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Oddajemy w Wasze rêce, oddajemy w Wasze serca BIA£Y KAMYK � czasopismo
Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a �w. w Jaworniku, w zamy�le miesiêcznik. Pierwszy jego numer
ukaza³ siê w maju 1997 roku. Bogu jedynie wiadomym jest, dlaczego w³a�nie teraz, po tylu
latach, ziarno wówczas rzucone zaczyna puszczaæ kie³ki. Delikatne i kruche, ale pe³ne nadziei,
¿e uro�nie i rozwinie siê przy tym wiele dobra w�ród nas � Parafian modl¹cych siê u Krzy¿a
Pañskiego i pe³nej mi³o�ci Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

Oddajemy Wam BIA£Y KAMYK, aby ka¿dy z Was móg³ jeszcze pe³niej uczestniczyæ
w ¿yciu naszej rodziny parafialnej. Ksi¹dz Proboszcz i Ksi¹dz Wikary kierowaæ bêd¹ do nas
�s³owa ¿ycia� na ka¿dy miesi¹c wskazuj¹c nam szczególne obszary dla naszych modlitw, pracy
nad sob¹ i dzia³añ. Mi³o�æ wymaga wzajemnego poznania. Pragniemy to realizowaæ poprzez
przedstawianie sylwetek osób maj¹cych szczególny wp³yw na nasze �rodowisko. W naszej
wiosce istnieje wiele grup, które ³¹cz¹ wspólne zainteresowania i potrzeby. Nie mo¿e siê zatem
obyæ bez przedstawienia tych wspólnot. Wie� uczestniczy czêsto w wielu uroczysto�ciach
i imprezach, b¹d� organizowane s¹ one na miejscu. To tak¿e wa¿ny temat dla nas wszystkich.
Bardzo chcieliby�my pamiêtaæ o naszych kochanych dzieciach, dla których przewidujemy wk³ad-
kê � KAMYCZEK. Pragniemy kierowaæ s³owa pokrzepienia do tych, którzy s¹ �skarbem Ko�cio-
³a� (Jan Pawe³ II) � do chorych i cierpi¹cych, jednocze�nie prosz¹c ich o wsparcie modlitewne
dla naszych wysi³ków. ¯ycie ka¿dego z nas wype³nione jest �ró¿nymi ró¿no�ciami� i tym spra-
wom po�wiêcamy ostatni¹ stronê. Znajdzie siê tam miejsce na wspomnienie �z ³ezk¹ w oku�,
na poezjê, anegdotê i dowcip, na to wszystko, co ubarwia nasze ¿ycie.

Oddajemy w Wasze rêce i serca BIA£Y KAMYK. Naszym gor¹cym pragnieniem jest,
aby przekaz zawarty w nim odpowiada³ g³êbi tytu³u. W coraz powszechniej dotykaj¹cej nas
globalizacji, która jest bardzo widocznym znakiem naszych czasów, istnieje wielkie niebezpie-
czeñstwo zatracenia w³asnego JA. A przecie¿ ka¿dy ma swe niepowtarzalne imiê wyryte przez
Stwórcê w jego sercu, które mówi, ¿e jest tym, kim jest i ma d¹¿yæ do tego, by byæ jak Ten, który
mu to imiê nada³. W s³owach kierowanych do nas przez Boga  � Pi�mie �wiêtym, �w. Jan w
Apokalipsie pisze: �Zwyciêzcy dam manny ukrytej i dam mu b i a ³ y  k a m y k ,a na kamyku
wypisane imiê nowe, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje� (Ap 2,17).

Drodzy Czytelnicy naszego pisma! ̄ yczymy Wam i sobie, by�my na jego ³amach odkry-
wali i poznawali przede wszystkim Boga. Boga, który jest w naszej parafialnej wspólnocie
i w ka¿dym z nas. Aby�my siê tymi odkryciami dzielili, bowiem w ekonomi Bo¿ej posiadamy
tylko tyle, ile dajemy innym.

Chcemy siê dzieliæ tak jak potrafimy. Tak jak to przepiêknie w naszym I-szym numerze
sprzed 8 lat uczyni³a parafianka Maria przekazuj¹c nam wspomnienie dnia swej pierwszej Ko-
munii �wiêtej, a które to wspomnienie u wielu Czytelników wywo³a³o wówczas ³ezkê wzrusze-
nia. Gor¹cym naszym pragnieniem jest, by ka¿dy z nas dziêki s³owu czytanemu i pisanemu
mia³ mo¿liwo�æ odkrycia tak¿e u siebie tych talentów, których, byæ mo¿e, nie jest �wiadom.
Je�li zostan¹ w ten sposób odkryte, oddajmy ten skarb swym siostrom i braciom parafianom ku
wzajemnemu wsparciu i ubogaceniu. Mo¿e w takiej postawie umocni¹ nas s³owa naszego wiesz-
cza Jana Kochanowskiego � Nie kto ma z³oto, ma per³y, ma szaty, ale kto swym pozosta³
� ten bogaty.

Prosimy przyj¹æ tych kilka s³ów jako przedstawienie siê i gor¹c¹ zachêtê
do wspó³pracy.
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BIA£Y KAMYK
Miesiêcznik Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego

w Jaworniku

Samo s³owo �adwent� oznacza
przyj�cie. Przyj�cie Chrystusa. Adwen-
tem jest ca³e ¿ycie chrze�cijanina. Jest
nim w dwojaki sposób. Jedn¹ z formu³
pozdrowienia jakim rozpoczyna siê spra-
wowanie Mszy �wiêtej s¹ s³owa: �£aska
i pokój, od Tego Który jest i Który by³
i Który przychodzi, niech bêd¹  z Wami�.
Pan przychodzi do nas podczas ka¿dej
Eucharystii i jest obecny w nas poprzez
Komuniê �wiêt¹. Daje nam poznaæ swo-
je s³owa, które s¹ naszym duchowym po-
karmem. Podczas ka¿dej Mszy �wiêtej
padaj¹ jednak i inne s³owa: �G³osimy
�mieræ Twoj¹ Panie Jezu, wyznajemy
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
Twego przyj�cia w chwale.� Oczekuje-
my ostatecznego spotkania z Chrystu-
sem. Jego powrotu na ziemiê, aby j¹ prze-
mieniæ zgodnie z wol¹ Ojca w doskona-
³e Jego królestwo. To wszystko przed
nami.

Czas oczekiwania
na przyj�cie Pana

c.d. na str. 2

Pierwszy numer "Bia³ego Kamyka"
z maja 1997 roku

Redakcja

�Zaprawdê , powiadam wam: Wszystko, co uczynili�cie
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie�cie
uczynili�.

/Mt 25, 40/

Oddajemy w Wasze rêce...
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Gotowo�æ na spotkanie Pana, to podstawowe za-
danie chrze�cijañskiego ¿ycia. Celem za� adwentu, w któ-
rym rozbrzmiewa refren psalmu: �Pójd�my z rado�ci¹
na spotkanie Pana� jest przygotowanie nas do staniêcia
z rado�ci¹, nadziej¹ i mi³o�ci¹ twarz¹ w twarz z Chrystu-
sem.Postaciami, które prowadz¹ nas drogami adwentu
s¹: �w. Jan Chrzciciel i Maryja.

O Janie Chrzcicielu mówi sam Chrystus: �Miê-
dzy narodzonymi z niewiasty nie ma wiêkszego od Jana
Chrzciciela, ale najmniejszy w królestwie Bo¿ym wiêk-
szy jest ni¿ on�. Nie jest ³atwo spotkaæ ludzi jego pokro-
ju. ¯yj¹cy na pustyni, umiej¹cy podejmowaæ ogromne
wyrzeczenia, doskonale operuj¹cy swoj¹ inteligencj¹
i si³¹ przekonywania w³asnej osobowo�ci, potrafi¹cy gro-
madziæ wokó³ siebie t³umy ludzi, przeciwstawiaj¹cy siê
najwiêkszym tego �wiata, wytykaj¹cy ich b³êdy i zawsze
zdolny obroniæ wewnêtrzn¹ wolno�æ. Ale �...najmniej-
szy w królestwie Bo¿ym wiêkszy jest ni¿ on�. Chrzest
wprowadzi³ nas w bramy królestwa Chrystusa � Tego, o
Którym Jan Chrzciciel mówi³, ¿e nie jest Mu godzien
rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. Takie s³owa mo¿e wy-
powiedzieæ tylko kto� bardzo pokorny. Pokora najlepiej
charakteryzuje Jana Chrzciciela. Jan zna³ swoje miejsce
w ludzkiej historii i w Bo¿ych zamiarach. Nie chcia³ zaj-
mowaæ innego, dostojniejszego, wa¿niejszego miejsca,
choæ cz³owiekowi tej klasy nie jest niejednokrotnie ³a-
two opanowaæ w³asn¹ pychê. Wiedzia³, ¿e jego zadaniem
jest przygotowaæ drogê Panu, ¿e jego ludzka si³a i moc
maj¹ pe³en sens i warto�æ w odniesieniu do Tego, Które-
mu s³u¿¹.

