
 Nr 3Grudzieñ 2005

BIA£Y KAMYK
Pismo Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego

w Jaworniku

Bóg siê rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obna¿ony.

Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskoñczony.

Te przeciwstawne wyra¿enia staropol-
skiej kolêdy autorstwa Franciszka Karpiñskie-
go, jak ¿adne inne oddaj¹ g³êbiê znaczenia �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Co�, co przez ca³¹ historiê
ludzkich poszukiwañ Boga i prób Jego zrozu-
mienia by³o dla ludzi niewyobra¿alne, jak posia-
danie granic przez nieskoñczono�æ, ponad dwa
tysi¹ce lat temu sta³o siê rzeczywisto�ci¹. Od-
k¹d istnieje ludzko�æ, znane s¹ wysi³ki cz³owie-
ka, który pragnie odnale�æ Boga, Tego, Które-
mu zawdziêcza swoje istnienie, Którego opieki
oczekuje, przy Którym czuje siê bezpieczny. Inne
roz³o¿enie akcentów mia³a religia Izraelitów,
gdzie to Bóg pierwszy wychodzi naprzeciw cz³o-
wieka, daj¹c mu siê poznaæ. Ale nawet dla na-
rodu wybranego to co dokona³o siê w szopie sta-
nowi¹cej schronienie dla pasterzy strzeg¹cych
owiec w okolicach niewielkiego miasta Betlejem,
by³o czym�, co przekracza³o mo¿liwo�ci ich ro-
zumienia Boga. Bóg sta³ siê cz³owiekiem.

Bóg przyszed³ na ziemiê podobnym do
nas, sta³ siê cz³owiekiem takim jak ka¿dy z nas,
przyj¹³ rado�ci, ale i troski ludzkiego ¿ycia. £a-
twiej nam sobie to u�wiadomiæ, kiedy wyobra-
¿amy sobie sceneriê Betlejemskiej stajenki,
ch³ód i ubóstwo w jakich Chrystus siê rodzi.

I to u�wiadamia nam tak¿e, ¿e nie jeste-
�my sami z naszymi troskami; z nami jest sam
Bóg. Jest z nami tak bardzo, ¿e jest jednym z
nas. �w. Leon Wielki mówi³: �Poznaj swoj¹ god-
no�æ chrze�cijaninie�. Skoro Bóg sta³ siê cz³o-
wiekiem, jak¿e wieka musi byæ godno�æ i war-
to�æ cz³owieka. Jak¿e czym� piêknym i dostoj-
nym jest byæ cz³owiekiem.

Czasem w ¿yciu dopada nas brak ufno-
�ci w wielko�æ cz³owieczeñstwa i chêæ ucieczki
od niego. Kiedy jeste�my zbyt pewni swoich si³,
staramy siê zaj¹æ miejsce Boga i sami decydo-
waæ o tym co jest dobre a co z³e. Kiedy za� przy-
t³aczaj¹ nas trudno�ci ¿ycia, chcemy uciec od
ludzkiej odpowiedzialno�ci. Na te pokusy Bóg
odpowiada nam swoj¹ chêci¹ bycia cz³owiekiem.
Ta �wiadomo�æ jest nasz¹ rado�ci¹ i umocnie-
niem. Rado�æ ta powinna dotykaæ g³êbi naszych
serc, ale niech tak¿e wyra¿a siê w radosnym
�wiêtowaniu, w rado�ci z atmosfery �wi¹t, z cho-
inki, kolêd, w rado�ci ze spotkañ z bliskimi. T¹
rado�ci¹ chce nas obdarzyæ Chrystus - S³owo,
które sta³o siê Cz³owiekiem.

18 grudzieñ
4 Niedziela Adwentu
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16.;
Rz 16, 25-27.; £k 1, 26-38.

�Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie
wed³ug twego s³owa�.
£k 1, 38

Wcielenie Syna Bo¿ego przemieni³o ca³y �wiat.
Niech wspomnienie tej wielkiej tajemnicy wleje

w Wasze serca rado�æ i nadziejê, niech umacnia w Was
�wiadomo�æ, ¿e Bóg, który sta³ siê Cz³owiekiem jest blisko
ludzkich spraw.

Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na czas �wi¹t ¿ycz¹:
Ks. Proboszcz, Ks. Wikariusz, Redakcja

Dla cz³owieka wierz¹cego,
ucznia Chrystusa, najwa¿niejszym mo-
mentem �wi¹t Bo¿ego Narodzenia jest
niew¹tpliwie Eucharystia. Na niej gro-
madzi siê ca³y Ko�ció³, który wspomi-
na i uobecnia Paschê Jezusa. Dlate-
go niezwykle istotne jest, aby�my
u�wiadomili sobie i prze¿yli to, co tak
naprawdê pozwala nam �wiêtowaæ te
szczególne dni.

�wiêta s¹ przede wszystkim
czasem darowanym od Boga. Tak na-
prawdê, to nie my �wiêtujemy ten czas,
ale to w³a�nie ten czas nas u�wiêca,
je¿eli tylko na to pozwolimy. Specyfik¹
Bo¿ego Narodzenia jest przypomnie-
nie i uobecnienie prawdy, o tym ¿e Bóg
tak bardzo nie chce byæ bez �wiata i
cz³owieka, ¿e historiê ludzk¹, konkret-
n¹, jednostkow¹, uczyni³ do koñca
swoj¹ w³asn¹. Tê prawdê wyznaje Ko-
�ció³, kiedy wo³a, ¿e wierzy w Jezusa
Chrystusa, Syna Bo¿ego Jednorodzo-
nego, który dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia sta³ siê cz³owiekiem.

c.d. na str. 2

Zwyczaje �wi¹teczne -
sposób na �wiêtowanie
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Warto siê zastanowiæ czym mog¹
byæ te �wiêta dla nas tu i teraz, z tym wszyst-
kim gdzie i jak jeste�my, z tym wszystkim
co z nami i wokó³ nas.

Zacznijmy od informacji dotycz¹cych
historii �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Bo¿e Na-
rodzenie po staropolsku zwane Godami lub
Godnimi Wielkimi �wiêtami, jedno z naj-
wiêkszych �wi¹t chrze�cijañskich,
ustanowione zosta³o w Ko�ciele w IV
wieku.

Po raz pierwszy odnotowano je
w rzymskim kalendarzu �wi¹tecznym
w 354 roku. Data Bo¿ego Narodzenia
- 25 grudnia zosta³a ustanowiona w ko-
�ciele nieprzypadkowo. Wtedy Rzy-
mianie �wiêtowali dzieñ narodzin Nie-
zwyciê¿onego S³oñca - na cze�æ per-
skiego boga s³oñca - Mitry. Ojcowie ko-
�cio³a - pierwsi biskupi rzymscy prze-
jêli zatem tê w³a�nie datê jako dzieñ
narodzin Jezusa Chrystusa. �wiêta
Bo¿ego Narodzenia, obchodzone w
tym czasie, stanowiæ mia³y przeciwwa-
gê dla pogañskiego kultu s³oñca.

Dopiero dwa wieki pó�niej zo-
sta³y wprowadzone do liturgii obcho-
dy wigilijne jako przed�wiêcie Bo¿ego Na-
rodzenia, z obowi¹zuj¹cym postem, mod³a-
mi, czuwaniem i oczekiwaniem na �wiêta.
W tradycji polskiej obchody Bo¿ego Naro-
dzenia, a zw³aszcza obchody dnia wigilijne-
go zajmuj¹ miejsce szczególne. W ca³ej Pol-
sce Wigilia Bo¿ego Narodzenia jest bowiem
dniem niezwyk³ym i prze¿ywanym w spo-
sób szczególny.

Nazwa wigilia pochodzi od ³aciñ-
skich: vigilare - czuwaæ oraz  vigilia - czu-
wanie, stra¿ nocna, warta. Tak nazwany zo-
sta³ dzieñ poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie
- dzieñ 24 grudnia. Wigiliê polsk¹ cechuje
pe³ne emocji oczekiwanie na wielkie, cu-
downe wydarzenie, wielkie �wiêto Bo¿ego
Narodzenia i jednocze�nie niepowtarzalne
�wiêto rodzinne.

Bardzo wa¿ne znaczenie mia³ za-
wsze �wi¹teczny wystrój mieszkania. Obec-
nie, we wszystkich domach króluje piêknie
przystrojona choinka, bez której trudno wy-
obraziæ sobie �wiêta Bo¿ego Narodzenia.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e jest to jedna z m³od-
szych tradycji �wi¹tecznych. Pierwsze cho-
inki pojawi³y siê w Polsce w XIX w. i to g³ów-
nie w miastach i domach Niemców i ewan-
gelików pochodzenia niemieckiego. Jednak
stopniowo zwyczaj ustawiania w domu �wi¹-
tecznego drzewka rozszerzy³ siê na ca³¹
Polskê.

Wcze�niej natomiast ni¿ choinki zna-
no w Polsce inne zielone przystrojenia. By³y
to ga³¹zki �zimozielone�, a wiêc �wierku,
jod³y lub sosny, którymi strojono ramy �wiê-
tych obrazów, �ciany, drzwi wej�ciowe i furt-
ki. Inna zielona dekoracja �wi¹teczna cha-
rakterystyczna dla polski po³udniowej i po-
³udniowo - zachodniej: nad sto³em wigilijnym c.d. na str. 3

wieszano rozwidlony czubek �wierku
lub sosny, a pó�niej obrêcze starych sit

owiniête sosnowymi ga³¹zkami. Wieszano
na nich ciastka domowej roboty, jab³ka,
orzechy, ³añcuchy oraz inne wykonane w
domu papierowe ozdoby i koniecznie wyci-
nanki z op³atka oraz du¿y, barwny, sklejony
z op³atków ��wiat�. Przystrój taki nazwano:
pod³a�nikiem, po³a�nikiem, jutk¹, wiech¹,
sadem, rajskim lub bo¿ym drzewkiem. Wie-

rzono, ¿e wisz¹ca pod sufitem pod³a�nicz-
ka nie tylko piêknie przystraja dom, ale po-
siada równie¿ ró¿ne w³a�ciwo�ci dobroczyn-
ne, ¿e chroni od nieszczê�æ i chorób, ¿e
przynosi dobrobyt, zapewnia zgodê i mi³o�æ
w rodzinie, a pannom na wydaniu szybkie i
udane ma³¿eñstwo. Wizyta kawalera w okre-
sie �wi¹tecznym by³a bowiem traktowana
jako przyj�cie w konkury, zw³aszcza je�li
usiad³ pod pod³a�niczk¹ i zerwa³ z niej jab³-
ko lub orzecha. Wyschniêtego pod³a�nika
nigdy nie wyrzucano. Jego pokruszone,
drobne cz¹stki dodawano do karmy zwie-
rzêtom albo zakopywano w bruzdach zago-
nów na urodzaj.

Ozdoby, które wieszano na pod³a�-
niczkach (orzechy, jab³ka, op³atki) zdobi³y
tak¿e pierwsze choinki. Wieszano na nich
równie¿ w³asnorêcznie wykonane ozdoby z
kolorowego papieru, bibu³y, wydmuszki jaj,
piórka itp. Z czasem zast¹pi³y je ozdoby,
przede wszystkim bombki z dmuchanego
szk³a (powszechnie obecnie stosowane),
ozdoby z mas plastycznych, celofanu i cyn-
folii oraz elektryczne lampki.

Wigilia Bo¿ego Narodzenia - w daw-
nej Polsce uwa¿ana by³a za dzieñ, którego
przebieg mia³ decydowaæ o ca³ym roku. Na-
le¿a³o zatem prze¿yæ go w zgodzie, spoko-
ju i okazywaæ sobie najwiêksz¹ ¿yczliwo�æ.
Od dzieci wymagano pos³uszeñstwa i
szczególnej grzeczno�ci. T³umaczono im,
¿e je�li w dniu wigilii nie zas³u¿¹ na karê,
unikn¹ tak¿e kar, napomnieñ i klapsów w
ci¹gu ca³ego roku.

