra-
liśmy liderów i łączników, którzy uczestniczyli w spotkaniu 
zorganizowanym przez „Arkę”.

6 dziewczynek uczestniczy w szkoleniach „ABC Wo-
lontariatu” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum 
Młodzieży „Arka” w Radomiu.

We wrześniu odbyło się spotkanie wolontariuszy przy 
herbatce, w czasie którego rozmawialiśmy o planowanych 
akcjach, zgłaszaliśmy swoje pomysły i wymienialiśmy się 
uwagami.

Pamiętając o tych, którzy walczyli o wolną Polskę, 
w sobotę 20 października, byliśmy na parafialnych cmenta-
rzach, by posprzątać ich groby. 
W szkole prowadzona jest ak-
tualnie zbiórka zniczy, które 
zapalimy 1 i 11 listopada na 
mogile powstańców stycznio-
wych i grobie Junaków.

Nasza szkoła otrzymała też 
wyróżnienie „Szkoła z misją” 
za zaangażowanie w niesienie 
pomocy dla najbardziej po-
trzebujących przyznane przez 

Fundację „Redemptoris Missio”, a dowodem tego wyróżnie-
nia jest logo Fundacji na stronie naszej szkoły. Jednocześnie 
otrzymaliśmy zaproszenie do włączenia się w inne akcje na 
rzecz afrykańskich społeczności.

O planowanych akcjach na terenie szkoły i poza nią bę-
dziemy informować na stronie 
szkoły oraz na gazetce wolon-
tariatu, która znajduje się na 
szkolnym korytarzu. Dziękuje-
my tym, którzy już włączyli się 
w nasze działania i zachęcamy 
do wspierania potrzebujących, 
bo „więcej szczęścia jest w da-
waniu, aniżeli w braniu”.

Tekst i zdjęcia: Magda 
Kiraga
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„ŚWIĘTO DRZEWA” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSZKACH

Drzewa odgrywają w naszym życiu bardzo znaczącą 
rolę. Dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi 
fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze, 
ponieważ jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wy-
starczający dla 10 osób. Drzewa oczyszczają glebę, rodzą 
wspaniałe owoce, a także spełniają walory estetyczne, 
czyli upiększają nasze środowisko. Udowodnione zostało 
też, że pomagają w budowaniu relacji międzyludzkich, bo 
wspólne sadzenie drzew na podwórku czy placu zabaw 
jest dobrą formą integracji, kształtuje również poczucie 
odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Uczniowie 
PSP w Jaroszkach przyłączyli się do obchodów „Święta 
Drzewa”, które przypada na dzień 10 października 2018 r. 
Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, 
a nasza szkoła przeprowadziła tę akcję we współpracy 
z Nadleśnictwem Kozienice. 

Od Nadleśnictwa Kozienice otrzymaliśmy 9 jarzębin 
oraz brzozę od Pani Joanny Kozłowskiej, właścicielki 
firmy „Rosa” – Krzewy Ozdobne. Symbolicznego sadze-
nia brzozy w ogrodzie szkolnym dokonały była dyrektor 
Anastazja Jasek i obecna – Jolanta Mazur. W szkole prze-
prowadzona została również zbiórka żołędzi, zdołaliśmy 
zgromadzić ponad 90 kg, a następnie wszystkie przeka-
zaliśmy do Nadleśnictwa w Pionkach. Leśnik Pani Lidia 
Zaczyńska obiecała oddać 100 najładniejszych i najdorod-

niejszych egzemplarzy do Szkółki Leśnej, ciekawie prze-
prowadziła również z uczniami klasy II lekcję związaną 
z życiem drzew. Uczniów przygotowali również: zagadki 
i quizy dla przedszkolaków oraz dzieci klas I i II, a także 
konkurs dla klas IV i V, który polegał na rozpoznaniu ga-
tunków drzew po liściach i owocach. Uczniowie z klasy 
VIII – Patryk Suwała i Gabriel Michałowski – przygoto-
wali prezentacje multimedialne „Polskie drzewa”. 

Koordynatorem obchodów „Dnia Drzewa” była Anna 
Winiarska.

ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW ORAZ OBCHODY DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

11 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Ja-
roszkach odbyła się uroczystość w związku ze ślubowaniem 
pierwszoklasistów oraz obchodami Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej. Pani dyrektor Jolanta Mazur powitała przybyłych 
na uroczystość rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie 
serdecznie klasę pierwszą. Uczniowie klasy pierwszej uczyli 
się pilnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli pod-
czas prób. Wraz ze swoimi kolegami z klasy drugiej zapre-
zentowali program artystyczny, nagrodzony gromkimi bra-
wami. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym troje uczniów ślubowało być dobrymi Pola-
kami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po 

złożeniu ślubowania Jolanta Mazur dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. 