Ka¿dy mieszkaniec królestwa Bo¿ego swoj¹ war-
to�æ czerpie z obecno�ci przy nim Tego, Który jest Kró-
lem � Jezusa Chrystusa. Czy rzeczywi�cie bêdziemy po-
kornymi mieszkañcami Bo¿ego królestwa zale¿y od
umiejêtno�ci przyznania Chrystusowi naczelnego miej-
sca w naszym ¿yciu.

Druga postaæ to Maryja. �w. El¿bieta mówi o Niej
tak: �b³ogos³awiona jeste�, która� uwierzy³a, ¿e spe³ni¹
siê s³owa powiedziane ci od Pana.� Wiara jest s³owem,
które najlepiej charakteryzuje Maryjê. Wiara w Bo¿e s³o-
wo. Czy mo¿na jednak wierzyæ nie s³uchaj¹c? Ona jest
t¹ sam¹, która: �s³ucha³a s³owa Bo¿ego i zachowywa³a�.
Nie wystarczy w adwencie zachwycaæ siê blaskiem ro-
ratnych lampionów. Nie wystarczy upiec ciasto i posprz¹-
taæ mieszkanie, przygotowuj¹c siê do celebrowania Bo-
¿ego Narodzenia przy �piewie kolêd. Trzeba  pamiêtaæ,
¿e Pan przychodzi najpierw w swoim S³owie. Zacznij-
my od s³uchania. Niech propozycj¹ adwentowego posta-
nowienia bêdzie choæby raz w tygodniu siêgniêcie po
Pismo �wiête i odczytanie w nim z przemy�leniem krót-
kiego fragmentu. Tylko tak bêdziemy w stanie odpowie-
dzieæ na s³owa Boga z wiar¹. Bêdziemy w stanie �wia-
domie i godnie wyrzec �Amen� podczas przyjmowania
Komunii �w. � wtedy, gdy Pan bêdzie przychodzi³ do
nas pod postaciami chleba i wina. A wype³niaj¹c S³owo
Bo¿e na co dzieñ przygotowujmy drogê Panu, który
przyjdzie na koñcu czasów, aby zaprowadziæ nas do domu
Ojca.

BIA£Y KAMYK: Jest pan so³tysem
ju¿ III kadencjê. Proszê przypo-
mnieæ sobie wybór pana na ten
urz¹d i podzieliæ siê odczuciami
tamtej chwili. Czy mia³ pan wów-
czas jaki� plan dzia³ania dla spo-
³eczno�ci mieszkañców Jawor-
nika?

Stanis³aw Szuba: Tak, rzeczywi�cie
up³ynê³o ju¿ tyle lat. By³o to w roku
1994. Po wyborach samorz¹dowych
we wsi zorganizowano zebranie wiej-
skie. Wraca³em z ko�cio³a wespó³
z Józefem Wêgrzynem, Francisz-
kiem Dymkiem i Józefem Paj¹kiem.
To w³a�nie oni namówili mnie ¿ebym
poszed³ wraz z nimi na zebranie.
�A my podomy cie tam na kandy-
data na so³tysa� � dodali. �A ile¿ to
jest roboty?� � odpowiedzia³em
¿artuj¹c. Sta³o siê tak jak powie-
dzieli. Siedzieli�my na ostatniej
³awce w sali. Pad³a moja kandyda-
tura. Moim kontrkandydatem by³a
pani Maria Knapczyk � bêd¹c¹
wówczas so³tysem, d³ugoletnim
so³tysem. Nie przypuszcza³em, ¿e
mnie wybior¹. Zebrani mieszkañcy
w przeprowadzonym g³osowaniu za-
decydowali jednak, ¿e so³tysem zo-
stanê ja. Gdy siê to sta³o, u�wiado-
mi³em sobie tego konsekwencje. Nie
mia³em bowiem ¿adnego do�wiad-
czenia. Nie zna³em dok³adnie miesz-
kañców Jawornika, a tym bardziej ich
spraw i oczekiwañ. Niemal¿e siê

Wywiad dla �BIA£EGO
KAMYKA� z so³tysem
wsi Jawornik
Stanis³awem
Szub¹
przeprowadzi³ Jan �wierczek.

Zosta³em so³tysem �przypadkowo�

rozchorowa³em z tego powodu.
Mam jednak taki charakter, ¿e nie
wycofujê danego s³owa i podjêtej
decyzji.

Jak ju¿ powiedzia³em by³em zasko-
czony wyborem i zupe³nie nie wie-
dzia³em jak bêdzie uk³ada³a siê
wspó³praca z lud�mi z naszej wio-

ski i z pracownikami Urzêdu Mia-
sta i Gminy My�lenice. Najlepszy
kontakt mia³em z najm³odszymi
mieszkañcami, czyli z dzieæmi.
Prowadzi³em wówczas warsztat
szewski i to one przynosi³y do
mnie do naprawy buty i torby, nie
by³o jeszcze wówczas plecaków.
Uczniowie szko³y podstawowej
przeprowadzili ze mn¹ wówczas
tak¿e wywiad na temat mojej rze-
mie�lniczej pracy. Skierowa³a ich
do mnie nauczycielka.

Chcia³bym jednak dodaæ, ¿e du¿e
oparcie mia³em wówczas w wybra-
nej Radzie So³eckiej, której Prze-
wodnicz¹cym by³ pan Stanis³aw
Kowalski bêd¹cy równie¿ radnym
Rady Miejskiej Miasta i Gminy
My�lenice. Z miesi¹ca na mie-
si¹c poznawa³em pracowników
Urzêdu Miasta i Gminy, z który-
mi wspó³pracowa³em, a tak¿e
so³tysów innych so³ectw. Uczy-
³em siê dzia³aj¹c i podejmuj¹c
kolejne obowi¹zki. W chwili wy-
boru we wsi realizowane by³y
dwa du¿e zadania � koñczona
by³a gazyfikacja wsi, a podejmowa-
ne by³o zadanie budowy wodoci¹-
gu. Bardzo zale¿a³o mi i zabiega-
³em o to, aby by³o wykonane o�wie-
tlenie po³udniowej czê�ci Jaworni-
ka. We wszystkich sprawach,
w których zabiera³em g³os stara³em
siê o równe traktowanie wszystkich
mieszkañców.

BK: Jako so³tys reprezentuje
pan nasz¹ spo³eczno�æ wobec
w³adz samorz¹dowych. Ma pan
równie¿ zlecone przez t¹ w³adzê
zadania do wykonania. Nie dzia-
³a pan jednak w pojedynkê.

St. Sz.: Najbli¿szymi moimi wspó³-
pracownikami s¹ cz³onkowie wy-
branej równie¿ przez zebranie wiej-
skie Rady So³eckiej. Wszystkie
istotne dla wsi sprawy omawiane
s¹ na zebraniach Rady, na które
zapraszani s¹ tak¿e radni z Jawor-
nika. Zadania tam ustalone i zaak-
ceptowane przez zebranie wiejskie
podawane s¹ do realizacji do Urzê-
du Miasta i Gminy My�lenice.