Niegdy� w dniu wigilii mê¿czy�ni,
zwyczajowo, udawali siê na po³owy i polo-
wania. Wierzono, ¿e w tym w³a�nie dniu z
pewno�ci¹ powróc¹ do domu ze zwierzyn¹

i sieciami pe³nymi ryb. Wró¿y³o im to tak¿e
udane polowania i obfite polowy w ci¹gu ca-
³ego roku. W domach natomiast - podobnie
jak i w naszych czasach - od wczesnego
�witu trwa³y liczne przygotowania. Koñczo-
no rozpoczête wcze�niej porz¹dki oraz go-
towanie i pieczenie wigilijnych potraw. Rów-
nie¿ wszystkie czynno�ci gospodarskie
musia³y byæ zakoñczone przed zapadniê-
ciem zmroku, przed wieczerz¹, która by³a i

jest dotychczas najwa¿niejszym mo-
mentem obchodów wigilijnych.

Staropolskim elementem
�wi¹tecznego wystroju w okresie Bo-
¿ego Narodzenia by³y snopy zbó¿, sia-
no oraz s³oma, które ustawiano w wie-
czór wigilijny zarówno w cha³upach
ch³opskich, jak i na dworach, a nawet
w magnackich rezydencjach.

W niektórych regionach Polski za-
�cie³ano s³om¹ ca³¹ pod³ogê. Wszê-
dzie, w miastach i na wsi, grub¹ war-
stwê siana k³adziono na stole i dopie-
ro na nim - lnian¹ p³achtê lub obrus.
Zwyczaj ten zachowuje siê jeszcze w
niektórych domach. Chocia¿ najczê-
�ciej na stole k³adzie siê ju¿ tylko ma³e
pasemko siana. S³omê i siano k³adzio-
no w intencji dobrych urodzajów i na

pomy�lno�æ zabiegów gospodarskich, a po
�wiêtach, a niekiedy ju¿ w wigiliê po wie-
czerzy, dodawano do paszy krów i koni, aby
nie chorowa³y i dobrze s³u¿y³y ludziom.
Mówiono tak¿e, ¿e przystroje z siana i s³o-
my przypominaæ maj¹ o ubogim narodze-
niu Jezusa i ¿³obie s³u¿¹cym mu za ko³y-
skê, zapewne wys³anym sianem i s³om¹.

W po³udniowych regionach Polski na
stó³ wigilijny sypano ziarna zbó¿, grochu,
maku, soczewicy i na nich dopiero stawia-
no miski z jedzeniem w intencji dobrych plo-
nów i zbiorów ro�lin, których nasiona znaj-
dowa³y siê na obrusie, a tak¿e tych, z któ-
rych by³y zrobione potrawy wigilijne (kapu-
sta, grzyby). Zapomniane zosta³y ju¿ nie-
mal zupe³nie inne elementy �wi¹tecznego
wyposa¿enia wnêtrza, które umieszczano
w izbie na pomy�lno�æ zabiegów gospodar-
skich: ¿elazne lemiesze p³uga, kosy i inne
ostre narzêdzia, które niegdy� umieszcza-
no pod sto³em wigilijnym, aby �krety (i inne
szkodniki) roli nie psu³y�, a tak¿e sznury i
³añcuchy, którymi obwi¹zywano nogi sto³u,
�aby chleb trzyma³ siê domu� i aby panowa³
w nim dostatek.

Najwa¿niejsz¹ uroczysto�ci¹ obcho-
dów domowych Bo¿ego Narodzenia jest
wieczerza postna zwana wili¹, wigili¹ (jak
ca³y dzieñ), po�nikiem, postnikiem, lub na
wschodnich rubie¿ach Polski - kuti¹ (od
g³ównego dania - kutii, sporz¹dzonej z psze-
nicy, maku i miodu). Zwyczajowo rozpoczy-
na siê ona wraz z ukazaniem siê na niebie
pierwszej gwiazdy, poniewa¿ - zgodnie z za-
pisem biblijnym - w czasie narodzenia Jezu-
sa nad grot¹ w Betlejem ukaza³a siê jasna,
�wiec¹ca wielkim �wiat³em gwiazda.

Zwyczaje �wi¹teczne  - c.d.
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W ca³ej Polsce wieczerzê wigilij-
n¹ poprzedza ceremonia dziele-

nia siê op³atkiem, �wiêtym
chlebem na znak pojedna-
nia, mi³o�ci, przyja�ni i po-
koju. Wy³¹cznie polski oby-
czaj dzielenia siê op³atkiem
ma ju¿ ponad dwie�cie lat.

Najpierw praktykowany byt na
dworach, w�ród szlachty, ale

szybko rozprzestrzeni³ siê tak¿e w
innych stanach i to w ca³ej Polsce.

Wieczerza wigilijna, do której zasiada-
no po podzieleniu siê op³atkiem, sk³ada³a siê zawsze z potraw
postnych. Ich rodzaj oraz liczbê okre�la dot¹d - przechodz¹cy
z pokolenia na pokolenie - obyczaj religijny i rodzinny. Najczê-
�ciej przyrz¹dza siê na wigiliê 12 potraw, bo tyle jest miesiêcy
w roku lub - wg innej interpretacji - bo tylu aposto³ów posz³o za
Chrystusem. Wiêkszo�æ najdawniejszych wigilijnych potraw
zniknê³a ca³kowicie z domowych �wi¹tecznych jad³ospisów (z
wyj¹tkiem kutii). Obecnie wieczerza wigilijna, chocia¿ postna,
jest za to bardzo obfita i urozmaicona. Zestaw dañ wigilijnych
jest nieco inny, ró¿ny w ka¿dym domu, uzale¿niony od zwycza-
ju rodzinnego i od upodobañ domowników.

W dawnych czasach z ka¿dej potrawy wigilijnej odk³a-
dano po ³y¿ce do stoj¹cego przy stole, przygotowanego wcze-
�niej skopka. Po skoñczonej wieczerzy resztki te i op³atek sto-
sownego koloru (przeznaczony specjalnie dla byd³a), a tak¿e
siano spod obrusa zanoszono do stajni i dzielono miêdzy
wszystkie zwierzêta, b³ogos³awi¹c je w imiê Jezusa. Starzy lu-
dzie powiadali, ¿e w �wiêt¹ noc Bo¿ego narodzenia ka¿de stwo-
rzenie powinno cieszyæ siê z Narodzenia Pañskiego. Powiada-
li tak¿e, ¿e o pó³nocy zwierzêta rozmawiaj¹ ze sob¹ ludzkim
g³osem. Po skoñczonej wieczerzy, kiedy ju¿ obdzielono jad³em
zwierzêta i gdy dope³nione zosta³y wszystkie inne zwyczaje re-
ligijne, odpoczywano i �piewano kolêdy. Po dzieñ dzisiejszy w
czas �wi¹teczny Bo¿ego Narodzenia �piewa siê w Polsce ko-
lêdy w ko�cio³ach i w domach. Koncerty kolêd polskich odby-
waj¹ siê ponadto w wielu teatrach; s¹ nadawane we wszyst-
kich programach radiowych i telewizyjnych. Nadaj¹ one nie-
zwyk³y i niepowtarzalny charakter polskim obchodom �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia.

W wieczór wigilijny wrêczamy sobie prezenty. Na ten
moment z niecierpliwo�ci¹ czekaj¹ dzieci. Prezenty gwiazdko-
we, bez których nie wyobra¿amy sobie �wi¹t, nale¿¹ jednak
do najm³odszych tradycji Bo¿ego Narodzenia. W przesz³o�ci
bowiem tylko królowie i wielmo¿e polscy w okresie �wi¹tecz-
nym, najczê�ciej w dzieñ Nowego Roku lub w �wiêto Trzech
Króli, dawali cenne podarki swym dworzanom i czeladzi za wier-
n¹ s³u¿bê. Z czasem cz³onkowie rodzin szlacheckich zaczêli
wymieniaæ pomiêdzy sob¹ ró¿ne, czasami bardzo cenne upo-
minki �wi¹teczne. Wrêczano je sobie w dniu wigilii, na Nowy
Rok, a najczê�ciej w �wiêto Trzech Króli -w �szczodry wieczór�.
Mówiono wówczas, ¿e prezenty s¹ pami¹tk¹ ho³du i darów, ja-
kie mêdrcy ze Wschodu z³o¿yli Dzieci¹tku Jezus. Zwyczaj pre-
zentów �wi¹tecznych najpó�niej przyj¹³ siê na wsi, w rodzinach
ch³opskich. Trudne warunki ¿ycia i ubóstwo wielu mieszkaj¹-
cych tam rodzin sprawia³y, ¿e dopiero w okresie miêdzywojen-
nym i tylko w najzamo¿niejszych domach, dzieci - g³ównie te
najm³odsze - otrzymywa³y na gwiazdkê, jakie� skromne ³ako-
cie: pierniki, orzechy lub jab³ka.

Obecnie jest to zwyczaj powszechny w ca³ej Polsce. W
wieczór wigilijny, przede wszystkim dzieci, ale tak¿e doro�li
otrzymuj¹ ró¿ne prezenty. Dzieci wierz¹, ¿e przynosi je �wiêty
Miko³aj (powszechnie), anio³ek lub Dzieci¹tko Jezus. Kolorowe
paczki z prezentami, w piêknych opakowaniach uk³ada siê pod
choink¹. Otwieramy je i ogl¹damy najczê�ciej po wigilijnej ko-
lacji. Dla wszystkich dzieci jest to najbardziej emocjonuj¹cy mo-
ment uroczysto�ci �wi¹tecznych Bo¿ego Narodzenia.

Nadchodzi czas Bo¿ego Narodzenia, czas szczególnej
rado�ci, któr¹ tak chêtnie g³osimy najbli¿szym spotykaj¹c siê
przy wspólnym stole, ale i wszystkim innym sk³adaj¹c �wi¹-
teczne ¿yczenia.

Szczególnie piêkn¹ polsk¹ tradycj¹ jest wspólne kolêdo-
wanie i chodzenie z szopk¹. Chcê podkre�liæ, ¿e dla katolika
to nie tylko zwyczaj, ale forma wspólnej modlitwy do Nowo-
narodzonego. Tak wiêc, chêtnie przyjmujmy kolêdników i to
nie tylko przed progiem, ale zapraszajmy ich do domu i ra-
zem wy�piewujmy chwa³ê Panu Jezusowi.

Modlitwa ta wymaga bardzo porz¹dnego przygotowania
tak¿e ze strony odwiedzaj¹cych. Kolêda to nie mo¿e byæ tyl-
ko pretekst, choæ niestety czêsto siê tak zdarza, do zarobie-
nia kilku z³otych. Ale nie przeczê, gdy kolêda solidna, to i tra-
dycyjna ofiara czy poczêstunek siê nale¿y.

Tak wiêc nim wyruszymy, zmajstrujmy piêkn¹ szopkê.
Mo¿e byæ oczywi�cie ta z poprzedniego roku, ale trzeba j¹
od�wie¿yæ, poprawiæ czy mo¿e i o�wietliæ ¿aróweczk¹. U³ó¿-
my te¿ i przeæwiczmy ³adne powitanie i zakoñczenie. Warto
równie¿ przygotowaæ króciutki komentarz
uzupe³niaj¹cy tre�æ pie�ni. Ustalmy ko-
lejno�æ �piewania, aby wszystko two-
rzy³o ciekaw¹ ca³o�æ. Oczywi�cie
koniecznie trzeba przypomnieæ
sobie teksty, bo to g³upio, gdy
domownicy chc¹ za�piewaæ
jeszcze drug¹ czy trzeci¹
zwrotkê, a kolêdnicy jej nie
znaj¹. Mo¿na zrobiæ stroje po-
staci z jase³ek, a ju¿ na pew-
no trzeba siê przyzwoicie
ubraæ, bo¿ to �wiêta. Lepiej i
weselej jest chodziæ w kilka
osób, wiêcej mo¿na pokazaæ i
mocniej za�piewaæ. No i niech
wreszcie mamy sprawdz¹ sza-
liki i czapki, aby siê to wszyst-
ko nie skoñczy³o w ³ó¿ku.

Pamiêtajmy, ¿e po kolêdzie chodzimy przede wszystkim
dla Pana Boga, nios¹c ludziom jego Dobr¹ Nowinê. Tak wiêc
zachowujmy siê godnie, choæ oczywi�cie ¿art i �miech temu
nie przeszkadzaj¹. Baczmy te¿, aby w tak piêkny sposób za-
robione pieni¹¿ki spo¿ytkowaæ na równie piêkny cel.