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaroszkach przedstawili program artystyczny z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej. Swoim występem w sposób 
niezwykle trafny oddali nie tylko wszelkie problemy i trud-
ności, z jakimi, na co dzień borykają się wszyscy nauczyciele, 
lecz także radość i satysfakcję z wykonywania zawodu. Na 
zakończenie głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców 
Aneta Wojdat, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy 
nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie 
oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym za-
wodzie. Po uroczystości dzieci z klas pierwszej i drugiej uda-
ły się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Edyta Bator
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Uczniowie klasy 2 z PSP im. Jana Kochanowskiego 
w Jaroszkach w roku szkolnym 2018/2019 biorą udział 
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Przyroda 
z klasą”. Uczestnicząc w projekcie uczniowie poznają 
tajemnice przyrody, dowiedzą się, gdzie mieszkają jeże, 
komu potrzebne są dżdżownice i jak tropić zwierzęta? 
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają podsta-
wowe gatunki roślin i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić 
przyrodę i segregować śmieci. Na pierwszych zajęciach 
„Jak wspólnie zapracować na sukces?” uczniowie budo-
wali „jajkodromy”. 

W ramach projektu otrzymamy:
• zestaw edukacyjny inspirowany teatrem Kamishibai 

– „Czy wiesz, jak żyje jeż?”;
• indeksy dla uczniów do notowania postępów w projekcie;

16 października 2018 roku uczniowie i nauczyciele 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni wzięli udział 
w akcji bicia rekordu „Guinness World Records” w jedno-
czesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzo-
nej przez jak największą ilość osób. Akcję po raz piaty 
zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach realizacji Pro-
gramu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 
W naszej szkole działania poprowadzili: Justyna Hyży, 
Robert Lubczyński, Michał Grodziński.

Data bicia rekordu nie była przypadkowa, bowiem 
16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywra-
cania Czynności Serca. Dokładną ilość osób, które wzięły 

PRZYRODA Z KLASĄ

• konferencja dla nauczycieli organizowana przez Fun-
dację Uniwersytet Dzieci;

• wykład dla dzieci o tematyce przyrodniczej poprowa-
dzony przez naukowca na uczelni wyższej w maju lub 
czerwcu 2019 r.;

• artykuły specjalistyczne i materiały dydaktyczne, 
w tym filmy;

• certyfikat dla nauczyciela oraz dyplom dla klasy.
Program jest objęty honorowym patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej. Trwa od września 2018 roku do 
16 maja 2019 roku. Projekt „Przyroda z klasą” powstał 
w ramach współpracy edukatorów z 4 państw: Anglii, 
Austrii, Irlandii i Polski w projekcie InEdu.

Koordynator projektu szkolnego – Anna Winiarska

GUINNESS WORLD RECORDS

udział w tej ogólnopolskiej lekcji pierwszej pomocy orga-
nizatorzy podadzą po podliczeniu wszystkich raportów.

W ramach programu oraz dzięki prelekcji pana Micha-
ła Grodzińskiego uczniowie uczyli się zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Zrozumieli jak istotny wpływ na prze-
żywalność osób poszkodowanych ma tzw. łańcuch prze-
życia. Praktyczne działanie z użyciem fantomów oswoiły 
uczniów z tak ważnym zagadnieniem jak ratowanie życia 
oraz kształtowały właściwe nawyki. Czynności przedsta-
wione w sposób profesjonalny, praktyczny i jasny zachę-
ciły, miejmy nadzieję, dzieci do podejmowania działań 
ratujących życie w realnej sytuacji.

Zdjęcia: Zosia Bil, Karolina Rusek
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V PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ W AUGUSTOWIE

I 10-LECIE KOŁA GOSPODYŃ W AUGUSTOWIE
Zespół Królewskie Źródła był jednym z piętnastu ze-

społów, które wystąpiły podczas V Przeglądu Piosenki 
Biesiadnej w Augustowie poprowadzonym przez Mał-
gorzatę Gonciarz i Grzegorza Sztybra. Jako pierwsi na 
scenie zaprezentowali się gospodarze, czyli „Półborzan-
ki” z Augustowa witając wszystkich serdecznie. Zaraz 
po nich wystąpiło czternaście kolejnych Klubów Seniora, 
reprezentujących ziemię radomską, zwoleńską, kozieni-
cką i warecką. „Królewskie Źródła” przyłączyły się do 
życzeń z okazji 10-lecia Koła Gospodyń w Augustowie.