Czas oczekiwania - c.d.

c.d. na str. 3
Ks. Bart³omiej Pêpek
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Parafia Jawornik pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a �w. liczy ok. 2600 osób mieszkaj¹cych
we wsi le¿¹cej przy �zakopiance�, na trasie miê-
dzy Krakowem, a My�lenicami. Nazwa miejsco-
wo�ci pochodzi prawdopodobnie od rosn¹cych
tu niegdy� lasów Jaworowych. Powsta³a ponad
650 lat temu. Przez ca³e wieki jaworniccy wier-
ni modlili siê w drewnianym ko�ció³ku, który
jednak w koñcu wymaga³ tak gruntownego re-
montu, ¿e podjêto decyzje o jego przeniesieniu,
a w Jaworniku zaczê³a siê budowa nowej �wi¹-
tyni. 30 listopada 1996 r. odby³a siê uroczysto�æ
konsekracji ko�cio³a, której dokona³ J.E.
Kardyna³ Franciszek Macharski.

Nasza Parafia, nasz Ko�ció³
BK: W naszej wiosce dzia³a szereg
grup, wspólnot, a tak¿e instytucji, któ-
re s³u¿¹ nam wszystkim z racji swego
powo³ania, b¹d� dobrowolnego zrze-
szenia.
St. Sz.: Tak jest. Na ¿ycie mieszkañców
naszej wioski du¿y wp³yw ma Ko�ció³,
Przedszkole, Szko³a Podstawowa, Gimna-
zjum, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, klub
sportowy LZS �Jawor�, by wymieniæ tylko
te najwa¿niejsze. Chcia³bym powiedzieæ,
¿e wspó³praca z tymi instytucjami uk³ada
siê dobrze. Problemy wystêpuj¹ce w tych
spo³eczno�ciach i placówkach bardzo czê-
sto zg³aszane s¹ do Rady So³eckiej, która
wnikliwie je rozpatruje i podejmuje okre-
�lone dzia³ania i pomoc. Trzeba dodaæ, ¿e
Rada So³ecka w znacz¹cy sposób do³¹-
czy³a siê do organizowanych wielokrotnie
spontanicznie akcji pomocy dla poszkodo-
wanych mieszkañców Jawornika z powo-
dów losowych � huraganu, po¿arów, a tak-
¿e w przypadkach innych bardzo trudnych
sytuacji. Chcia³bym w tym miejscu podziê-
kowaæ wszystkim mieszkañcom Jaworni-
ka za ich ofiarno�æ.

BK: Ka¿da z osób publicznych ma jed-
nak swoje ¿ycie osobiste, swoje zain-
teresowania, hobby. Proszê nam powie-
dzieæ co� o sobie.

St. Sz.: Od d³u¿szego czasu jestem renci-
st¹, a od niedawna emerytem. Mam trójkê
wnuków, którzy s¹ ju¿ uczniami szko³y pod-
stawowej. Moj¹ pasj¹ jest hodowla go³êbi
pocztowych. Jestem cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Hodowli Go³êbi Pocztowych i jed-
nym z za³o¿ycieli sekcji PZHGP w Jawor-
niku, która liczy obecnie ponad 30 cz³on-
ków. Hobby to sprawia mi wiele satysfak-
cji, a szczególnie okres dalekich lotów.

BK: Co chcia³by powiedzieæ pan jeszcze
mieszkañcom Jawornika, czy ma pan
dla nich jakie� szczególne przes³anie?

St. Sz.: Cieszê siê, ¿e przysz³o mi ¿yæ w
Jaworniku. Cieszy mnie to, ¿e w czasie
kiedy jestem so³tysem tak wiele zmieni³o
siê w naszej wiosce na korzy�æ. Mieszkañ-
cy korzystaj¹ z gazu i wodoci¹gu. Wyko-
nano moje upragnione o�wietlenie czê�ci
po³udniowej, wybudowano gimnazjum i
wyremontowano ca³kowicie szko³ê podsta-
wow¹. Ukoñczona zosta³a budowa ko�cio-
³a, który tak¿e w tym czasie zosta³ konse-
krowany przez kard. Franciszka Machar-
skiego. Ostatnio wykonane zosta³o wokó³
niego nowe obej�cie. Chcia³bym wyraziæ
sw¹ wdziêczno�æ wszystkim mieszkañ-
com, którzy ofiarnie w³¹czali siê w dzia³a-
nia na rzecz realizacji tych, a tak¿e innych
zadañ, podziêkowaæ im za po�wiêcony
czas i trud. Bardzo cieszy mnie harmonij-
na wspó³praca i ¿yczy³bym sobie aby w
przysz³o�ci, dla dobra naszej spo³eczno-
�ci by³a jeszcze lepsza, a z pewno�ci¹
przyniesie dobre owoce.

BK: Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Pierwszy zapis o istnieniu jawornickiej parafii pochodzi z 1325 roku. Wie� liczy³a wte-
dy kilkuset mieszkañców. Drewniany ko�ció³ek, kilka razy przebudowywany i remontowany,
zachowa³ siê do naszych czasów, ale ju¿ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku podjêto
starania o remont �wi¹tyni. Ostatecznie w czerwcu 1982 r. mo¿na by³o przyst¹piæ do pracy �
okaza³o siê jednak, ¿e drewniany ko�ció³ jest zbyt zniszczony (zawali³ siê w czasie jednej
z burz), by próbowaæ restaurowaæ go na miejscu, dlatego zosta³ przeniesiony do Krzes³awic.
Tymczasem w Jaworniku podjêto trud stawiania nowego ko�cio³a, obok pochodz¹cej z po-
cz¹tku XX wieku kamiennej wie¿y. Jego budowê wraz z parafianami rozpocz¹³ ks. Jan
Kastelnik, a dokoñczy³ poprzedni proboszcz ks. Stanis³aw Polak. Kamieñ wêgielny pod budo-
wê �wi¹tyni zosta³ po�wiêcony 22 czerwca 1983 roku przez Papie¿a Jana Paw³a II w czasie
jego pielgrzymki do Polski.

Przez kilka miesiêcy nabo¿eñstwa odbywa³y siê w prowizorycznie przygotowanej ka-
plicy, za� po wzniesieniu murów w 1985 r. ju¿ na terenie nowego ko�cio³a. Dopasowany do
istniej¹cej dzwonnicy ko�ció³ zaprojektowa³ mgr in¿. Janusz Gawor. Autorem bardzo dys-
kretnego, ozdobionego mozaikami wnêtrz �wi¹tyni jest mgr in¿. Maciej Kauczyñski.
W nowym ko�ciele znalaz³y siê tak¿e elementy wystroju poprzedniego, m. in. stare orga-
ny pochodz¹ce z XVIII wieku obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz figury Chrystusa
Zmartwychwsta³ego i Chrystusa Ukrzy¿owanego.

�Gdyby nie by³o zgody, ¿yczliwo�ci to ko�ció³ pewnie tak szybko, w ci¹gu 14 lat, by nie
powsta³� mówi³ po konsekracji ks. prob. Stanis³aw Polak, chwal¹c pracowito�æ i ofiarno�æ
swoich parafian i dzia³ania komitetu budowy ko�cio³a. Doda³ tak¿e: �Jeste�my pokoleniem
szczê�liwym, bo mogli�my ofiarowaæ Bogu �wi¹tyniê. By³o to zwi¹zane z ofiar¹, trudem, ale
najbardziej szlachetn¹ rzecz¹ jest móc ofiarowaæ co� Temu, od którego tak wiele dobrego
otrzymujemy, który nas tak kocha�.

Prace nad upiêkszeniem i unowocze�nieniem naszej �wi¹tyni kontynuuje obecny ks.
proboszcz W³adys³aw Salawa. Zmodyfikowane zosta³o ogrzewanie ko�cio³a, a tak¿e, przy du-
¿ej ofiarno�ci parafian, wykonano nowe obej�cie wokó³ ko�cio³a.

Dobrze siê sta³o, ¿e to co zewnêtrzne jest nowoczesne, piêkne i sprawia parafianom
niema³¹ satysfakcjê i rado�æ. Trzeba siê jednak bardzo cieszyæ, ¿e materia ta jest o¿ywiana
coraz bardziej dynamiczn¹ prac¹ duchow¹. W parafii modl¹ siê Ró¿e Ró¿añcowe zarówno
¿eñskie, jak i mêskie, istnieje wspólnota adoracji i komunii wynagradzaj¹cej, m³odzie¿owa
oaza, kr¹g Domowego Ko�cio³a, Zespó³ Charytatywny.