Hej, kolêda, kolêda...
czyli s³ów kilka o kolêdnikach

25 grudzieñ
Narodzenie
Pañskie
Msza w nocy -
Pasterka
Iz 9, 1-3. 5-6.; Tt 2, 11-14.;
£k 2, 1-14.

�Albowiem Dzieciê nam siê
narodzi³o, Syn zosta³ nam
dany�.
Iz 9, 5

A.P.
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Bezpieczeñstwo dzieci na drodze i
podczas ró¿nych zabaw jest spraw¹ bardzo
wa¿n¹ nie tylko dla rodziców, ale
i dla przedszkola. Do naszej pla-
cówki na spotkanie z dzieæmi
zostali zaproszeni przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Po-
licji w My�lenicach. Starszy
Aspirant Marek Malina z Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego, w ser-
deczny, mi³y i bezpo�redni sposób
rozmawia³ z dzieæmi o zasadach
bezpiecznego poruszania siê po
drodze.

Dzieci wykaza³y du¿¹ wie-
dzê w tym zakresie, poniewa¿ ju¿
wcze�niej poznawa³y zagadnienia
zwi¹zane z ruchem drogowym. Je-
sieni¹ zmrok zapada szybko i dla-
tego dzieci otrzyma³y od pani po-
licjant znaczki odblaskowe, które czyni¹ je
widoczne na drodze.

Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a po-
gadanka o niebezpieczeñstwach, które za-

gra¿aj¹ dzieciom w domu. Pan policjant
bardzo interesuj¹co opowiada³ o tym, cze-

go nale¿y unikaæ i dlaczego, bo przecie¿
wypadki z udzia³em dzieci nadal siê zda-
rzaj¹. Zosta³ poruszony tak¿e temat kontak-
tów z doros³ymi, których dzieci nie znaj¹.

�Obcy� stosuj¹ ró¿ne sposoby,
aby wzbudziæ zaufanie dzieci np.
proponuj¹c cukierki lub podwie-
zienie do domu. Wa¿ne jest,
aby dzieci zrozumia³y, ¿e zdarza-
j¹ siê doro�li, którzy maj¹ z³e za-
miary w stosunku do nich, ich w³a-
�nie nale¿y siê wystrzegaæ. Spo-
tkanie przebieg³o w bardzo mi³ej
atmosferze a dzieci mia³y mo¿li-
wo�æ przymierzenia policyjnej
czapki. Mili go�cie na zakoñcze-
nie spotkania zrobili sobie z dzieæ-
mi pami¹tkowe fotografie.

Dzieci powinny czuæ siê bez-
piecznie a bezpo�redni kontakt ze
stró¿ami prawa i porz¹dku pozo-
stanie na d³ugo w ich pamiêci.

Go�cie w Przedszkolu  - 22 listopad

Bo¿ena Kurdziel

No i jak¿e tu nie �wiêtowaæ, gdy czas, jakby bardziej opty-
mistyczny - nowy Prezydent, nowy Parlament i Rz¹d i co najwa¿-
niejsze, nowe nadzieje na jeszcze lepsz¹ i jeszcze bardziej nasz¹
Polskê. W obliczu tych wydarzeñ, cz³owiek czu-
je siê d³u¿nikiem. Inni zrobili to wszystko dla
mnie i za mnie. A ja co...?  Tak wiêc postano-
wili�my w³¹czyæ siê, tutaj w Jaworniku w t¹
nasz¹ now¹ Polskê.

Okazja zdarzy³a sie niebawem - Rocz-
nica Niepodleg³o�ci. Pan So³tys i Rada So³ec-
ka stanêli na wysoko�ci zadania i pierwsza w
tym stylu organizowana uroczysto�æ uda³a siê
doskonale. Lecz nie prze¿yliby�my przecie¿
tego wspania³ego wieczoru, gdyby zabrak³o
¿yczliwo�ci i trudu bardzo wielu osób, które go
przygotowa³y i zrealizowa³y.

Chcia³bym podziêkowaæ w pierwszym
rzêdzie Ksiêdzu Proboszczowi za odprawienie
mszy �w. i piêkn¹ homiliê, a ministrantom,
pocztom Gimnazjum i Stra¿y, scholi, oazie za
niezwykle uroczyst¹ oprawê liturgii. Dalej wy-
mieniæ trzeba stra¿aków z p. Janem Burkatem
na czele, którzy przygotowali stra¿nicê do przy-
jêcia go�ci. Nie wygl¹da³aby ona jednak tak
piêknie, no i wogóle by³oby te¿ g³odno, gdyby
nie troska naszych Pañ pod kierunkiem p. Heleny Pustu³y i Marii
Szafraniec, które przygotowa³y ciasta, napoje i przystroi³y sto³y.
Nale¿y te¿ podkre�liæ, ¿e eleganckie zaproszenia na uroczysto�ci
oraz koordynacjê czê�ci artystycznej, jak i niezwykle ciekaw¹ pre-
zentacjê komputerow¹ o tamtych wydarzeniach zawdziêczamy P.
Dyrektorowi Józefowi Tomalowi.

Przypomnijmy sobie te¿ jeszcze raz ¿ywe i dowcipne wy-
stêpy uczniów szko³y i gimnazjum. Drodzy m³odzi przyjaciele, nie
potrafiê was  wszystkich wymieniæ z imienia i nazwiska, ale ro�nij-
cie i ¿yjcie tak, jak �piewali�cie i grali�cie! A jak ju¿ o graniu mowa,
to  wydaje mi siê, ¿e zespól �Chawira� z Krakowa, pod kierunkiem
p. Karola Wróblewskiego, nie zawiód³ nikogo. Jednak, mo¿e nie

�wiêto Niepodleg³o�ci w Jaworniku
ka¿dy jednak wie, ¿e �Chawira� tkwi korzeniami i prezentuje naj-
czê�ciej melodie kresowe. Mo¿e bêdzie nam dane kiedy� jeszcze
pos³uchaæ tej niepowtarzalnej w swoim uroku muzyki. Dziêkujemy

Wam za ten piêkny wieczór.
O wadze tego jawornickiego spotkania, niech

�wiadcz¹ osoby i s³owa honorowych go�ci, któ-
rzy tu, na nasze obchody �wiêta Niepodleg³o-
�ci przybyli. Zgodnie z dyplomatycznymi oby-
czajami rozpocznê od osób duchownych - Ksiê-
dza Proboszcza i Ksiêdza Wikariusza. A po-
tem pozwolê sobie, ju¿ polskim obyczajem wy-
mieniæ po starszeñstwie p. Józefa £apê, który
przecie¿ móg³by jeszcze pamiêtaæ tamte cza-
sy. Dziêkujemy za piêkne wspomnienia i jesz-
cze raz �piewamy, tak jak wtedy wieczorem sto
lat... I wreszcie kolejno, po zacno�ci funkcji w
s³u¿bie publicznej, przypomnê i podziêkujê  na
³amach nowej jawornickiej gazety za obecno�æ
i s³owa nam przekazane: p. Leszkowi Myrzy-
nowi - Pos³owi z Ziemi My�lenickiej, p. Marko-
wi Nawarze - Radnemu i b. Marsza³kowi Sej-
miku Ma³opolskiego oraz p. W³adys³awowi Ku-
rowskiemu - Wicestaro�cie My�lenickiemu.
Chcê tak¿e  przypomnieæ i podziêkowaæ za
piêkny list p. Adamowi Gumularzowi - Staro-

�cie My�lenickiemu,  który nie móg³ nas tym razem odwiedziæ.
Dziêkujemy Paniom: Barbarze Brzegowej, Helenie Sporysz,

Janinie Szuba za ukwiecenie i pomoc. Sponsorom: starszym i m³od-
szym stra¿akom, Leszkowi Cholewie, Adamowi So³tysowi, Janowi
Burkatowi, Tadeuszowi Ho³ujowi oraz Paniom piek¹cym ciasta...

I jeszcze raz dziêkuj¹c, chcia³bym zwróciæ siê do wszyst-
kich, starszych i m³odych, obecnych w tamten wieczór 11.Listopa-
da 2005 w jawornickiej stra¿nicy, obecnych we wspólnym �piewie
i �wiêtowaniu Niepodleg³o�ci Polski. Cieszmy siê nasz¹ Ojczyzn¹
i s³u¿my jej chêtnie tutaj, w naszym jej jawornickim kawa³eczku.
Na chwa³ê Panu Bogu, a ludziom ku po¿ytkowi.

Andrzej Paw³owski
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Drodzy Czytelnicy!
W tej rubryce chcia³abym przybli¿yæ Pañ-

stwu historiê naszego ko�cio³a, oraz przedsta-
wiæ dzie³a sztuki znajduj¹ce siê w jego wnêtrzu i
podaæ ich symbolikê. Mamy to szczê�cie, ¿e Ja-
wornik jest star¹ parafi¹, ma swoj¹ historiê a bu-
dynek ko�cio³a jest dzie³em pracy wielu poko-
leñ. Jako miejsce, w którym oddajemy chwa³ê
Bogu jest ozdobiony w taki sposób, aby poma-
gaæ w modlitwie kontemplacji.

Jeszcze na pocz¹tku lat 70- tych parafia-
nie modlili siê w ko�ciele drewnianym, który sta³
na miejscu wspó³czesnego. Zabytkowy ko�ció³
drewniany, o tradycyjnym uk³adzie po po¿arze z
1782 r. odbudowano z drewna i poszerzono o
murowan¹ czê�æ nawy. W latach 1913- 1916 od-
malowano stare, drewniane prezbiterium i
wschodni¹ czê�æ nawy.  25. II. 1977 r. ko�ció³
zosta³ uznany za zabytek wraz z otoczeniem, a
18. VII. 1977r. jego wystrój zosta³ wpisany do
rejestru zabytków ruchomych woj. krakowskie-
go. W 1982 r. Komisja z oglêdzin stwierdzi³a, ¿e
zabytkiem jest absyda z polichromi¹ na �cianach
wieñcowych od wewn¹trz i zalecono szybk¹ roz-
biórkê celem przeniesienia jej w inne miejsce.
Niefortunnie 5 dni po tym zleceniu wichura za-
wali³a dach i czê�æ �cian. Przyspieszy³o to prze-
niesienie i obecnie stary ko�ció³ek jawornicki mo-
¿emy podziwiaæ w skansenie okolicach dworu
Jana Matejki w Krzes³awicach.

HISTORIA  KOSCIOLA

16-ty dzieñ ka¿dego miesi¹ca by³ dla chrze�cijan w Polsce przez 27 lat szcze-
gólnie uroczysty. Dziêkowali�my Bogu za dar papie¿a Polaka zanosz¹c mod³y o
wszelkie potrzebne dla niego ³aski i si³y do wype³nienia zadañ pasterza Ko�cio³a
Powszechnego. Tegorocznej jesieni, w pa�dzierniku rocznicê tê �wiêtowali�my w
ca³ym kraju jako Dzieñ Papieski po raz pierwszy bez naszego ukochanego papie¿a
Jana Paw³a II, który odszed³ do Domu Ojca. Dok³adnie dwa miesi¹ce wcze�niej, na
kilka dni przed rozpoczêciem �wiatowych Dni M³odzie¿y w Kolonii, 16-go sierpnia
przerwane zosta³o okrutnie ¿ycie innego �cz³owieka w bieli� - brata Rogera, za³o¿y-
ciela ekumenicznej wspólnoty w Taizé. Podczas wieczornych godzin modlitw krew
wsi¹k³a w bia³e szaty. Wobec tego okrucieñstwa wielu z nas wspomnia³o tragiczny
dzieñ 13 maja 1981 roku, kiedy na bia³ej sutannie Piotra naszych czasów równie¿
pojawi³a siê krew. Okrutna jest si³a Z³ego, by wa¿yæ siê na takie czyny. �mieræ brata
Ro-

gera to kolejna ofiara z ¿ycia, któr¹ z³o¿y³ jeden z pa-
sterzy Ko�cio³a. �Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o do-
brem zwyciê¿aj� (Rz 12,21) poucza³ aposto³ narodów,
mêczennik �w. Pawe³. Do koñca by³ wierny temu prze-
s³aniu s³uga Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko, s³owa te czê-
sto powtarza³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II�,  po dokona-
niu zabójstwa, w Ko�ciele Pojednania w Taizé nie prze-
rwano modlitw, a uroczysto�æ pogrzebow¹ brata Roge-
ra rozpoczêto od modlitwy w intencji zabójczyni.
   c.d.n.