W jubileuszu uczestniczyli: proboszcz parafii św. Mi-
kołaja w Jedlni ks. Janusz Smerda, Przewodniczący Rady 
Gminy Pionki Tomasz Wróbel, Radny Gminy Pionki Piotr 
Gębczyk, Prezes GKS Królewskich Jedlni Jan Gębczyk.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone statuetkami 
i upominkami ufundowanymi przez Gminę Pionki. Wy-
stępom towarzyszyły tańce, a muzyka porwała do wspól-

nej zabawy i śpiewu zgromadzonych gości. Splendoru do-
dawały kolorowe ludowe stroje artystów. Na koniec cała 
sala zaśpiewała 100 lat dla Koła Gospodyń i delektowała 
się pysznym tortem.

Grażyna Rojek
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Wywiad z…
Pani Krystyno, od kilku już lat podziwiamy piękne ro-

śliny wokół kościoła, zadbany skwer im. Króla Władysława 
Jagiełły, wiemy, że zawdzięczamy to pracy pani rąk. Do 
2007 roku wokół kościoła rosła tylko przerzedzona trawa, 
kto zaproponował ukwiecić teren wokół kapliczek, kto pod-
jął taką inicjatywę?

Z inicjatywą upiększenia kapliczek różańcowych kwiatami 
i krzewami wystąpił ks. proboszcz Janusz Smerda. Każda ka-
pliczka symbolizuje jedną z czterech części różańca świętego 
– radosną, światła, bolesną i chwalebną. Mam zdjęcia z począt-
ków prac ziemnych, po wywiezieniu bardzo lichej warstwy 
ziemi i nawiezieniu nowej bardziej żyznej. Była to jak dla ko-
biet ciężka praca fizyczna. Wszystkie KŻR zaangażowały się 
również w zbiórkę na opłacenie projektu zagospodarowania, 
zakup sadzonek, kwiatów i krzewów. Doprowadzona została 
woda do samoczynnego podlewania rabat kwiatowych. Mam 
nadzieję, że przez wiele lat będą upiększały teren kościoła 
i zachęcały do modlitwy i zadumy. Nie szczędzimy sił, energii 
i pomysłów.

Po tych kilku latach, gdy wszystko pięknie zakwita, 
wydaje się nam, że samo rośnie, lecz każdy kto ma nawet 
mały ogródek wie, że wymaga nieustannego dbania, ciągłej 
pracy, jak Pani sobie radzi przy takim niemałym przecież 
terenie?

Początkowo gdy rośliny były małe nie wymagały specjalnej 
opieki ,tylko woda a robiły to za nas samoczynne zraszacze. 
Codziennie robiłam „obchód” wokół kościoła i cieszyłam się 
naszym dziełem. Obecnie do każdej kapliczki przypisanych 
są trzy koła różańcowe. Moje koło Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus jako trzynaste zajmuje się krzewami przy ścianie kościo-
ła i kwiatami przy figurze Matki Bożej na zewnątrz kościoła 
oraz skwerem Władysława Jagiełły. W utrzymaniu porządku 
na parkingu i przy pomniku pomaga mi mój mąż wykonując 
drobne naprawy, koszenie trawy, przycinanie krzewów, poma-
ga także nasz kościelny p. Darek Tabor.

W roku bieżącym jeszcze piękniejsze jest otoczenie kościo-
ła, a to dzięki naszemu sponsorowi P. Stefanowi Grzywaczowi, 
który zainstalował system nawadniania trawy wokół kościoła 
na wcześniej wymienioną nieurodzajną ziemię. Następnie zo-
stała zasiana trawa ,która pięknie rośnie ,a to dzięki fachowej 
pomocy pani Joanny Kozłowskiej z Jaśc. Codziennie okrążam 
kościół i cieszy oczy pięknie rosnąca trawa, kwiaty, krzewy. 
Spotykam wielu gości z innych parafii, którzy podziwiają nasz 

kościół i pięknie zagospoda-
rowany teren wokół niego.

Wzmożony ruch przy ka-
pliczkach można zauważyć 
wiosną, gdy koleżanki rozpo-
czynają przegląd pozimowy, 
sadzą kwiaty, krzewy upięk-
szają rabaty jak potrafią naj-
lepiej.