Nale¿y cieszyæ siê i wyra¿aæ podziêkowanie za zrozumienie przez parafian potrzeby
budowania zarówno tego, co zewnêtrzne, ale tak¿e tego, co tkwi w sercu ka¿dego z nas.

J. �. (Czê�ciowo za: Nowy Ko�ció³ w Jaworniku, GN nr 50, 15 XII 1996)

27 listopad
1 Niedziela Adwentu
Iz 63, 16b-17. 19b. 64, 3-7.;
1 Kor 1, 3-9.; Mk 13, 33-37.

�Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie�.

/Mk 13, 35/
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Temat, który podj¹³em w pierwszym numerze naszego
pisma jest szczególny, bo i szczególna jest okazja. Wyj¹tko-
wy jest równie¿ dlatego, bo dotyczy wszystkich, którzy two-
rz¹ parafialn¹ wspólnotê.

Jubileusz szko³y jest okazj¹ do bli¿szego spojrzenia
na szko³ê, jej historiê, a tak¿e rolê i jej znaczenie w ¿yciu
ka¿dego z nas. Refleksja, jaka siê pojawi, pomo¿e nam za-
uwa¿yæ i doceniæ jej warto�æ i dobro, którym zostali�my ob-
darowani. Odkryjemy zapewne jej pozytywny wp³yw na �ro-
dowisko, które wspó³tworzymy. �wiadomie zadbamy, aby
szko³a by³a  miejscem, gdzie dzieci s¹ bezpieczne, radosne
i maj¹ mo¿liwo�æ wszechstronnego rozwoju. W tym miejscu
wypada siêgn¹æ do �róde³, które pomog¹ zrozumieæ jej sens.

Otó¿, je�li kto� nie wie, co po grecku znaczy �schole� �
wyraz, od którego pochodzi nasza �szko³a� � sam zapewne
tego siê nie domy�li. �Schole� to po grecku odpoczynek, spo-
kój, czas wolny � mówi¹c inaczej  - przeciwieñstwo czasu
zajêtego na wykonywanie obowi¹zków, do których jeste�my
przymuszeni spo³ecznie, gospodarczo, biologicznie, to czas,
który spêdzam  w sposób ca³kowicie zgodny z w³asnymi
upodobaniami, czas po�wiêcony zajêciom, które sprawiaj¹
mi rado�æ i przyjemno�æ, czas daj¹cy poczucie, ¿e ja sam siê
w nim wzbogacam. Nie nale¿y go myliæ z odpoczynkiem, któ-
ry jest potrzebny koniom i maszynom, aby zachowa³y zdol-
no�æ do pracy. �Schole� jest odpoczynkiem w³a�ciwym sa-
memu cz³owiekowi. Za¿ywa siê go ró¿nie; zwiedzaj¹c zabyt-
ki, podziwiaj¹c przyrodê, prowadz¹c ciekaw¹ i wzbogacaj¹-
c¹ rozmowê z przyjació³mi, znajduj¹c rado�æ w modlitewnym
przebywaniu z Bogiem.

Czyñmy starania, aby szko³a odzyska³a nieco ze swo-
jego sensu etymologicznego.

Uroczysto�ci jubileuszowe by³y tak pomy�lane przez
organizatorów, aby ukazaæ ten w³a�nie charakter szko³y, gdzie
dzieciom jest dobrze i gdzie nawet trud nape³niony jest ja-
kim� tajemniczym urokiem. S¹dzê, ¿e takie wra¿enie towa-
rzyszy³o go�ciom uczestnicz¹cym w tym interesuj¹cym wy-
darzeniu. Reprezentacjê go�ci stanowili przedstawiciele w³adz
gminy z Burmistrzem Miasta i Gminy Maciejem Ostrowskim
na czele, Wice-starosta Powiatu W³adys³aw Kurowski, przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych, Radni Gminy z naszej miej-
scowo�ci, So³tys Jawornika, przedstawiciele Rady So³eckiej,
zaprzyja�nieni dyrektorzy szkó³, emerytowani nauczyciele:
wieloletni Dyrektor Jan Bidziñski, Stanis³awa Bidziñska,
Irena Cichoñ, Zofia Bylica, Janina Dziewoñska, Bogus³aw
Ku�miñski, rodzice, sponsorzy  i przyjaciele szko³y. £atwo za-
uwa¿yæ, jak zacne grono tworzyli zaproszeni go�cie.

�wiêtowanie rozpoczê³o siê Msz¹ �wiêt¹. Wszyscy
uczestnicy; go�cie, nauczyciele, rodzice i uczniowie zgroma-
dzili siê na Eucharystii, aby uwielbiæ Boga, dziêkowaæ za ³a-
ski i poleciæ mu nasze sprawy. Mszy �wiêtej przewodniczy³
Ksi¹dz Proboszcz, a uczniowie ze scholi i oazy poprzez �piew
i modlitwê czynnie w³¹czyli siê w liturgiê Naj�wiêtszej Ofiary.

Ze �wi¹tyni wszyscy udali siê do budynku szko³y, aby
wzi¹æ udzia³ w pozosta³ych obchodach jubileuszowych. Pro-
gram uroczysto�ci w szkole zosta³ pieczo³owicie przygoto-
wany i zrealizowany profesjonalnie. Rozpocz¹³ Dyrektor od
przywitania go�ci i przedstawienia krótkiej historii szko³y. Na-
stêpnym punktem, który wzbudzi³ niema³e zainteresowanie,
by³a czê�æ artystyczna zawieraj¹ca w¹tek historyczny i ele-
menty wspó³czesne dotycz¹ce ¿ycia naszej szko³y. Na orygi-
nalno�æ przedstawienia mia³a wp³yw scenografia, oprawa mu-
zyczna, taniec i humor przeplatany scenami zachêcaj¹cymi
do zadumy i wspomnieñ. Ten udany i ciekawy mix by³ zas³u-
g¹ nauczycieli przygotowuj¹cych czê�æ artystyczn¹ i uczniów,
którzy poruszali siê po scenie z w³a�ciwym sobie wdziêkiem
i elegancj¹. Tym scenicznym zmaganiom towarzyszy³y wy-
stawy prac konkursowych, wystroje klas i ekspozycja foto-
grafii pt. �Moje szkolne wspomnienia� oraz wystawa starych

dzienników, metryk szkolnych i protokolarzy z drugiej po³owy XIX wieku. Tu rów-
nie¿ da³o siê zauwa¿yæ ogromny wk³ad pracy nauczycieli i dzieci.

Nastêpnie czas jubileuszowego �wiêtowania zdominowa³y ¿yczenia, któ-
re nawzajem wszyscy sobie sk³adali. ̄ yczeniom towarzyszy³y równie¿ upominki
i nagrody, które wrêcza³ Dyrektor wyró¿nionym nauczycielom i dzieciom, które
osi¹gnê³y sukcesy w konkursach szkolnych.

Atrakcj¹ dla go�ci by³a mo¿liwo�æ obejrzenia zmodernizowanej szatni szkol-
nej, której otwarcia dokona³ Burmistrz wraz z Dyrektorem.

Wypada podkre�liæ, ¿e nasza szacowna Jubilatka dziêki staraniom
Dyrekcji, przychylno�ci Burmistrza i zabiegom wielu oddanym przyjacio-
³om szko³y, w okresie poprzedzaj¹cym jubileusz przesz³a gruntowny re-
mont, którego efekt mo¿na do�wiadczyæ widz¹c jak jest dostojna i okaza³a.

Na zakoñczenie go�cie zostali zaproszeni na poczêstunek, który przy-
gotowali rodzice.

Obchody jubileuszowe zakoñczy³ popo³udniowy wystêp dzieci zaprezen-
towany rodzicom i znajomym, którzy przybyli aby doceniæ wk³ad pracy i zaanga-
¿owanie dzieci i nauczycieli, a tak¿e zasi¹�æ przy stole i w radosnej atmosferze
dzieliæ siê swoimi wspomnieniami.

40-lecie nowej szko³y
w Jaworniku

4 grudzieñ
2 Niedziela Adwentu
I¿ 40, 1-5. 9-11.; 2 P 3, 8-14.; Mk 1, 1-8.