Moje spotkania z bratem Rogerem

1 styczeñ
�wiêtej Bo¿ej
Rodzicielki Maryi
Lb 6, 22-27.; Ga 4, 4-7.; £k 2, 16-21.

�Maryja zachowywa³a wszystkie te
sprawy i rozwa¿a³a je w swoim
sercu�.
£k2, 19

Jan �wierczek

,

Obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
Oryginalny obraz wisi w

kaplicy Matki Boskiej  w Ja-
wornickim ko�ciele. Dato-
wany jest na XVII wiek, w
XVIII dodano drewnian¹
sukienkê z³ocon¹ i miej-
scami posrebrzan¹. Obiekt
pochodzi z rozebranego
starego ko�cio³a, gdzie wi-
sia³ w o³tarzu g³ównym.
Jego autor jest nieznany.
Obraz by³ przes³oniêty in-
nym obrazem, przedsta-
wiaj¹cy �w. Annê. Jego
wymiary to: 70×93 cm. W
1794 by³ odnawiany i kon-
serwowany przez Micha³a
Swaryszoskiego. Ostatnia
konserwacja odby³a siê w
1996 r., kiedy oprócz odno-
wienia obrazu na polece-
nie ówczesnego probosz-
cza parafii, ks. Stanis³awa
Polaka wykonano jego ko-
piê. Parafia Jawornik ju¿

od wieków poleca³a siê szczególnie opiece Matki Boskiej. Wielo�æ wotów
wdziêczno�ci �wiadczy o mnogo�ci cudów i ³ask p³yn¹cych z obrazu. Kult
Matki Boskiej przejawia siê równie¿ w ten sposób, ¿e parafia obchodzi drugi
odpust w �wiêto Matki Boskiej Szkaplerznej. M. Sz.

foto: www.taize.fr



grudzieñ 2005 / 6

Historia Szko³y w Jaworniku - c.d.

Bia³y Kamyk

Od 1 stycznia
1925 r. Kuratorium
Okrêgu szkolnego w
Krakowie zreorganizo-
wa³o tutejsz¹ szko³ê na
cztero klasow¹, choæ
nauka odbywa³a siê na-
dal w istniej¹cych
trzech klasach (szko³a
mia³a wówczas 7 od-
dzia³ów).

W okresie miê-
dzywojennym szko³¹
kierowa³a Rada Szkol-
na Miejscowa z³o¿ona z
przedstawicieli rodzi-
ców i gminy. Ten organ
podlega³ Radzie Szkol-
nej Powiatowej w My-
�lenicach.

Jak wynika z dokumentów, dopiero od 1934 r. odbywa³y siê regularne posiedzenia
Rady Pedagogicznej, która zajê³a siê kluczow¹ funkcj¹ szko³y, a wiêc dydaktyk¹ nauczania i
wychowaniem. Szczególny nacisk po³o¿ono w owym czasie na nauczanie jêzyka polskiego,
historii, regionalizmu, geografii i biologii. Zabiegano o wy¿sz¹ frekwencjê na zajêciach, co w
owym czasie nie by³o spraw¹ ³atw¹ i kontrolowano stan czytelnictwa.

O tym, ¿e trzeba by³o ze strony kierownictwa szko³y i grona pedagogicznego determi-
nacji i wiele wysi³ku, aby zmobilizowaæ lokaln¹ spo³eczno�æ do rozbudzenia wiêkszej �wiado-
mo�ci i odpowiedzialno�ci za szerzenie o�wiaty, �wiadcz¹ m.in. takie zapiski z tamtych cza-
sów: << inteligencja teoretyczna i praktyczna s³aba, praca bardzo powolna, brak dok³adno�ci
i pilno�ci>>. Przeszkod¹ w postêpach szkolnych dzieci by³a niew¹tpliwie bieda, która na wsi
by³a wówczas powszechna i dokuczliwa. Dobr¹ inicjatyw¹ przeciwdzia³aj¹c¹ takiemu stanowi
rzeczy, by³o powstanie w 1931r. Spó³dzielni Szkolnej, która zarobione pieni¹dze przeznacza-
³a na pomoc dla najbiedniejszych oraz na zakup pomocy szkolnych. Dowodzi to, ¿e �rodowi-
sku odpowiedzialnemu za edukacjê nie by³a obojêtna trudna sytuacja dzieci wiejskich, które
wraz ze swoimi rodzinami musia³y walczyæ o przetrwanie. Dlatego szko³a anga¿owa³a siê
równie¿ w inne akcje o charakterze spo³eczno-charytatywnym. Bra³a udzia³ w zbieraniu dat-
ków na rzecz dzieci bezrobotnych, prowadzi³a akcjê do¿ywiania najubo¿szych mieszkañców,
zaopatruj¹c ich w najpotrzebniejsze artyku³y  ¿ywno�ciowe pozyskane od wra¿liwych ofiaro-
dawców. W szkole czêsto wydawano obiady. Nie brakowa³o równie¿ strawy duchowej. Prze-
jawem troski o duchowo-intelektualn¹ p³aszczyznê cz³owieczeñstwa s¹ organizowane w okre-
sie miêdzywojennym przez m³odzie¿ Jase³ka dla ca³ej wsi. By³y to inicjatywy, które mia³y
szczególne znaczenie w �rodowisku o ograniczonych mo¿liwo�ciach udzia³u w jakichkolwiek
akcjach o charakterze kulturalno-o�wiatowym. Przytoczyæ nale¿y w tym miejscu s³owa ów-
czesnego kierownika szko³y Tomasza Kurowskiego: �Na pracach do³ów spoczywa ca³o�æ
wychowania obywatelskiego�. Wynika z nich jak wielk¹ wagê przywi¹zywano do pracy w
�rodowisku lokalnym i zagadnieñ wychowawczych.

W okresie poprzedzaj¹cym wybuch II wojny �wiatowej, g³ównym kierunkiem pracy
wychowawczej  by³o rozwijanie postaw patriotycznych. W szkole obchodzono wówczas bar-
dzo uroczy�cie �wiêta pañstwowe - rocznice niepodleg³o�ci, Konstytucji 3 Maja, jak równie¿
�mieræ Marsza³ka Pi³sudskiego.

1 wrze�nia 1939 r. dzieci nie przysz³y do szko³y. Wybuch³a wojna. Z powodu dzia³añ
wojennych nauka rozpoczê³a siê dopiero 18.09.1939 r. Frekwencja by³a bardzo niska. By³ to
ten etap wojny, kiedy ojczyzna znalaz³a siê w rozpaczliwej sytuacji, bowiem zosta³a zaatako-
wana przez dwa s¹siednie sprzymierzone pañstwa, nie maj¹c z nik¹d pomocy.

Od 1940 r. pracê szko³y regulowa³o zarz¹dzenie Urzêdu Gubernatora Wydzia³u Nauki
i Wychowania o niemieckim brzmieniu: �Lesestoff für polnischen Schulen�. Uczniowie byli
zobowi¹zani prenumerowaæ czasopismo �Ster� i czytaæ lektury w nim obowi¹zuj¹ce. Dzienni-
ki lekcyjne by³y prowadzone wg wzoru niemieckiego. Natomiast nauka jêzyka polskiego prze-
biega³a wzglêdnie normalnie, a nauczyciele zwracali uwagê na ortografiê i kaligrafiê. Przyk³a-
dowo w roku szkolnym 1942/43 kierownik szko³y zaleca³ oprzeæ realizacjê wychowania na
jêzyku polskim i przyrodzie. Tworzono biblioteczki klasowe z dozwolonych lektur. Od 1943 r.
w³adze niemieckie zakaza³y u¿ywaæ polskich podrêczników, narzucaj¹c swój program. Na
szczê�cie nie zapewni³y nowych niemieckich podrêczników, wiêc korzystano ze starych.

W czasie pacyfikacji 4.04.1944 r. w�ród zamordowanych kilkunastu mieszkañców wsi
by³a uczennica naszej szko³y.

Wywiad dla �BIA£EGO
KAMYKA� z mgr.
Józefem Tomalem
dyrektorem Szko³y Pod-
stawowej w Jaworniku
przeprowadzi³
Jan �wierczek.

BIA£Y KAMYK: Spo³ecz-
no�æ Szko³y Podsta-
wowej w Jaworni-
ku stanowi
wa¿n¹ grupê ja-
wornickiej wspólnoty parafialnej. S¹
to dzieci i m³odzie¿, ich rodzice, spo-
ra grupa nauczycieli, równie¿ nauczy-
ciele seniorzy, czêsto goszcz¹cy w mu-
rach szko³y gdzie m³odo�æ, ufno�æ i
otwarcie na ¿ycie. Proszê nam powie-
dzieæ jakie zauwa¿a Pan relacje po-
miêdzy �rodowiskami szko³y, a spo-
³eczno�ci¹ Jawornika i jak je Pan oce-
nia?

Józef Tomal: W ¿yciu i pracy kierujê siê
prost¹ zasad¹, ¿e sukces ³atwiej jest uzy-
skaæ we wspó³pracy z innymi ni¿ w po-
jedynczym dzia³aniu.  Dlatego we
wszystkich przedsiêwziêciach d¹¿ê do
zbudowania wokó³ problemów szko³y
¿yczliwej i ciep³ej atmosfery. S³u¿y ona
tworzeniu zintegrowanej spo³eczno�ci
szkolnej, �wiadomej swoich celów i do-
brze siê rozumiej¹cej. A nie jest to ma³a
spo³eczno�æ.

c.d. na str. 11

8 styczeñ
Niedziela Chrztu
Pañskiego
Iz 42, 1-4. 6-7.; Dz 10, 34-38.;
Mk 1, 6b-11

�Ty� jest mój Syn umi³owany,
w Tobie mam upodobanie�
Mk 1, 11.
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Chcia³ siê Wiktu� raz dowiedzieæ
Le¿¹c ju¿ w ³ó¿eczku
Jak Pan Jezus siê narodzi³
W stajni na sianeczku.

Wiêc kochana jego mama
D³ugo nie zwleka³a
I historiê t¹ przepiêkn¹
Mu opowiedzia³a.

Dawno temu w Galilei
W mie�cie Nazarecie
Maria z mê¿em jej Józefem
Chodzili po �wiecie

Maria ju¿ od urodzenia
To �wiêta dziewczyna
Archanio³ jej zapowiedzia³
¯e urodzi syna

I ¿e Pan Bóg wszechmog¹cy
To jest jego tata
Zsy³a za� na ziemiê Syna
Na zbawienie �wiata

Tak tymczasem siê zdarzy³o
¯e chocia¿ nie chcieli
Maria z mê¿em w d³ug¹ drogê
Udaæ siê musieli

Do Betlejem przyszli pieszo
Bo zapewne wiecie
Wtedy jeszcze samochodów
Nie by³o na �wiecie

Urodzi³a Maria dziecko
W szopce i na ch³odzie
Bo nie by³o dla nich miejsca
W domu ni w gospodzie

Nad stajenk¹ betlejemsk¹
Gwiazda zaja�nia³a
Która wielkie szczê�cie �wiatu
Przez to og³asza³a

Pastuszkowie, którzy w polu
Owieczki pasali
Pierwsi Panu Jezusowi
Pok³on swój oddali

Dali mu co mieli tylko
Sami najlepszego
Bo tak chcieli obdarowaæ�
Pana Boga swego

Jeszcze Mêdrcy Trzej ze Wschodu
Do niego przybyli
Bo u siebie w domu wcze�niej
Gwiazdê zobaczyli

POKOLORUJ
RYSUNEK

I z daleka za t¹ gwiazd¹
Przyszli tylko po to
Aby daæ mu pok³on oraz
Mirrê kadzid³o i z³oto.

To historia nies³ychana
Jak widzicie sami
Pasterz ludzi siê narodzi³
Miêdzy owieczkami

Znajd� drogê, któr¹ Trzej Królowie dojd¹ do Gwiazdy.



l istopad 2005 / 8                                                     Bia³y Kamyk

Jak zrobiæ samemu anio³ka na choinkê?
To prostsze ni¿ my�lisz!!!