Przed dziesięcioma laty 
został powołany zespół mu-
zyczno-wokalny „Królew-
skie Źrodła”. Pani jest z mężem nadal w tym zespole i nadal 
występujecie. Każdy występ zespołu jest radośnie przyjmo-
wany i nagradzany oklaskami. Jakie były początki zespołu, 
jakie macie plany na przyszłość?

Zespół „Królewskie Źródła” powstał w 2007 roku, było nas 
15 osób. Pierwsze występy już w 2008 roku, spotykaliśmy się 
u p. Jadzi Warchoł. Tam ci, który chcieli śpiewać i umieli grać 
na instrumencie zaczynali razem ćwiczyć. Zespołem kierował 
Krzysztof Skrzek. Obecnie kierownikiem zespołu jest Łukasz 
Kęska, nasz organista. W zespole jest 14 osób, z dawnego skła-
du zostało 6 osób, wielu młodych odeszło, wyjechało do szkól. 
Mamy 3 młode solistki, dobrze, że są i pięknie śpiewają. Spo-
tykamy się raz w tygodniu w domu parafialnym na próbach. 
Swoimi występami uświetniamy uroczystości parafialne tj. fe-
styny przeciw niepamięci, dożynki. W repertuarze mamy pieś-
ni regionalne, biesiadne, ludowe, patriotyczne. Śpiewamy rów-
nież pieśni religijne. Wykonujemy piosenki własne do znanych 
melodii ludowych z racji festynów, dożynek i innych uroczy-
stości. Jesteśmy zapraszani ze swoim repertuarem na uroczy-
stości gminne i powiatowe tj. festiwale, przeglądy, dożynki. 
Dziękujemy za wsparcie naszej działalności Gminie Pionki, 
naszej Parafii Św. Mikołaja oraz dobrym ludziom i liczymy 
na dalszą pomoc.

Czy mieszkanie w bliskości kościoła sprawiło, że wybra-
no Panią na przewodniczącą K.Ż.R.?

Obowiązki przewodniczącej przejęłam po mojej poprzed-
niczce w roku 2011 r. Mieszkanie blisko kościoła parafialnego 
nie ma wpływu na wypełnianie zadań przewodniczącej. Wy-
konuję to, co wykonywała moja poprzedniczka. A to, że je-
stem często widziana na placu parafialnym to wynika z moje-
go zainteresowania i dopilnowania tego, co wspólnie z kołami 
różańcowymi wykonaliśmy dla upiększenia otoczenia wokół 
kościoła. Nikt mi tego nie narzucił, czynię to z własnej woli 
i to mnie cieszy. Zamiłowanie do takiej pracy wyniosłam z do-
mu rodzinnego. W 2001 roku odeszłam z pracy zawodowej na 
wcześniejszą emeryturę, zyskałam trochę wolnego czasu, któ-
ry staram się spożytkować na to, co lubię robić tj. prowadzenie 
domu, prace polowe, robótki ręczne czy czytanie książek oraz 
modlitwę.

Dziękuję wszystkim, którzy doceniają moją pracę, poma-
gają mi, proszę o modlitewne wsparcie i wyrozumiałość. Ser-
decznie pozdrawiam wszystkie Koła Żywego Różańca naszej 
parafii oraz Zespół Królewskie Źródła.

z Krystyną Czachor rozmawiała Danuta Szegda-Pestka

NIE SZCZĘDZIMY SIŁ, ENERGII I POMYSŁÓW



16

WYDAWCA: Parafia Św. Mikołaja w Jedlni www.jedlnia.com.pl
  Stowarzyszenie Jedlnia

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Danuta Szegda-Pestka redaktor naczelna danuta.szegda@onet.pl 

tel. 693 515 606,
Justyna Grosiak zastępczyni redaktor naczelnej justyna_grosiak@op.pl
Piotr Michał Wdowski, Wiesław Jaroszek, Grażyna Rojek, Wojciech Pestka, 

ks. Janusz Smerda.

Autorem zdjęć do NJ jest Grażyna Rojek.

STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Krystyna Czachor, Robert Lubczyński, Jolanta Mazur, Beata Milczarczyk, 

Krystyna Piechurska, ks. Marcin Pietras, Robert Potacki, Paweł Puton, Jadwiga Ro-
jek, Sławomir Wąsik, Tomasz Wróbel.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