�Przygotujcie drogê Panu,
Dla Niego prostujcie �cie¿ki!
(...) Idzie za mn¹ mocniejszy ode mnie�.

/Mk 1, 3. 7/

W.Sz.
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Adwent to bardzo szczególny
czas w roku. Ka¿dy cz³owiek �
ma³y i du¿y - rado�nie oczekuje na
narodzenie Pana Jezusa. Przygo-
tujmy siê na Jego przyj�cie
spe³niaj¹c dobre uczynki. Ka¿dy
z nich bêdzie darem dla Zbawiciela.

Tak jak
pastuszko-
wie, którzy
w dzieñ
Bo¿ego
Narodzenia
przynie�li
skromne

dary do
Jezusowe-
go ¿³obka,
- Ty  te¿
mo¿esz
przynie�æ
Panu
Jezusowi

dary
dobrych
uczynków
swoim
sercu.

Na tej stronie
ka¿de serce
oznacza
jeden tydzieñ
adwentu.
Mo¿esz w
nim wpisaæ
wszystkie
dobre uczynki, jakie w danym
tygodniu spe³ni³e�. Zanie� je
Panu Jezusowi jak prezent na
urodziny.

POKOLORUJ
RYSUNEK

1

2

3

4

ROZWI¥¯ REBUS
K W=R

GRYS
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Tekst �lubowania:
Ja, uczeñ polskiej szko³y �lubujê, ¿e bêdê siê uczyæ rzetelnie
i chêtnie. Przyrzekam byæ kole¿eñski i uczciwy. Przyrzekam szano-
waæ rodziców i nauczycieli. Dbaæ o honor i dobre imiê klasy
i szko³y. Pragnê zas³u¿yæ na miano dobrego Polaka.

Skok stulecia. Przenosimy siê z pocz¹tku XX wieku do najbardziej aktualnej
i najnowszej historii szko³y.

20 pa�dziernika odby³o siê pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szko³y.
Prezentujemy tekst �lubowania i urocze fotografie.

Tak piêknie jawi siê nam przysz³o�æ.
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1874 - 77 r. nauczyciel prowadz¹cy
Szymon Schunke

l877 r. nauczyciel prowadz¹cy
W³adys³aw Bucki

1890 - 1909 r. Jan Ambor nauczyciel
kieruj¹cy, od 1903 r. kierownik
szko³y

1909 r. tymczasowy kierownik Anna
Ambor

I - VIII 1912 r. Stanis³aw Gor¹czko

IX 1912 - 29 r. Stanis³aw Kochaj

1930 - 64 r. Tomasz Kurowski
� kierownik, który prowadzi³
szko³ê w najtrudniejszych dla
niej okresach okupacji
i stalinizmu

1964 - 66 r. Wojciech Kazior
� za jego kadencji zosta³
zbudowany i przekazany
budynek dzisiejszej szko³y

1966-91 r. Jan Bidziñski � dyrektor,
który stara³ siê o zagospodaro-
wanie terenu wokó³ szko³y;
powstaj¹ boiska, ogrodzenie,
basen.

1991 - 2003 r. mgr in¿. Anna Mirek
� dyrektor, który tworzy
ekologiczny wizerunek szko³y.
Szko³a w �rodowisku prowadzi
rozpowszechnion¹ na szerok¹
skalê ochronê �rodowiska
naturalnego

Od 2003 r. dyrektorem szko³y zostaje
obecny dyrektor mgr Józef
Tomal � podejmuje starania
zmierzaj¹ce do odnowienia
i modernizacji szko³y. Jest
prezesem Stowarzyszenia
Pomocy Szkole w Jaworniku.

POCZET
DYREKTORÓW

SZKO£Y

Historia Szko³y w Jaworniku

Pocz¹tki dzia³alno�ci szko³y w Jaworniku siêgaj¹
XIX w. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiaj¹ siê
w ksiêdze honorowej szko³y z 1861r. Z zapisów w tej ksiê-
dze odczytaæ mo¿na nazwiska uczniów, którzy zostali wy-
ró¿nieni �za pilno�æ w naukach, wzorowe obyczaje i pilne
uczêszczanie do szko³y� . Pojawiaj¹ siê tam nazwiska dzieci
znanych w naszej miejscowo�ci rodzin: Kurowskich,
Polewków, Brasiów, £apów. Wpisy w tej ksiêdze informuj¹,
¿e szko³a mia³a dwie klasy, a od 1863r. trzy klasy. Pierwsi
nauczyciele to: W³adys³aw Bucki, Stefan Gutkowski i ksi¹dz
Wincenty Sa³apatek, katecheta.

W czasach zaborów, o�wiata w Galicji jest w lepszej
kondycji od szkolnictwa w zaborze rosyjskim i pruskim. Dla-
tego i u nas w Jaworniku szko³a prowadzi swoj¹ dzia³al-
no�æ bez przeszkód. Opiekê nad szko³¹ w Jaworniku spra-
wuje Rada Szkolna Okrêgowa w My�lenicach, a nadzór
nad ca³o�ci¹ o�wiaty w Galicji sprawuje Rada Szkolna Kra-
jowa z siedzib¹ we Lwowie od 1867r. Pierwsze udokumen-
towane posiedzenie Rady Szkolnej w Jaworniku odby³o siê
3 maja 1874 r. pod przewodnictwem Jana £apiñskiego
i z udzia³em ksiêdza Deodata Graczyñskiego.

Przygl¹daj¹c siê obecnie zabudowaniom szkolnym
w naszej miejscowo�ci, jeste�my dumni, ¿e mo¿emy siê
pochwaliæ tak nowoczesnymi obiektami o�wiatowymi, któ-
re s³u¿¹ edukacji naszych dzieci. Jest to zas³uga wielu po-
koleñ zatroskanych rodziców, kierowników i dyrektorów któ-
rzy jako gospodarze dbali o jak najlepszy ich standard, na-
uczycieli oraz w³adz, które za ten stan rzeczy by³y odpo-
wiedzialne. Ma³o kto wie jednak, ¿e szko³a w pierwszym
okresie swojej dzia³alno�ci boryka³a siê z trudno�ciami lo-
kalowymi. Kiedy w roku 1885 liczba klas wzros³a do 6, w³a-
dze szko³y rozpoczê³y starania o rozbudowê placówki.

Rozbudowa nast¹pi³a w latach 1891�92. By³o to mo¿-
liwe dziêki zaanga¿owaniu ca³ego �rodowiska. Rada Szkol-
na sk³ada³a siê wówczas z przedstawicieli rodziców, ksiê-
dza proboszcza i nauczycieli. W 1901 r. zakupiono grunt
pod budowê nowej szko³y za 100 z³  i powsta³ Komitet Bu-
dowy Szko³y. Prace zwi¹zane z budow¹ finansowane by³y
z bud¿etu pañstwa,  przy du¿ym wsparciu mieszkañców.
Jak wynika z dokumentów Rada Szko³y co roku opracowy-
wa³a bud¿et szko³y, którego oszczêdno�ci lokowano w Ka-
sie Oszczêdno�ciowej w My�lenicach. Rada Szko³y na swo-
ich posiedzeniach zajmowa³a siê organizacj¹ pracy szko³y
i sprawowa³a nadzór wychowawczy, wyznacza³a kary za
nieprzestrzeganie obowi¹zku szkolnego przez nak³adanie
grzywny pieniê¿nej b¹d� aresztu. Fundusz powsta³y z grzy-
wien pos³u¿y³ do wspierania w kszta³ceniu dzieci z najubo¿-
szych rodzin. Po pewnym okresie, zauwa¿yæ mo¿na wzrost
�wiadomo�ci spo³ecznej i aktywno�ci, która ujawni³a siê
przez otwarcie czytelni w Domu Stra¿ackim oraz czytelni
Towarzystwa Kó³ek Rolniczych z którymi wspó³pracowa³a
biblioteka szkolna istniej¹ca od 1901 r. Ciekawostk¹ jest
fakt istnienia w owym czasie w Jaworniku amatorskiego
zespo³u teatralnego. Zapewne na jego powstanie nieba-
gatelny wp³yw mia³a dobrze funkcjonuj¹ca szko³a która w³a-
�ciwie pe³ni³a swoj¹ misjê spo³eczn¹.