1. Z kolorowego papieru wytnij ko³o (dobrym
pomys³em jest odrysowanie talerza na kartce, a
potem wycinanie).

2. We� pi³eczkê do ping- ponga, i
przebij j¹ ig³¹ (albo lepiej popro�
mamê, ¿eby to zrobi³a), przeci¹gnij
przez ni¹ sznureczek i zrób pêtelkê.
Nastêpnie we� trochê ¿ó³tej w³óczki
(lub innego koloru - to Twój wybór
jakie anio³ek bêdzie mia³ w³osy) i przyklej do czubka
pi³eczki - masz ju¿ g³owê anio³ka!

3. Teraz przetnij ko³o i utwórz sto¿ek - to szata
anio³ka.

4. Jeszcze tylko sklej szatê anio³ka
z jego g³ow¹ i gotowe!

5. Mo¿esz  dorysowaæ anio³kowi
buziê, r¹czki i skrzyde³ka albo
zrobiæ skrzyd³a z papieru lub
piórek

POWODZENIA!

Kozio³ek
By³ zwyczaj u Izraelitów, ¿e w tak zwany Dzieñ Prze-

b³agania poszczono, a potem kap³an bra³ czarnego koz³a i
wymienia³ nad nim wszystkie mo¿liwe grzechy. Ludzie czuli
siê uwolnieni od przewin, a koz³a wyganiali na pustyniê, by
tam zgin¹³ od pazurów drapie¿ników lub z g³odu i pragnie-
nia.

Gdy Pan Jezus urodzi³ siê w stajence, anio³owie dali
znaæ pasterzom, by pobiegli witaæ ma³ego Zbawiciela. Po-
bieg³ Salomon i Ezechiel, pobieg³ te¿ ma³y Samuelek, sy-
nek Ezechiela. Samuelek mia³ ogromne zmartwienie. Nie-
dawno jedna z kóz urodzi³a ko�l¹tko, ale niestety ca³e czar-
ne. Ezechiel a¿ za g³owê siê z³apa³, gdy zobaczy³ ko�lê.
- Ale¿ to bêdzie kiedy� kozio³ ofiarny. Taki czarny jak diabe-
³ek, ¿e nadaje siê tylko na koz³a ofiarnego.
Samuelek ba³ siê rozp³akaæ, bo wiedzia³, ¿e ojciec nie lubi
mazgajów. Ale jak tu nie p³akaæ, gdy los ma³ego kozio³ka
jest przes¹dzony? Samuelek z ¿alem my�la³ o tym, ¿e w
ich stadzie urodzi³ siê przysz³y kozio³ ofiarny. Zastanawia³
siê, jak to jest, ¿e grzechy przechodz¹ na zwierzêta, które
nic nie zawini³y. Czy naprawdê na koz³a przejd¹ grzechy
Efraima, który ukrad³ kiedy� owce ojcu Samuela, albo grze-
chy Abrahama, który stale k³amie i bije inne dzieci? Ch³op-
czyk zupe³nie tego nie rozumia³, ale ba³ siê kogokolwiek
spytaæ, czy to w ogóle mo¿liwe. stronê opracowa³a

Wzi¹³ ko�l¹tko i okry³ je derk¹, a potem po³o¿y³ siê obok niego. Ma³e
ko�lê by³o takie cieplutkie i takie miêkkie, tak ufnie patrzy³o na Samuelka,
¿e ch³opczyk nie móg³ uwierzyæ w smutny koniec swojego ulubieñca.

Nagle ojciec zacz¹³ wo³aæ, ¿e pali siê Betlejem. Na krzyk Ezechiela
zbiegli siê pasterze i ich psy. Niektórzy wo³ali, ¿e trzeba ratowaæ pogorzel-
ców, inni, ¿e raczej uciekaæ, bo ogieñ siê rozszerza.

Nagle na niebie ukaza³a siê skrzydlata postaæ m³odzieñca o jasnych
w³osach ubranego w bia³¹ szatê. Pasterze nie mieli w¹tpliwo�ci, ¿e to anio³.

Padli wiêc na twarz przed wys³annikiem Boga, a anio³ odezwa³ siê:
- Nie bójcie siê! Oto zwiastujê wam wielk¹ rado�æ, która bêdzie udzia³em
ca³ego narodu. Dzi� w mie�cie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, czyli
Mesjasz - Pan. A to bêdzie znakiem dla was: �Znajdziecie Niemowlê owi-
niête w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie�.

Pasterze s³yszeli jeszcze �piew anio³ów:
Chwa³a Bogu na wysoko�ciach, a na ziemi pokój ludziom...
Wszyscy widzieli anio³ów i s³yszeli �piew, wiêc mowy nie by³o, by to

by³ sen, a najstarszy, siwy ju¿ Ezaw powiedzia³, ¿e trzeba odszukaæ Nie-
mowlê i oddaæ mu pok³on. Niektórzy my�leli, ¿e Zbawca urodzi³ siê w domu
najbogatszego faryzeusza, Daniela, i chcieli tam i�æ, ale anio³ pokaza³ im
opuszczon¹ grotê, której u¿ywano jako stajni w czasie deszczu lub zimna.
Pobiegli wiêc tam, Samuelek te¿, ale po drodze wst¹pi³ po czarne ko�lê.
- Co ty robisz?! - zawo³a³ Ezechiel. - Po co wleczesz to szkaradzieñstwo?
We�, synku, to ³adne jagniê, z tego Mesjasz siê ucieszy!

Samuelek popatrzy³ na zwierz¹tko. Rzeczywi�cie jagniê by³o bardzo
³adne i bardzo weso³e, ka¿dego by rozbawi³o. Ale jego czarny kozio³ek wi-
daæ czu³, jaki bêdzie jego koniec, bo opu�ci³ ³ebek i wygl¹da³ bardzo mar-
kotnie. Ch³opczyk postanowi³ byæ pos³uszny ojcu. Zarzuci³ bia³e jagniê na
ramiona, jak to czynili doro�li pasterze, okry³ siê p³acht¹, a pod ni¹ ukry³
czarne ko�lê. Mia³ trochê wyrzutów sumienia, nie wiedzia³, jak Mesjasz przyj-
mie ko�lê, ale �mia³o wszed³ do groty. Tam w kamiennym ¿³obie le¿a³o
Niemowlê, obok w cichej modlitwie, u�miechniêta, uklêk³a jego Matka. Pa-
sterze oddali pok³on Mesjaszowi, a ¿e by³ tak biedny jak oni, ofiarowali to,
co mieli najlepszego: ser, mas³o, mleko, kawa³ek owczej skóry i we³nê na
ciep³e ubranko dla Dziecka.

Ezechiel odebra³ od synka jagniê i sam po³o¿y³ je przy Zbawicielu,
aby Go grza³o w ch³odn¹ noc. Jagniê przytuli³o siê do Ch³opczyka i liza³o
Go po r¹czkach. Samuelek schowa³ siê w ciemnym k¹cie groty, a gdy do-
ro�li wyszli, z bij¹cym sercem wyszed³ ze swego ukrycia.
-  Przynoszê Ci, Panie, szkaradzieñstwo - powiedzia³, j¹kaj¹c siê. - Ojciec
mówi, ¿e to bêdzie kozio³ ofiarny. Na nim maj¹ spocz¹æ grzechy Izraela, a
potem wygnaj¹ go na pustyniê, by umar³ z g³odu. Ale najpierw niech Ciebie
zobaczy, Panie mój!

�wiêty Józef oburzy³ siê na ch³opca.
-  Jak mo¿esz przynosiæ takie zwierzê! - zawo³a³.

Lecz Matka Boska podnios³a rêkê. Ona najlepiej czu³a, co cieszy jej
Synka i to, co Go smuci, a ma³y Jezus wygl¹da³, jakby mia³ siê zaraz rozp³a-
kaæ.
- Józefie - powiedzia³a spokojnie, lecz stanowczo - jak¿e mo¿na sk³adaæ
winê na kogokolwiek, nawet na czarnego koz³a? Czy to on krad³, k³ama³,
zabija³, ¿e ma ponie�æ za to karê? Ludzie odchodz¹ zadowoleni, ¿e pozbyli
siê grzechu - ale to nie jest takie proste. Ka¿dy sam odpowiada za swoje
czyny! Ka¿dy mo¿e pokutowaæ i uzyskaæ przebaczenie, ale nie dlatego, ¿e
zabi³ niewinne zwierzê.

Pan Jezus u�miechn¹³ siê do Matki, a osio³ek i wó³ zaczê³y ryczeæ z
rado�ci. Matka Bo¿a skinê³a na Samuelka, aby podszed³. Wziê³a z jego r¹k
kozio³ka i po³o¿y³a obok jagniêcia.
- Id�, g³o�, ¿e ka¿dy odpowiada za swoje grzechy - powiedzia³a do ch³opca.
- Syn mój jest Zbawicielem, a wiêc uratuje ludzi, ale do tego naprawdê nie
potrzeba ¿adnego koz³a.

Dzieci¹tko chwyci³o kozio³ka za szyjê i przytuli³o siê do niego. Ma³y
Samuelek niewiele z tego wszystkiego rozumia³. Dopiero po wielu latach
poj¹³, co powiedzia³a Naj�wiêtsza Panna. Zrozumia³ to, gdy poszed³ za Mi-
strzem z Nazaretu, gdy s³ucha³ Jego nauk.

Janina Hertz, �Legendy o zwierzêtach i �wiêtych�,
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004
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Pastora³ki
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Jacek chudy zagra³ w dudy,
A my w taniec w ko³o budy:
A ty te¿, Michale, zagraj na flecie,
A za to kolêdê dobr¹ we�miecie.

Szymek w taniec stroi³ minê,
Wymuska³ sobie czuprynê:
Bo mu siê zagrza³a w szopie czupryna,
Wyci¹gn¹³ do kropli piêæ garncy wina.

Na niczem nam nie zbywa³o,
Z szopy nam siê i�æ nie chcia³o:
Ale�my ust¹piæ wprêdce musieli,
Gdy�my trzech Monarchów jad¹c s³yszeli.

Pójd�my¿ i my tam ostatni,
Czeka nas tam bal dostatni:
Pastuszków ochota, królewskie dary,
Które z rak Jezusa bêdziemy brali.

Cztery lata...

Cztery lata zawszem pasa³ [:w tej tu dolinie,:]
Jako ¿ywo nie s³ysza³em [:o tej nowinie.:]

By Synaczka Panieneczka mia³a porodziæ,
By panieñstwo z macierzyñstwem mia³o siê zgodziæ.

Pamiêtaj na dobroæ, co siê to sta³o,
¯e� przyj¹³ z Maryi nikczemne cia³o;
Panna nosi³a, Panna powi³a,
Grza³y pieluszki, czcili pastuszki,
Monarchy witali, gdy Ciê poznali.

A siano i ¿³óbek i bydl¹t dwoje,
Bawi³y pieszczone cia³eczko Twoje;
Powieczki ³zami, jakby per³ami,
Przy piersiach snê³y mile spoczê³y,
Sam robaczek w g³odzie, a �wiat w wygodzie.

O! Panie Ty� z Ojca, Ty� �wiat³o z Boga,
Ubogiæ i Swoja Matka uboga;
Te czyni¹ kroki Boskie wyroki,
Aby stworzony, Cz³owiek korony
Dost¹pi³ przez Ciebie i mieszka³ w niebie.

Wejrzyj na nêdznych! Dawco zbawienia,
O Bo¿e dobry, bo Tobie pienia
Oddaj¹ zorze, ziemia i morze,
Co tylko czuje, ko³em siê snuje,
Jak jeszcze w ¿ywocie zna³ Ciê w istocie.

Te same czynimy Tobie i Twemu
Ojcu i Duchowi w Bóstwie równemu,
Brzmi¹ce okrzyki, przez swe jêzyki,
G³êbokie dziêki �wiêty na wieki,
Troisty, jedyny, odpu�æ nam winy.

Przecie¿ moje bydlêta klêkaj¹ w tej dobie,
Có¿ siê dziwiê, Bóg stan¹³ w dzieciêcej osobie:
O piêkno�ci w ludzkim ciele!
O cia³eczko, jako wiele magnesu jest w Tobie!

R¹czki �ci¹ga, ró¿owe usteczka cukrowe,
Serce gasi, twarz i oczka, piersi liliowe,
A kiedy siê do Mnie �mieje,
Mi³o�ci¹ Mi serce tleje, przestaæ nie gotowe.
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Dnia jednego...

Dnia jednego o pó³nocy,
Gdym zasn¹³ w wielkiej niemocy,
[:Nie wiem, czy na jawie, czy mi siê �ni³o,
¿e wedle mej budy s³oñce �wieci³o.:]

Sam siê czym prêdzej porwa³em
I na drugich zawo³a³em:
Na Kubê, na Maæka i na Ka�mierza,
By wstali czemprêdzej mówiæ pacierza.

Nie zaraz siê pod�wignêli,
Bo byli bardzo zasnêli:
Alem ich po trochu wzi¹³ za czuprynê,
By wstali przywitaæ Boga Dziecinê.

Ka�mierz bowiem wszystko s³ysza³,
Bo na s³omie w budzie dysza³:
Ale nam od strachu nie chcia³ powiedzieæ,
Na Maæka skazywa³, ten musia³ wiedzieæ.

Nu, Macieju, ty nam powiesz,
Poniewa¿ ty sam wszystko wiesz:
Widzia³em, widzia³em dziwne widzenie,
S³ysza³em, s³ysza³em Anielskie pienie.

A tu wczoraj kompania ta se mówi³a:
¯e Panna Syna na sianku w ¿³obie powi³a.

Potwierdzaj¹ tê nowinê i Anio³owie,
Wy�piewuj¹ dzi� Gloria wdziêczni pos³owie.

Chwa³a Bogu nieskoñczona na wysoko�ci,
Za te mi³e charaktery z swojej lito�ci.

W Nazareñskiej oraz Czystej, �licznej Panience,
W gwiazdolitej, dzi� s³onecznej jasnej stajence.

Pójd�my widzieæ wielki widok nie dyskuruj¹c,
Razem, bracia, do Betlejem w skok poskakuj¹c.

Witaæ Pannê oraz Matkê Boga Cz³owieka,
Bo nas pewnie tam niebieska zap³ata czeka.
Z czem¿e siê tam poka¿emy my pasteszêta,
Gdy nie mamy nic godnego my niebo¿êta?

Torby pró¿ne, w nich ni serca, nie masz ni chleba,
Dla Paniêcia zes³anego nam wszystkim z nieba.

We�my z sob¹ z trzody naszej choæ po baranie,
przyjmie od nas malusieñkie to �liczne Paniê.

Wreszcie i serca naszego Mu nie ¿a³ujmy,
Niem Panicza po kolêdzie dzi� udarujmy.

Witaj Panie i Hetmanie, nasz dar nad dary,
Oto od nas wszystkich przyjmij serca ofiary.

Je¿eli chcesz i t³ustego tego barana,
Niechaj bêdzie serce nasze wdziêczne dla Pana.

Czo³em bijem przy daninie Tobie, Paniczu,
Pieluszkami skrêpowany nieba Dziedzicu.

Niech Ci bêdzie wieczna chwa³a od kompanii
Ca³ej naszej, Józefowi, tak¿e Maryi.

Pan z nieba...

Pan z nieba i z ³ona Ojca przychodzi,
O to siê z Maryi dzi� Jezus rodzi;
£aski przynosi, kto o nie prosi,
Odpuszcza grzechy, daje pociechy;
O Panie nasz �wiêty, cud niepojêty.

Przyst¹pmy do Tego z swemi pro�bami,
Którego oczêta sp³ynê³y ³zami;
Niech ³aska Bo¿e, Swoja wspomo¿e;
Zlituj siê Panie, oddal karanie
Od nas grzesznych, gdy tr¹ba zbudzi.

S³yszê z nieba muzykê...

S³yszê z nieba muzykê i Anielskie pie�ni
S³awi¹ Boga, ¿e siê nam do stajenki mie�ci.
Nie chce rozum poj¹æ tego,
Chyba okiem dojrzy czego, czy mu siê to nie �ni.

S³yszê z nieba muzykê, ju¿ ci to na jawie
Wy�piewuj¹ o takiej dziwnej Boskie sprawie:
¯e Bóg przyj¹³ stan cz³owieka,
Panieñskiego ³aknie mleka, ku ludzkiej naprawie.

Skoczmy¿ ra�no, kto pierwej do szopy przyskoczy,
Ju¿ci widzê, co nigdy nie widzia³y oczy:
Wespó³ byd³o z Anio³ami
Bije w ziemiê kolanami i w ¿³óbek siê t³oczy.

A kto moje bydlêta nauczy³ m¹dro�ci,
Kto im poda³ do serca naukê mi³o�ci,
I¿ do Dzieciny maleñkiej
I do Jego Matuleñki pad³y w uprzejmo�ci?

Nierozumny osio³ku! Znasz ty w ciele Boga?
O wo³eczku! Bóg ¿e to, co czci twoja noga?
To¿ to Bogu niebo ciasne,
S³oñce Mu siê �ciele jasne, na garstce bar³ogu.

- 7 -



Bia³y Kamyk                                                   grudzieñ 2005 / 11

Tworz¹ j¹ uczniowie, rodzice i nauczyciele.
W szkole dzia³a samorz¹d uczniowski a Rada
Rodziców wspiera dzia³ania nauczycieli i dy-
rekcji szko³y. Szczególnie zale¿y mi na aktyw-
no�ci rodziców, którzy w du¿ej mierze decy-
duj¹ o obliczu placówki.  Rodzice zabieraj¹
g³os  w najwa¿niejszych sprawach zwi¹zanych
¿yciem szko³y. Opiniuj¹ Program Rozwoju
okre�laj¹cy cele, sposoby i formy dzia³alno-
�ci szko³y, regulaminy wewnêtrzne i progra-
my nauczania. Wspomagaj¹ m.in. dzia³ania
modernizacyjne budynku szko³y.  Wspólnie
z nauczycielami brali udzia³ w akcji �Kalen-
darz�, dziêki której wyremontowano wszyst-
kie ³azienki.

Od wielu lat d¹¿ê do integracji �rodo-
wiska lokalnego. W 1999 roku wspólnie z p.
Ann¹ Mirek i p. Wac³awem Szczotkowskim
zainicjowali�my powstanie Stowarzyszenia
Pomocy Szkole w Jaworniku, którym od po-
cz¹tku kierujê. Od pocz¹tku dzia³alno�ci Sto-
warzyszenie skupia nauczycieli, rodziców,
przedstawicieli Rady So³eckiej, radnych czy-
li prawie wszystkich reprezentantów spo³ecz-
no�ci Jawornika. Naszym najwiêkszym suk-
cesem by³a inicjatywa  powstania gimnazjum
oraz budowa sali gimnastycznej, co wówczas
wielu wydawa³o siê nierealnym pomys³em.

Moja wspó³praca, ze wspomnian¹
wcze�niej Rad¹ So³eck¹ oraz Ochotnicz¹ Stra-
¿¹ Po¿arn¹, uk³ada siê znakomicie. Od wielu
lat prezentujê sprawy spo³eczno�ci szkolnej
na spotkaniach Rady. Znajdujê w�ród jej cz³on-
ków wiele zrozumienia i pomocy.  W ci¹gu
ostatnich lat zakupili�my ze �rodków rady
kserokopiarkê, kosiarkê spalinow¹ i kilka
komputerów.

Bardzo dobre kontakty utrzymujemy
z Klubem Sportowym �Jawor�. Wielu naszych
absolwentów zasili³o jego dru¿ynê a szko³a,
dziêki uprzejmo�ci prezesa Franciszka
Moskala korzysta z klubowego boiska. Z
ogromn¹ ¿yczliwo�ci¹ dopingujê m³odzie¿y
skupionej wokó³ Mariusza Pustu³y animato-
ra m.in. skoków narciarskich w Jaworniku.
Cieszy mnie, ¿e mój by³y uczeñ, wolny czas
po�wiêca promocji zdrowego trybu ¿ycia
w�ród m³odzie¿y Jawornika uzupe³niaj¹c tym
samym dzia³alno�æ profilaktyczn¹ szko³y.

Ostatnio nawi¹za³em wspó³pracê z
nowo powsta³ym O�rodkiem Zdrowia pañ-
stwa Paw³owskich. Ju¿ pierwsze kontakty za-
owocowa³y pogadank¹ profilaktyczn¹ dla ro-
dziców na temat szczepieñ dzieci. Ceniê so-
bie do�wiadczenie i rady nauczycieli-senio-
rów, których chêtnie go�cimy podczas uro-
czysto�ci szkolnych. Ostatnio swoj¹ obecno-
�ci¹ zaszczyci³  nas by³y wieloletni dyrektor
szko³y Jan Bidziñski z ma³¿onk¹.

Dope³nieniem prezentowanych wy¿ej
�rodowisk jest proboszcz ks. W³adys³aw
Salawa, który z du¿¹ ¿yczliwo�ci¹ odnosi siê
do naszych dzia³añ. Relacje miêdzy ró¿nymi
lokalnymi spo³eczno�ciami jak widaæ nawza-
jem siê uzupe³niaj¹ i s³u¿¹ interesom szko³y
jak i ca³ego �rodowiska  Jawornika. Piêknym
przyk³adem integracji �rodowiska jest �Dzieñ
Seniora�, który ostatnio, pomimo zamieci

�nie¿nej, przyci¹gn¹³ ponad 100 dziadków
i babci naszych dzieci. To wielka satysfakcja
dla mnie jako dyrektora jak równie¿ potwier-
dzenie znaczenia szko³y w ¿yciu Jaworniczan.

BK: Jest Pan m³odym Dyrektorem, jed-
nak z du¿ym sta¿em pedagogicznym.
Proszê podzieliæ siê z nami najsmutniej-
szym Pana do�wiadczeniem oraz do-
�wiadczeniem, które sprawi³o Panu naj-
wiêksz¹ rado�æ w ubieg³ym roku szkol-
nym, b¹d� w ca³ej Pana dzia³alno�ci pe-
dagogicznej.

JT: W 16 letniej pracy pedagogicznej mia³em
wiele momentów rado�ci i satysfakcji. Jako
m³ody nauczyciel prowadzi³em do sukcesów
przez wiele lat uczniów w Konkursie Wiedzy
o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym w
gminie i powiecie (1994 - I m. w Ma³opolsce).
By³em dumny z pierwszych sukcesów (w hi-
storii szko³y) moich uczniów w olimpiadzie
historycznej (laureaci etapu wojewódzkiego).
Najwiêkszy sukces wychowawczy to ten, któ-
ry materializuje siê w sukcesach ¿yciowych i
karierach zawodowych wielu moich absol-
wentów. Dzi� wielu z nich prowadzi w³asne
firmy, piastuje funkcje kierownicze, edukuje
m³odzie¿. W ostatnim roku osi¹gnêli�my zna-
cz¹ce sukcesy na terenie gminy i powiatu my-
�lenickiego  w przegl¹dach artystycznych,
konkursach matematycznych oraz w spraw-
dzianie OKE w klasie VI. Sukcesy te s¹ mo¿-
liwe dziêki zaanga¿owaniu, wysokim kwalifi-
kacjom i umiejêtno�ciom naszych pedagogów
i wychowawców.

Muszê powiedzieæ, ¿e dotychczas na
szczê�cie nie by³o mi dane prze¿ywaæ wiel-
kich pora¿ek w pracy nauczyciela. Oczy-
wi�cie kiedy nie udaje siê nam, w niektó-
rych przypadkach, wpoiæ m³odym ludziom
podstawowych zasad wspó³¿ycia, to mam
te smutne chwile i poczucie pewnej pora¿-
ki wychowawczej.  Autentycznie wzruszy-
³em siê i by³o mi smutno kiedy  w ubieg³ym
roku, ¿egnali�my wieloletnich nauczycieli  -
p. Ku�miñskiego (by³ moim nauczycielem)
i p. Szlachetkê.

BK: Z wielkim trudem, ale i wymiernym,
widocznym dla wszyst-
kich skutkiem, przy
wsparciu lokalnych
w³adz i spo³eczno�ci
buduje, remontuje i
upiêksza Pan nasz¹
szko³ê. Wiadomo nam,
¿e podobnie postêpuje
Pan w swym ¿yciu oso-
bistym. Proszê podzie-
liæ siê z nami jak w
Pana dzia³aniach, pla-
nach, zamierzeniach
przenikaj¹ siê te dwa
w¹tki - budowanie dla
spo³eczno�ci i budowa-
nie dla swej rodziny.