�ledz¹c kolejno okresy historyczne, trzeba wspo-
mnieæ o czasach trudnych w dziejach naszej ojczyzny. Na
pewno do takich nale¿y zaliczyæ I wojnê �wiatow¹. Cho-
cia¿ te wspomnienia przywo³uj¹ uczucia  bólu, cierpienia
i smutku, to na szczê�cie w przypadku naszej szko³y nie
by³o wiêkszych przeszkód w jej funkcjonowaniu. Zmniej-
szono jedynie czas nauki. Do szko³y uczêszcza³o 227
uczniów,  pracowa³o trzech nauczycieli i ksi¹dz Bienias.

Dzia³alno�æ szko³y w pierwszych latach niepodleg³o-
�ci napotyka na wiele trudno�ci, których przyczyna tkwi³a
w braku funduszy. Dzia³alno�æ szko³y w tym okresie wspie-
rana jest przez rodziców.

Pochodzi z zamo¿nej
rodziny ziemiañskiej. W jej
�wiatowym domu, Panem Bo-
giem nikt zbytnio siê nie zaj-
mowa³. Rodzice otaczali có-
reczkê wygodami i zbytkiem.
Bardzo dbali o jej w³a�ciwe
wykszta³cenie - ju¿ od dziec-
ka wykwintni guwernerzy, na-
uczyciele tañca i jêzyków.

Chorowa³a czêsto,
wiêc wo¿ono j¹ �do najs³yn-
niejszych wód�. Ojciec marzy³,
¿e córka zostanie s³awn¹ ar-
tystk¹, bogato wyjdzie za m¹¿,
zdobêdzie pewn¹ pozycjê
w �wiecie wy¿szych sfer i bê-
dzie po prostu szczê�liwa.
Szczê�liwa szczê�ciem na
jego, ojca, miarê.

Przecie¿ ka¿dy z nas,
rodziców projektuje jako� do-
bre losy, pomy�lno�æ swoich
dzieci.

Ali�ci okaza³o siê, ¿e
córka - Franciszka Siedliska,
bo o niej opowiadamy - zna-
laz³a swoj¹ w³asn¹ drogê
przez ¿ycie. I to zupe³nie, zu-
pe³nie inn¹ od marzeñ ojca.

Choroby, cierpienie
otworzy³y j¹ na £askê powo-
³ania zakonnego.

Panna
z dobrego domu

c.d. na str. 8

KA¯DY MO¯E
�WIÊTYM

BYÆ...
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Skoñczy³y sie emocje wyborcze, którym niestety wiêkszo�æ Jaworniczan przygl¹da³a siê z boku.
W wyborach parlamnetarnych prawie 2/3 odda³o sprawy Ojczyzny walkowerem pozostaj¹c w domu. Ci, którzy
dope³nili w naszej parafii tego obowi¹zku, oddali swe g³osy w 48% na PiS, w 18% na PO, w 13 % na
Samoobronê, 8,5 % na LPR i po 3% na SLD oraz PSL.

Bole�nie zabrzmia³ tu fakt, ¿e 75% frekwencja w Jaworniku to jedynie b³¹d drukarski w Gazecie
My�lenickiej, a nie rzeczywisto�æ, która postawi³aby nas po�ród najbardziej aktywnych obywatelskich
miejscowo�ci w kraju. Lepiej by³o ju¿ w wyborach prezydenckich.

W pierwszej turze g³osowa³o 51,5% obywateli. Na Lecha Kaczyñskiego oddano 48,6% g³osów, na
Donalda Tuska 27%, a na Andrzeja Lepera 16%.

W drugiej turze bra³o udzia³ 57,25% obywateli. Na Lecha
Kaczyñskiego g³osowa³o 791 Jaworniczan, co stanowi 70,63%.

No i mamy nowego Prezydenta i nowy Rz¹d. Mamy tych, którzy
podjêli siê odpowiedzialno�ci za nasz Kraj. Wybra³a ich wiêkszo�æ
aktywnego polskiego spo³eczeñstwa. Ale nic nie zmieni siê na lepsze, nie
powiedzie siê reforma Pañstwa, gdy w wiêkszym stopniu nie w³¹czymy
siê, my wszyscy w ¿ycie Polski, regionu, gminy czy naszej wsi.
Przypomnijmy sobie, ¿e historia stawia³a naszym przodkom nieraz znacznie
trudniejsze wyzwania, wymagaj¹ce po�wiêcenia ca³ej fortuny a nawet zycia.
Czy uczciwe jest, korzystaæ z ich trudu i krwi, patrz¹c tylko w³asnego nosa?
Czy nie stoi to w ra¿¹cej sprzeczno�ci z podstawowymi prawami
sprawiedliwo�ci i mi³o�ci bli�niego, których tak bardzo oczekujemy od
innych. No w³a�nie, a co na to wszystko nauka Ko�cio³a? Zagl¹dnijmy do
Katechizmu Ko�cio³a katolickiego, gdzie w rozdziale omawiaj¹cym czwarte
przykazanie Bo¿e znajdziemy jenoznaczne wyja�nienie.

Mi³o�æ Ojczyzny i s³u¿ba dla niej wynika z obowi¹zku wdziêczno�ci,
czci i mi³o�ci dla rodziców, dziadków i przodków, oraz mi³o�ci braterskiej
dla wspó³braci w narodzie (KKK 2189,2212,2239).

Gdzie indziej (KKK1913-1917) Katechizm wyra�nie zoobowi¹zuje
ka¿dego do zaanga¿owania siê, na miarê swoich mo¿liwo�ci, w ¿ycie
spo³eczne. Pochwala te¿ te narody, w których jak najwiêksza czê�æ
obywateli jest w duchu wolno�ci aktywna publicznie. Wielokrotnie do takiego
zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczno-polityczne wzywa³ Jan Pawe³ II. W tym
te¿ duchu, dok³adnie w dniu wyborów parlamentarnych w Polsce modli³
siê za nasz¹ Ojczyznê Ojciec �w. Benedykt XVI. I wreszcie wspomnijmy
art. 1879 KKK - �Osoba ludzka potrzebuje ¿ycia spo³ecznego. Nie jest ono
dla niej czym� dodanym, jest wymaganiem jej natury...�.

Mamy tu wiêc do czynienia nie tylko z koniunkturalnym, czy
hobbistycznym wyborem, lecz z nakazanym religijnie obowi¹zkiem
i potrzeb¹ wynikaj¹c¹ z ludzkiej natury. Wyci¹gnijmy z tego praktyczne
wnioski. Znajd�my swoje miejsce w s³u¿bie obywatelskiej i podejmijmy
odpowiedzialnie zadania, które stawia przed nami nasze najbli¿sze,
jawornickie spo³eczeñstwo.

Ojczyzna to zbiorowy obowi¹zek

My�li o Polsce i Polakach
Gdy siê modli³am za Polskê, us³ysza³am te s³owa:

Polskê szczególnie umi³owa³em, a je¿eli pos³uszna bêdzie woli
mojej, wywy¿szê j¹ w potêdze i �wiêto�ci. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje �wiat na ostateczne przyj�cie moje.

�w. s.Faustyna, Dz. 1732 (13.V?. 1938)

Europa potrzebuje Polski g³êboko wierz¹cej i po chrze-
�cijañsku kulturowo twórczej, �wiadomej swej roli wyznaczo-
nej przez Opatrzno�æ.To, czym Polska mo¿e i powinna us³u-
¿yæ Europie, jest w zasadzie identyczne z zadaniem odbudo-
wywania wspólnoty ducha, opartej na wierno�ci Ewangelii, we
w³asnym domu. Nasz naród (...) ma wiele do zaofiarowania
Europie, przede wszystkim swoj¹ chrze�cijañsk¹ tradycjê i bo-
gate wspó³czesne do�wiadczenie religijne

S³. Bo¿y  Jan Pawe³ II, 14.02.1998r.

Mo¿emy mieæ szacunek dla wielu zdobyczy innych
narodów, ale wierno�æ �lubowali�my naszej polskiej Ojczy�-
nie. I wierno�ci Ojczy�nie polskiej, kulturze narodowej, kultu-
rze chrze�cijañskiej, w naszej polskiej ziemi, dochowamy! Na
ka¿dym progu walczyæ bêdziemy o to, aby Polska - Polsk¹
by³a! Aby w Polsce po polsku siê my�la³o! Aby w Polsce -
polski duch Narodu chrze�cijañskiego czu³ siê w swobodzie i
wolno�ci.

S³.Bo¿y kard.. Stefan Wyszyñski,
Jasna Góra, 1.VI.1958r.

Mia³a 22 lata (urodzi³a siê w 1842 r.), gdy stanowczo odmówi³a wyj�cia za m¹¿, grzebi¹c ambicje rodziny. Z tym ojciec jako�
siê pogodzi³, ale klasztor? Jego córka mniszk¹? Przyrzek³a mu wiêc, ¿e dopóki bêdzie ¿y³, zostanie z rodzin¹.

Kompromis? Pos³uszeñstwo? A mo¿e mi³o�æ i szacunek nie pozwoli³y raniæ uczuæ w³asnego ojca. Z tej zdecydowanej
postawy wierno�ci i pos³uszeñstwa wyros³o najpierw g³êbokie nawrócenie jej ojca, pó�niej wielkie dzie³o sióstr nazaretanek, które
za³o¿y³a i wreszcie beatyfikacja og³oszona w  Rzymie przez Ojca �w. Jana Paw³a II w roku 1989.

Pierwszy dom Nazaretanek powsta³ w Rzymie w 1875 r., a nastêpne dwa w Krakowie, a ju¿ kilka lat pó�niej nawet za
oceanem. Dzisiaj w 13 krajach �wiata pracuje 170 nazaretanek. �piesz¹ zawsze tam, gdzie jest potrzebuj¹cy cz³owiek. Do tej
rodziny zakonnej o¿ywianej przyk³adem �wiêtej Rodziny z Nazaretu nale¿a³y pó³ wieku pó�niej polskie siostry mêczenniczki
rozstrzelane przez hitlerowców w Nowogródku, któ-

re ofiarowa³y swe ¿ycie aby ocaliæ ponad 120 aresztowa-
nych ojców i mê¿ów. Zosta³a beatyfikowana przez Jana
Paw³a II w Rzymie w 2000 r.  Ma³o kto wie, ¿e jedyna
ocala³a spo�ród 12-tu sióstr zamieszka³a w zakrystii lo-
dowatego ko�cio³a i a¿ do �mierci w 1966 r. broni³a tê
�wi¹tyniê przed bolszewikami, którzy nie wa¿yli siê jej
stamt¹d usun¹æ.

B³. S. Franciszkê Siedlisk¹ wspominamy
25 listopada, a B³. Ss. Mêczenniczki z Nowogródka
4. wrze�nia.

11 grudzieñ
3 Niedziela Adwentu
Iz 61, 1-2a. 10-11.;1 Tes 5,16-24.;
J 1, 6-8. 19-28.

�Zawsze siê radujcie, nieustannie
siê módlcie! W ka¿dym po³o¿eniu
dziêkujcie (...) Ducha nie ga�cie...�

/1 Tes 5, 16-19/

                   A.P.

Panna
z dobrego domu - c.d.

 opr. Zofia
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   KONCERT
   TOMASZA KAMIÑSKIEGO

dedykowany
Ojcu �wiêtemu
Janowi Paw³owi II

Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a �w.

Msze �w.:
w niedziele i �wiêta : godz. 7, 9, 11, 1530

w dni powszednie 7, 18
Roraty.........................

Inne nabo¿eñstwa:
Ró¿aniec  1715

Nowenna do MB Nieust. Pomocy: �roda po Mszy �w. wieczornej

Spowied�: Przed ka¿d¹ Msz¹ �w.

Odwiedziny chorych: Pierwsza sobota miesi¹ca

Ks. Proboszcz: W³adys³aw Salawa
Ks. Wikary Bart³omiej Pêpek

Kancelaria parafialna: pn, wt, �r, cz  1900 - 2000,sob. 800 - 900

Jawornik 1, tel. 272 01 95

Wspó³pracownicy:
Ko�cielny, p. W³adys³aw Wilko³ek, tel. 272 22 36
Organista, p. Robert Bylica, tel. 273 46 78

Grupy Duszpasterskie:
Zespó³ charytatywny: ks. W³adys³aw Salawa
spotkania s¹ og³aszane.

Ministanci:  ks. Bart³omiej Pêpek
spotkania: sobota 900

Schola: p. Aleksandra Sycyotkowska
spotkania: sobota 900

Oaza:  ks. Bar³omiej Pêpek
spotkania: pi¹tek po Mszy �w. wieczornej

Redakcja �Bia³ego Kamyka�
ks. Bart³omiej Pêpek
p. Jan �wierczek, tel. 272 31 78
spotkania w ustalanych terminach.
e-mail: kamyk@jawornet.pl

Cmentarz komunalny
Otwarty : zim¹ 7-18, latem 7-19
Opiekun p. Wies³aw Ciê¿arek tel. 272 05 64

Radni z Jawornika
Rada Powiatu My�lenickiego:
p. W³adys³aw Kurowski, Wicestarosta My�lenicki
p. Józef Tomal - Komisja Bud¿etu, Finansów i Mienia Powiatu

Rada Miasta i Gminy My�lenice:
p. Maria Szafraniec - Komisja Edukacji Kultury i Sportu, Komisja
Bud¿etu i Finansów
p. Jan Polewka - Komisja Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa,
Komisja Bud¿etu i Finansów,
p. Jan �wierczek - Komisja ds. Rodziny

So³tys
p. Stanis³aw Szuba, Jawornik 302, tel. 272 39 29

Rada So³ecka
pp. Jan Burkat - przew., Wac³aw Szczotkowski - sekretarz, Helena
Pustu³a, Karol Dañda, Józef Górka, Zbigniew £apa, Tadeusz Podoba,
Andrzej Tomal, Jan Wi�nicz, Adam W³och.

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
Jawornik 293, tel. 272 18 68
Dyrektor p. Renata Marzec
Rada Rodziców, przew. p. Józefa �wiat³oñ, tel. 274 42 31

Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego
Jawornik 293, tel. 274 39 29
Dyrektor p. Józef Tomal
Rada Rodziców, przew. p. Anna Gawe³, tel. 274 09 51

Przedszkole
Jawornik 172, tel. 272 06 39
Dyrektor p. Bogumi³a £êtocha
Rada Rodziców

Biblioteka
p. Anna Litwa
godziny otwarcia: wt - pt 1230 - 1730

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Jaworniku
Prezes p. Józef Tomal, tel. 274 39 29

Ludowy Klub Sportowy �Jawor�
Prezes - p. Franciszek Moskal,  tel. 272 39 81
Instruktor pi³karzy juniorów - p. Grzegorz Kurowski
Instruktor skoczków - p. Mariusz Pustu³a

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Dom Stra¿aka, Jawornik 9, tel. 272 00 79
telefon alarmowy : 998, (112)
Prezes - p. Jan Burkat, tel. 274 23 23
Naczelnik - p. Andrzej Tomal
Skarbnik - p. Jaros³aw Norek
Dowódca dru¿yny m³odzie¿owej - Mariusz Pustu³a

Policja
telefon alarmowy: 997, (112), dy¿urny: 372 92 00
Dzielnicowy - sier¿. Krzysztof Profic, tel. 372 92 53

S³u¿ba Zdrowia
Pogotowie ratunkowe (tylko w nag³ych wypadkach!)
tel alarmowy 999 (112)

Szpital Powiatowy w My�lenicach tel. 273 02 05

O�rodek Zdrowia - Jawornik 641, tel. 273 81 77, 0609 53 69 96

dr Zofia Paw³owska pediatra -  pn, wt, czw. 12-18, �r, pt. 8-12
dzieci zdrowe - wt. 16-18,  �r, pt. 8-10
dr Andrzej Pawlowski internista-reumatolog: pn,wt,czw. 8-12,
 �r, pt. 12-18
Poza godzinami pracy o�rodka opieka w poradni ca³odobowej:
My�lenice, ul. Szpitalna 2, tel. 272 04 11

Pielêgniarka �rodowiskowa:
p. Bogumi³a Grabowska, Jawornik 493, tel. 274 41 62, 0605 680
779,  dy¿ur w O�rodku Zdrowia - wt. 16, �r, pt. 9.30

Po³o¿na �rodowiskowa:
p. Maria £otocka, tel. 0607 164 476

Apteka
Jawornik 650, tel. 273 82 16, pn-pt. 8-18
techn. farmacji Agnieszka Stanek

Weterynaria
dr Jacek Ingarden, dr Maja Ingarden
pn-pt 8-20.45, so 10-18, nd 10-14, tel. 274 41 30, 0601 899 336

Sekcja Polskiego Zw. Hodowców Go³êbi Pocztowych
p. Zbigniew Kurowski tel. 273 92 91

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
Serdecznie zapraszamy inne �rodowiska w Jaworniku

do dalszego uzupe³niania tego wykazu.