JT: Nieprzypadkowo swoj¹ karierê zawodo-
w¹ zwi¹za³em z Jawornikiem. Tu siê urodzi-
³em, spêdzi³em dzieciñstwo, dorasta³em w
latach liceum w My�lenicach i studiów na Uni-
wersytecie Jagielloñskim. Przed wielu laty,
kiedy by³em uczniem tutejszej szko³y, pamiê-
tam zadanie pt. �Szko³a moich marzeñ�. Po-
niewa¿ nie grzeszy³em talentem malarskim,
opisa³em moje wyobra¿enia przedstawiaj¹ce
nowoczesn¹ szko³ê, z sal¹ gimnastyczn¹, ba-
senem, centralnym ogrzewaniem, piêkn¹
szatni¹. Tak, tak dzi� to mo¿e �mieszyæ, ale
wówczas niewielu marzy³o o komputerach
(bo nie wiedzieli�my co to jest) a raczej o cie-
plejszych salach w zimie opalanych wêglem
w kaflowych piecach.  Marzenie o nowocze-
snej szkole, nie gorszej od szkó³ miejskich w
poziomie nauczania jak równie¿ infrastruk-
turze i bazie dydaktycznej dopingowa³o mnie
do dzia³ania. Nowoczesna sala komputerowa,
³azienki, nowa elewacja, szatnia to tylko ostat-
nie du¿e inwestycje, które ciesz¹ spo³eczno�æ
szkoln¹ i Jaworniczan.

Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê ile
trudu i czasu wymaga realizacji tych zadañ.
Moje dzieci (a mam 2 synów) pyta³y ostatnio
jakie plany mam na najbli¿sze ferie zimowe.
To pytanie nie by³o bezpodstawne, albowiem
ostatnie 2 lata ferie spêdzi³em w szkole re-
montuj¹c ³azienki, a ostatnie wakacje nadzo-
ruj¹c termomodernizacjê.

Mam to szczê�cie, ¿e wspólnie z ¿on¹
przez 17 lat zbudowali�my kochaj¹c¹ siê i sza-
nuj¹c¹ rodzinê.  Budowali�my rodzinê i rów-
nocze�nie dom w bardzo trudnych dla nas
czasach.  Dzi� z rozrzewnieniem wspomina-
my kopanie odwodnienia domu, szalowanie i
betonowanie ³aw fundamentowych, tynkowa-
nie i malowanie �cian. Wszystkie te prace wy-
kona³em osobi�cie przy du¿ej pomocy ¿ony.
Jak w tej piosence, nie straszny by³ deszcz i
zimno a i pora dnia nie mia³a znaczenia. 8 lat
dos³ownie dzieñ i noc systematycznie budo-
wali�my swoje rodzinne gniazdko z którego
jeste�my dzi� dumni. To mnie zahartowa³o i
nauczy³o szacunku dla pracy, który wynio-
s³em równie¿ z domu rodzinnego.  Dlatego
moja rodzina potrafi zrozumieæ, ¿e szko³ê
budujê i remontujê z takim samym zapa³em
jak w³asny dom. c.d. na str. 12
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BK: I podobne do poprzedniego pyta-
nie o budowê, ale tego co dotyczy umy-
s³u i serca. W szkole owo budowanie
odbywa siê g³ównie na lekcjach, ale
tak¿e podczas wielu przedstawieñ i or-
ganizowanych imprez, z których szko-
³a w Jaworniku znana jest z dzia³añ
ekologicznych i wysokiego poziomu
teatru i muzyki. W jaki sposób podob-
ne cele realizuje Pan wobec swych naj-
bli¿szych, ju¿ nie jako Dyrektor, ale
m¹¿, ojciec, przyjaciel, kolega w gru-
pie?

JT: Moje dzia³ania to przyk³ad dla dzieci,
których uczê uczciwo�ci, porz¹dku i sza-
cunku dla innych. Obecnie kiedy nast¹pi³
upadek wielu autorytetów, rodzina winna
pielêgnowaæ wspomniane warto�ci spo-
³eczne. £atwiej buduje siê wzajemne rela-
cje w rodzinie w oparciu o wspólne prze-
¿ycia i zainteresowania. Wspólnie z ¿on¹
dopingujemy nasze dzieci graj¹ce w pi³kê
w  rozgrywkach sportowych. Niedzielne
popo³udnia rezerwujemy dla mini golfa i
przeja¿d¿ek rowerowych. W wakacje emo-
cjonujemy siê siatkówk¹, w któr¹ gramy
przed domem, z ogromn¹ szkod¹ dla pie-
lêgnowanego od lat trawnika. Ale czego nie
robi siê dla dzieci!  Mam marzenie, aby
moje dzieci wynios³y i prezentowa³y w
przysz³o�ci podobny model rodziny.

BK: Bardzo dziêkujê za rozmowê

Wywiad - c.d.

27 grudzieñ 2005 - Bugaj /ks. Bart³omiej
Pêpek/

28 grudzieñ 2005 - Kotoñ, od Pañstwa Sajak
do pañstwa Hodana /ks. Bart³omiej Pêpek/

29 grudzieñ 2005 - od Pañstwa Jadwigi i
Józefa Polewków do Stra¿nicy
/ks. W³adys³aw Salawa/

30 grudzieñ 2005 - Strona Pó³nocna, od pp.
Bochenek do pp. Ho³uj /ks. Bart³omiej Pêpek/

31 grudzieñ 2005 - Bloki OHP /ks. Bart³omiej
Pêpek/

2 styczeñ 2006 - Strona Pó³nocna, od pp.
Knapczyków do pp. Edwarda i Jadwigi Siuta
/ks. Bart³omiej Pêpek/

3 styczeñ 2006 - Tarnówka, od pp. Bednarczy-
ków do pp. Kiszka /ks. W³adys³aw Salawa/

4 styczeñ 2006 - Tarnówka, od pp. Galasów do
pp. Szczeciñskich /ks. W³adys³aw Salawa/

7 styczeñ 2006 - dokoñczenie Tarnówki, od pp.
Matoga i Syberia do pp. W³ochów
/ks. W³adys³aw Salawa/

9 styczeñ 2006 - Strona Pó³nocna, od pp.
Góralików do pp. Oliwów /ks. Bart³omiej Pêpek/

10 styczeñ 2006 - Strona Po³udniowa, od pp.
Per do pp. Góreckich /ks. W³adys³aw Salawa/

11 styczeñ 2006 - Strona Po³udniowa, od pp.
Cie�lików do pp. Wróblewskich
/ks. W³adys³aw Salawa/

14 styczeñ 2006 - dokoñczenie Strony Pó³noc-
nej, od pp. Siutów do pp. Polewków
/ks. Bart³omiej Pêpek/

16 styczeñ 2006 - Syberia, od pp. Matusiaków
do pp. Ku�miñskich /ks. Bart³omiej Pêpek/

17 styczeñ 2006 - Strona Po³udniowa, od pp.
Renaty Bra� do Kana³u /ks. W³adys³aw Salawa/

18 styczeñ 2006
- od Kana³u do
pp. Twardoszów
/ks. W³adys³aw
Salawa/

WIZYTA DUSZPASTERSKA

- KOLÊDA
2005

My�li
o Polsce

i Polakach

W dwudziesty pierwszy wiek
Polska wchodzi jako kraj wolny i
suwerenny. Wolno�æ ta, je¿eli nie
ma byæ zmarnowana, wymaga lu-
dzi �wiadomych nie tylko swoich
praw, ale i obowi¹zków; ofiarnych,
o¿ywionych mi³o�ci¹ Ojczyzny i
duchem s³u¿by, którzy solidarnie
pragn¹ budowaæ dobro wspólne i
zagospodarowaæ wszystkie prze-
srzenie wolno�ci w wymiarze oso-
bistym, rodzinnym i spo³ecznym.

S³. Bo¿y  Jan Pawe³ II, Warsza-
wa 11.VI.1999r.

Czasy, które id¹, ¿¹daæ od nas
bêd¹ nowych mocy moralnych,
duchowych, spo³ecznych, zawo-
dowych kompetencji, a tak¿e wy-
sokiego poziomu kultury ojczystej,
rodzinnej, która bêdzie pokarmem
dla tych, co po nas przyjd¹. Na-
ród przecie¿ nie umiera, tylko my
siê wymieniamy, a Naród trwa.

S³.Bo¿y kard.. Stefan Wyszyñ-
ski,

Warszawa, 24.I.1981r.

Dla nas po Bogu najwiêksza
mi³o�æ to Polska! Musimy po Bogu
dochowaæ wierno�ci przede
wszystkim naszej Ojczy�nie i na-
rodowej kulturze polskiej.

S³.Bo¿y kard.. Stefan Wyszyñ-
ski, Kraków, 12.V.1974r.

Bia³y Kamyk
w Internecie
Chcieliby�my zaprosiæ

Was do odwiedzania internetowej
wersji Bia³ego Kamyka. Znaj-
dziecie tam numery archiwalne
naszego czasopisma oraz galerie
ciekawych zdjêæ i grafik. Tylko
na stronie internetowej bêdzie-
my umieszczaæ materia³y, któ-
rych nie mo¿na  przedstawiæ na
³amach gazety, a wiêc nagrañ mu-
zycznych, krótkich filmów, ani-
macji, itp.
Adres, pod którym jeste�my:
http://bialykamyk.jawornet.pl
Czekamy równie¿ na Wasze opi-
nie dotycz¹ce gazety, pomys³y
artyku³ów, rysunki. Piszcie na
adres email:
bialykamyk@jawornet.pl
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U�miech
Jana
Paw³a II
wg ksi¹¿ki ks. Kazimierza
Pielatowskiego

Ks. biskup Dyczkowski
opowiada³ o wycieczce nar-
ciarskiej z kardyna³em Woj-
ty³¹ na Luboñ.

O zmroku zjechali do
Kro�cienka i usiedli w gospodzie aby siê ogrzaæ i napiæ herbaty.
By³o tam ju¿ kilku górali nie�le podchmielonych i bardzo glo�no
rozprawiaj¹cych. Jeden z nich podszed³ do kardyna³a, poklepa³
go protekcjonalnie po plecach i zacz¹³ sie t³umaczyæ: �Widzicie,
panocku, jo wim, co jo jezdek przynapity, co to na gazdê w Wiel-
kim Po�cie nie pasuje. Ale dzisioj musio³ek sie napiæ, bo dzisioj
dosto³ekza jedyn kubik drzewa tylo dutków (pieniedzy), co wczo-
raj za dwa�. Za chwilê jednak posmutnia³ i zacz¹³ siê zwierzaæ:
�Najgorzy bedzie, jak przyjade do cha³upy. Bo moja baba stra-
�nie nie lubi jak jezdek przynapity. Bedzie ty¿ co w cha³upie nie-
scyñ�cie, ze niek rynka Boska broni�. Kardyna³ rozbawiony ze zro-
zumieniem przys³uchiwa³ siê tej swoistej �spowiedzi�.

Wkrótce potem przyby³ Kardenal Wojty³a w te okolice na
uroczyst¹ celebrê. Jakie by³o �dziwienie gdy na progu spotka³ w
paradnym stroju tego samego gazdê, który wyszed³ na powitanie z
chlebem i sol¹. Poznali sie natychmiast i gospodarzowi, co nie
dziw g³os ca³kiem odebra³o. Sta³ jak wryty. Kardyna³ zorientowal
siê w sytuacji, ¿yczliwie siê u�miechn¹³ i sam podszed³ do gazdy.
Serdecznie z nim witaj¹c szeptaj¹c dyskretnie: � Fajny z ciebie
ch³op, ale telo nie pij!�

AnegdotkiSpowiada siê cz³owiek.
-  Upijam siê czasem.
-  To najlepiej nie kupuj wcale alkoholu, radzi kap³an.
Za chwilkê przybiega do poprawki.
-  Proszê ksiêdza, nie bêdê ju¿ kupowa³, ale przypomnia³em sobie, ¿e
w³asnie mam butelczynê. No to co ja mam zrobiæ?
-  Najlepiej to wylej, ¿eby ciê nie kusi³o.
Wraca znowu za chwilê.
-  Proszê ksiedza, ale my�my kupili we dwóch, z Kowalskim, no to jak tu
wylewaæ.
-  No, w takiej sytuacji wylej swoj¹ po³owê a resztê oddaj Kowalskiemu.
-  Ale to siê nie da!
-  Dlaczego??
-  Bo ta moja po³owa jest w³a�nie na dole!!!