JAWORNIK
Wie� w Gminie My�lenice

mieszkañców 2645, numerów 643
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    Trafny ¿art �wiêto�ci nie wadzi

Pewien ksi¹dz poucza³ jak robiæ rachunek sumienia:
Nie mów, ¿e trzepa³e� ko¿uch,
gdy w tym ko¿uchu by³ wujek.
Nie mów, ¿e przejecha³e� butelkê,
gdy ta butelka by³a w kieszeni przechodnia.
Nie mów, ¿e tylko ukrad³e� sznurek,
je¿eli do tego sznurka przywi¹zany by³ koñ.

Niecodziennik, ks. Jan Twardowski

O. jezuita Józef Mo¿d¿eñ wprowadzi³ w parafii w Za-
kopanem zwyczaj, ¿e zachêca skruszonych pijaków,
aby �lubowali w obecno�ci rodziny i s¹siadów, ¿e
nie tkn¹ alkoholu przez jaki� czas � tydzieñ, miesi¹c,
rok. Na pami¹tkê �lubowania dostaj¹ obrazek, który
zawsze nosz¹ przy sobie. Sposób skuteczny, bo Gó-
rale swój honor maj¹, a i kompani sami pilnuj¹: �
Eee, tobie to nie wolno, bo przecie¿ obrazek masz.
Jednak czasem zdarza³ siê mus, bo to wesele, stypa
czy jaka� inna wa¿na uroczysto�æ. Przychodzili wiêc
ch³opy radziæ siê ksi¹dza, - �czy straszny grzech to
bedzie, jak by se ten jeden dzieñ przerwe w tym nie-
piciu zrobili�. Do�wiadczony kap³an, czuj¹c zagro-
¿enie dla ca³ego dzie³a, udziela³ dyspensy na jeden
czy dwa dni, je�li kto� o ni¹ istotnie prosi³.
A¿ kiedy� przyszed³ Józek i prosi o 12 godzin. No
dobrze, Józu�, ale ¿eby� potem dalej wytrwa³.
Za kilka dni spotyka ksi¹dz podchmielonego Józka.
- Jak¿e to? Przecie¿ 12 godzin ju¿ dawno minê³o.
- Ale gdzie proszê ksiêdza. Ja przez ten tydzieñ to
mo¿e tylko ze trzy godzinki pi³em, tak oszczêdnie to
na ca³y miesi¹c wystarczy!
Od tego czasu ka¿da dyspensa jest dok³adnie, co do
godziny odnotowywana na obrazku. A parafianie
nieco mniej pij¹.

Twoje okienko

W tym miejscu pragniemy zaprosiæ Ciê
do wspó³tworzenia Bia³ego Kamyka. Wystarczy,

¿e opowiesz nam jak¹� historyjkê, napiszesz
reporta¿, przeprowadzisz wywiad lub narysujesz

co� ³adnego. Bêdziesz móg³ pokazaæ swoj¹
pracê na ³amach naszego pisma.

Nie pozwól, by Twoje okienko
pozosta³o puste!!!

Historia pewnego obiadu

Wspólna sobota, w naszym wspólnym domu. Wreszcie uda³o nam siê
byæ razem. Dzieci �pi¹ jeszcze -  niech �pi¹, wylegujemy siê d³ugo i leniwie.
�niadanie w pi¿amach, ze �miechem. Zakwit³ na oknie fio³ek. Nawet s³oñce
przedar³o siê przez chmury poranka, z³oci stó³ plamami roze�mianymi. Co� ogl¹-
damy, czytamy, opowiadam � �miech dzieci wybucha kaskad¹ promyków.

Zrobiê dzi� co� ekstra na obiad! Potem pójdziemy wszyscy do lasu pos³u-
chaæ, czy zbudzi³a siê ju¿ wiosna. Co on lubi? Dawno nie by³o czerwonego barsz-
czu. Zanurzam siê w kuchenne pielesze. Celebrujê gotuj¹cy siê p³yn, czarujê
kotlety. Surówkê zrobiê z selera z orzechami. Obdar³am sobie kostki palców, tr¹c
to g³upie zielsko - ale wysz³o wy�mienite.

On radosny, ¿e zajê³am siê sob¹, tworzy historiê - pisze statut samo-
rz¹du. Przesz³am obok, pog³aska³am po w³osach, pytaj¹c co ¿yczy³by sobie na
deser.

Popatrzy³ nieprzytomnym wzrokiem - Co mówi³a�?
- Pytam, co chcesz na deser?
- Acha, cokolwiek.
- Nie cokolwiek, ja chcê wiedzieæ co chcesz naprawdê.
- Nie zawracaj mi g³owy, widzisz, ¿e pracujê.
- Ja te¿ pracujê i chcê wiedzieæ, co chcesz zje�æ!
- Wiesz, jeste� namolna. To nie jest wa¿ne!
- Nie jest wa¿ne? Gotujê dla ciebie obiad ...
- Nie musisz, nie rób ³aski ...

W�ciek³a wycofujê siê. Nie przypali³y siê jeszcze kotlety.
Przesz³a mi z³o�æ gdy nakry³am stó³, pokroi³am jajka. Niosê talerze pe³ne czer-
wonego barszczu i nowej mej dobrej woli. Wo³am - Obiad!

- Ja nie bêdê jad³!
- Co?
- Nie bêdê jad³, nie jestem g³odny.

Pó³ dnia w kuchni z my�l¹ o nim, a tu - Nie bêdê jad³! Talerz w rêku zadr¿a³.
- Nie bêdziesz jad³? To nie!!!

Z ca³ej si³y z dna gniewu i rozczarowania l¹duje czerwona zupa na pod³odze.
Rzuci³am po prostu talerzem o ziemiê. Wybieg³am natychmiast przera¿ona
tym, co zrobi³am.
Gdy po chwili odwa¿y³am siê wej�æ do pokoju - widzê, jak na klêczkach zbie-
ra okruchy jajek i �ciera czerwony barszcz z pod³ogi.
Obra¿ony m¹¿ - zbiera skorupki talerza. Wybucham �miechem.
Patrzy podejrzanie - Z czego siê �miejesz?

- No, dokupimy ten jeden rozbity talerz - ³agodzê.
- Hmm, a nie masz mo¿e jeszcze trochê tego barszczu...?                   Zofia

BIA£Y KAMYK  - redaguje zespó³. Opiekun: ks. Bart³omiej Pêpek; red. koordynuj¹cy Jan �wierczek
(tel. 272-31-78); red. techniczny Bart³omiej Prokocki; Dominika Kochan, Andrzej Paw³owski, Zofia
Paw³owska, El¿bieta Szafraniec, Maria Szafraniec, Krystyna Szczotkowska, Wac³aw Szczotkowski.
Email:  bialykamyk@jawornet.pl  http://www.bialykamyk.jawornet.pl

Sentencje ³aciñskie i nie tylko...

NEMO SAPIENS NISI PATIENS
Nie ma m¹dro�ci bez cierpliwo�ci

CZEGO JA� SIÊ NIE NAUCZY£,
TEGO I JAN NIE POJMIE

UCZ SIÊ UCZ, BO NAUKA TO POTÊGI KLUCZ.
... i dalej interpretacja z czasów komunistycznych:
A JAK SIÊ NAUCZYSZ,
TO BÊDZIESZ MIA£ DU¯O KLUCZY
I ZOSTANIESZ WO�NYM!

J