Opowiadano mi o cyganie, który w
czasie spowiedzi niepostrze¿enie,
kiedy ksi¹dz wychyli³ rêkê, �ci¹gn¹³
mu zegarek. Wyznajac grzechy po-
wiedzia³:
-  Ukrad³em zegarek.
-  Oddaj temu, komu� zabra³.
-  Mo¿e ja ksiêdzu oddam.
-  Broñ Bo¿e, nie chcê tego zegar-
ka. Zatrzymaj go przy sobie.

 Niecodziennik,  ks. Jan
Twardowski

Na skraju drogi ...
Sta³ na skraju drogi, machn¹³ rêk¹ jakby nie wierz¹c, ¿e siê
zatrzymam. Nie biorê autostopowiczów, ale ten jako� bezrad-
nie szybko opu�ci³ d³oñ, ¿e nacisnê³am na hamulec.

Powinien podbiec, przecie¿ wie, ¿e ludzie w autach za-
wsze siê �piesz¹. Szed³ powoli, wlok¹c w³a�ciwie, jaki� tobo³ek,
plecak chyba. Trochê ju¿ zirytowana, z³a,¿e uleg³am impulsom
- czekam.
  Jecha³ dok³adnie tam, gdzie ja. Jeszcze wiele kilometrów. B¹k-
n¹³- dziêkujê. Pokonywali�my razem przestrzeñ w milczeniu.
Zerka³am do lusterka trochê niespokojna - wzroi gdzie� w bok,
bez wyrazu twarz. Milcza³. Nieznajomy m³ody ch³opec.
  Trochê ju¿ ¿a³owa³am, ¿e go zabra³am z tego skraju drogi. By³o
w nim co� dziwnego.
* Czy pani mo¿e siê zatrzymaæ siê gdzie� na kawê?
Mo¿e to i pomys³!
Pusty zajaad, kawa niespecjalna.
* Bo ja, proszê pani, jadê do dziewczyny.
Nic dziwnego.
* Ale, proszê pani, ona nie chce ze mn¹ rozmawiaæ. Napisa³a
taki dziwny list - ¿e nie rozumiem jej i ¿e koniec. A by³o tak
cudownie. Dlaczego tak napisa³a?
* Nie wiem mój ch³opcze. Mo¿e spotka³a innego?
* Innego? Proszê pani, my sie kochzmy - dlaczego?
No tak - My siê kochzmy. Banalna historia. Banalna?
* Wiesz, m³ody cz³owieku, ja tez jadê co� wyja�niæ. Po dwu-
dziestu latach ma³¿eñstwa z cudownym czlowiekiem, kto� po-
wiedzia³ mi, ¿e nie jestem jedyn¹ w jego ¿yciu, ¿e istnieje jesz-
cze kto�.
* I co?
* Jadê to sprawdziæ.
* Musisz? - przeszed³ na ty. Przecie¿ jeste� z nim szczê�liwa.
Nie sprawdzaj. Zawróæ, ja pojadê dalej.
Wyszed³, nawet nie zauwa¿y³am kiedy. Puste fili¿anki.
Czy muszê?
Zadzwoni³am do domu.
* Czekam na Ciebie! - Jego znany g³os.
Na skraju drogi nie sta³ ju¿ nikt.  Zofia

S³ownik m³odzie¿owo-wapniacko-polski cz. 1.
czyli jak mawiano w szkole kiedy�, wczoraj i dzi�

cool (kul) - fajnie - mi³o
odwapniony kwadrat - chata wolna - rodziców nie ma w domu
dekiel - dureñ - bardzo g³upi
flota - szmal - sa³ata - kasa - pieni¹dze

opr. kl. II B z gimnazjum w Jaworniku i inni

racie - giry - gicza³y - nogi
spoko - spox - w porz¹dku - bezpiecznie
siema - cze�æ - witam

                                                   c.d.n.

Rysunki do
tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan
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KALENDARIUM (cz.1)

Styczeñ
* Rok Pañski 2005 rozpoczê³a Kolêda Duszpasterska.
Ksi¹dz Proboszcz poprzedzany przez ministrantów i Pana
Ko�cielnego, odwiedzi³ wszystkie katolickie rodziny w Ja-
worniku.
* Zwykli kolêdnicy, chodzili z szopk¹ po domach.
* Gimnazjum zorganizowa³o przedstawienie Bo¿onarodze-
niowe pt. �Noc jakich wiele...�, które wystawiono w Jawor-
niku i Bêczarce. Widzowie  mieli mo¿liwo�æ wspólnego ko-
lêdowania, które prowadzi³y zespo³y: �Pikolo� i �Gaudeo�.
Uczniowie prezentowali swoje szopki. Spektakl opracowali
- mgr Alina Dziedzic, mgr Ewa Gradek, mgr Renata Teper,
mgr Wac³aw Szczotkowski.
* Zespó³ �Pikolo� ze szko³y podstawowej zdoby³ II miejsce
na  V Gminnym Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Krzyszko-
wicach. W sk³ad zespo³u wchodz¹ Magdalena Sikora, Do-
minika Wajdzik, Klaudia Bra�, Natalia �wiêch, a opieku-
nem jest mgr Bogus³aw Ku�miñski.
* W Szkole Podstawowej odby³ siê Dzieñ Seniora, w któ-
rym wziê³o udzia³ a¿ kilkadziesi¹t osób.. Klasy I-III przed-
stawi³y ciekawy program artystyczny. Go�cie zwiedzili szko-
³ê, ogl¹dali stare dzienniki i inne pami¹tki. Spotkanie przy-
gotowa³y - mgr Beata Warzecha, mgr Danuta Ku�miñska,
mgr Bo¿ena Górecka, mgr Renata Wilko³ek, mgr Bo¿ena
Boczkaja, mgr Krystyna Szczotkowska.
* Dzieñ Babci i Dziadka w przedszkolu. Dzieci przedsta-
wia³y program s³owno-muzyczny i wrêczy³y przygotowane
przez siebie prezenty.
* Zawody w skokach narciarskich o Puchar Prezesa ADA
na skoczni K-15 Sokolica  w Jaworniku. Wziê³o udzia³ 10
zawodników. Zwyciê¿y³ Mariusz Pustu³a (skoki po 19,5m)
- asystent trenera sekcji p. Stanis³awa Tutki. Kilka tygodni
pó�niej Puchar So³tysa Jawornika zdoby³ Marcin Okrasa,
a drugi by³ Fabian Cudak.
* Zima to jednak nie tylko narty. W Krzyszkowicach odby³a
siê gimnazjada. W tenisie sto³owym najlepsze by³o nasze
gimnazjum. W�ród dziewcz¹t  zwyciê¿y³y Katarzyna Litwa
i Ewelina Kuca³a, a w�ród ch³opców Piotr �wiat³oñ i Piotr
Rospond. W zawodach powiatowych w Têczynie I m. za-
jêli nasi ch³opcy, a dziewczêta II-gie.
* Grupa m³odzie¿y gimnazjalnej kontynuuje Adopcjê Ser-
ca Ani z Ruandy.  Co miesi¹c wp³acane jest 60 z³, za które
konkretne dziecko mo¿e ¿yæ i uczyæ siê. Otoczone jest ono
te¿ specjaln¹  modlitw¹. W Afryce s¹ miliony dzieci osiero-
conych przez wojny domowe.

Luty
* Podczas fe-
rii ukoñczono
remont ³azie-
nek w szkole
podstawowej.
Pieni¹dze na
ten cel w
znacznej czê-
�ci zosta³y
wypracowane
we w³asnym
zakresie na
festynie i w

akcji sprzeda¿y kalendarzy szkolnych. Prace koordynowa³
pan dyrektor  mgr Józef Tomal.

* Walne zebranie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworniku. Przewodniczy³ mu
Prezes Jan Burkat. W 107 roku dzia³alno�ci naszej stra¿y czynnych jest 25 dru-
hów pod komend¹ Andrzeja Tomala. W M³odzie¿owej Dru¿ynie przygotowuje
siê do S³u¿by 12 ch³opców. Jednostka posiada wóz bojowy �Star�. Siedzib¹
OSP jest stra¿nica, której utrzymanie kosztuje ok. 16 tys. z³otych rocznie. Czê�æ
�rodków OSP uzyskuje sama z wynajmu sali i sprzeda¿y kalendarza.

* Odby³ siê II etap gimnazjalnego konkursu polonistycznego - udzia³ wziê³y Kasia
Dydu³a, Iza Polewka i Dorota Prokocka,
* Przedszkole zorganizowa³o w stra¿nicy zabawê karnawa³ow¹. Do tañca przygry-
wa³ zespó³ góralski �Górzanie� z Murzasichle. Go�cie dopisali w 100%. Za zebran¹
kwotê zakupiono 5 okien i drzwi wej�ciowe do przedszkola. Zabawê zorganizowa-
³a P. Dyrektor B. £êtocha z pracownikami oraz Rada Rodziców.
* W przedszkolu odby³ siê te¿ koncert �Zróbmy co� dobrego� w wykonaniu A i D.
Szafrañców, a po nim wspólna muzyczna zabawa.

Marzec
* M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Jawornika pod dowództwem Fabiana Cuda-
ka wziê³a udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
w Osieczanach. Opiekuje siê ni¹  M.Pustu³a.
* W gimnazjum zorganizowano dzieñ otwarty dla kandydatów i ich rodziców. Wszy-
scy mogli przyj�æ i dowiedzieæ siê wiele o tej szkole.
* W powiatowej gimnazjadzie u Tytusa nasze dziewczêta zajê³y IV miejsce w siat-
kówce, a ch³opcy IV miejsce w halowej pi³ce no¿nej. Natomiast w rejonowych za-
wodach tenisa sto³owego gimnazjalistów w Nowym Targu - III miejsce dla dru¿yny
ch³opców, a IV dla  dziewcz¹t.
* Pierwszy dzieñ wiosny. W gimnazjum jawornickim odbywa³y siê  konkursy, insce-
nizacje o tematyce wiosennej oraz pokaz mody.
* W powiatowym konkursie czytelniczo-medialnym �Magia ... mediów� dla gimna-
zjalistów zwyciê¿y³a Dorota Prokocka, III miejsce zdoby³a Anna Zborowska a wy-
ró¿nienie Katarzyna Dydu³a.
* W gminnym konkursie ekologicznym w Drogini reprezentacja szko³y podstawo-
wej zdoby³a III miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿y³ Konrad Folwarski.
Ekipê przygotowywa³a p. mgr Anna Mirek.
* W gimnazjum odby³ siê dzieñ poezji, a w gminnym konkursie recytatorskim -
wyró¿nienie zdoby³a Anna Zborowska. Imprezy te przygotowywa³y p. mgr Agata
Kluska i p. mgr Anna Kowalska.
* Rekolekcje Wielkopostne przeprowadzi³ w tym roku ks. kanonik Ryszard Luber -
Dyrektor Domu Ksiê¿y Chorych w Swoszowicach.
* W Niedzielê Palmow¹ odby³ siê konkurs palm. Przyznano nagrody dla najpiêk-
niejszych i najwy¿szych, które siêga³y a¿ ponad chór.
* W gimnazjum odby³ siê wielkanocny konkurs i kiermasz stroików, pisanek.
* W Wielki Czwartek przyjêto do S³u¿by Liturgicznej O³tarza 12 nowych ministran-
tów. Im to obmy³ nogi kap³an w trakcie liturgii tego dnia.
* 24-27 marzec �wiête Triduum Paschalne. Jak co roku honorow¹ s³u¿bê wartow-
nicz¹ przy Grobie Chrystusa w ko�ciele parafialnym pe³nili stra¿acy. W Wielk¹
Sobotê - Wigilia Paschalna z procesj¹ rezurekcyjn¹.
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Errata
W listopadowym numerze BIA£EGO KAMYKA podano b³êdnie:

- numer telefonu So³tysa Stanis³awa Szuby; prawid³owy numer: 272 36 20
- godzinê spotkañ scholi; powinno byæ: sobota 15.00.

Uzupe³nienie
Zdjêcie Pana So³tysa Stanis³awa Szuby zamieszczone
w listopadowym numerze by³o z 1955 roku.

Sentencje ³aciñskie i nie tylko...
PATRIAM AMAMUS NON QUIA MAGNA EST, SED QUIA NOSTRA
Ojczyznê kochamy nie dlatego, ¿e jest wielka, ale dlatego, ¿e nasza

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE


