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

w Jaworniku

NUMER JUBILEUSZOWY

S t o i m y
w tych dniach
przed grobami -
miejscami, któ-
re mog¹ napa-
waæ obaw¹ i bó-
lem, wspomina-
my tych, z który-
mi prze¿ywali-
�my wa¿ne wy-
darzenia, któ-
r ym wiele za-
w d z i ê c z a m y,
o których trzeba
pamiêtaæ. To
tam po raz
ostatni widzieli-
�my ich twarze,

w dniu ich pogrzebu. Teraz zas³ania nam je marmuro-
wa p³yta i ziemia. Ale nie tylko. Na tej p³ycie bowiem
stoi krzy¿, s¹ wyryte s³owa modlitwy, pal¹ siê znicze, które
s¹ znakiem Chrystusa. Bo stoimy nad grobami tych, któ-
rzy zaufali Chrystusowi, jedni w sposób bardziej dla nas
zrozumia³y i widoczny, inni mniej. Jednak my wiemy, ¿e
Chrystus umar³ i zmartwychwsta³ za wszystkich. Wszy-
scy w jaki� sposób nale¿ymy do Chrystusa i Ko�cio³a jak
nas o tym pouczy³ Sobór Watykañski II. Najnowszy za�
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego mówi: �Chrze�cijanin,
który ³¹czy w³asn¹ �mieræ ze �mierci¹ Jezusa, widzi
�mieræ jako przyj�cie do Niego i jako wej�cie do ¿ycia
wiecznego.� Dlatego nie musimy staæ w cmentarnej za-
dumie pe³ni obaw i lêku, zapatrzeni w nieznane, ale
stoj¹c nad grobem wpatrujmy siê w krzy¿ Chrystusa
i Jego �wiat³o by w nich odnale�æ rado�æ i nadziejê. Na-
dziejê, ¿e nasi bliscy zmarli mog¹ byæ z Nim a nasza
modlitwa mo¿e przy�pieszyæ czas ich ostatecznego zjed-
noczenia z Panem. Bo przecie¿: �Dusze sprawiedliwych
s¹ w rêku Boga i nie dosiêgnie ich mêka. Zda³o siê oczom
g³upich, ¿e pomarli, zej�cie ich poczytano za nieszczê-
�cie i odej�cie od nas za unicestwienie, a oni trwaj¹
w pokoju.�

Przed rokiem oddali�my w Wasze rêce, oddali�my w Wasze serca
BIA£Y KAMYK - pismo Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a w Jaworniku, naszej
Parafii. Pierwszy jego numer ukaza³ siê w maju 1997 roku. Bogu jedynie
wiadomym jest, dlaczego w³a�nie wtedy, po tylu latach, ziarno wówczas rzu-
cone zaczê³o 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.

Duszpasterze kierowali do nas �Rozwa¿ania� na okres liturgiczny oraz
�S³owa ¿ycia� na ka¿dy tydzieñ wskazuj¹c szczególne obszary dla naszych
modlitw, pracy nad sob¹ i dzia³añ. Mi³o�æ wymaga wzajemnego poznania.
Realizowali�my to poprzez przedstawianie osób maj¹cych wp³yw na nasze
�rodowisko. Byli w�ród nich ksiê¿a, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
wiejskich oraz s³u¿by zdrowia, dyrektorzy placówek szkolnych, nasi czo³owi
sportowcy, a tak¿e osoby wielkiego serca.

Na ³amach BK przedstawili�my kilka wspólnot istniej¹cych w naszej
parafii, ich genezê, duchowo�æ i obszary dzia³ania. Bardzo licznie publi-
kowali�my artyku³y opisuj¹ce uroczysto�ci i imprezy parafialne i wiej-
skie. Niezwykle istotnie wpisa³y siê w dzia³alno�æ BK �rodowiska szkó³
przedstawiaj¹c ogromne zró¿nicowanie swych oddzia³ywañ. Cykle arty-
ku³ów po�wiêcone historii wielokrotnie wzbudza³y bardzo ¿yw¹ reakcjê
Czytelników, którzy przysy³ali do publikacji swe w³asne wspomnienia, stare
fotografie, wiersze.

W ka¿dym wydaniu BK pamiêtali�my o naszych dzieciach, kieruj¹c
do nich s³owa, przedstawiaj¹c rebusy i zagadki do rozwi¹zania, zachêcaj¹c
do twórczo�ci wraz z rodzicami na stronach KAMYCZKA.

Podjêli�my tak¿e niezwykle trudne zadanie krzepienia ducha dobrym
¿artem i anegdot¹, a tak¿e poprzez opowiadania z �³ezk¹ w oku�. Okaza³o
siê, ¿e ostatnia strona BK cieszy siê w�ród Czytelników niezwyk³¹ popular-
no�ci¹. Do g³êbi naszych serc poruszeni byli�my, kiedy w rozmowach do-
wiadywali�my siê, ¿e w³a�nie takie sytuacje, jakie opisywali�my mia³y rów-
nie¿ miejsce w ich ¿yciu.

Trudno wyraziæ w s³owach uczucia, których doznawali�my czytaj¹c
niektóre listy przysy³ane do Redakcji przez osoby starsze, nieraz schorowa-
ne i cierpi¹ce, które wyra¿a³y w nich wdziêczno�æ za rado�æ, jak¹ w ich ¿ycie
wniós³ BK. W ró¿ny sposób starali�my siê przybli¿yæ Czytelnikom jak bardzo
wa¿n¹ dla nas spraw¹ jest nasza Ojczyzna. Publikowali�my oczywi�cie arty-
ku³y po�wiêcone rocznicom narodowym oraz naszej historii. W cyklu �Ka¿dy
�wiêtym mo¿e byæ� przedstawiali�my sylwetki polskich �wiêtych, z których ka¿dy
czerpaæ mo¿e wiele, by byæ dobrym Polakiem i chrze�cijaninem. Dla wielu
mo¿e byæ tak¿e odkryciem, ¿e równolegle w cyklu �Nasza �wi¹tynia, nasz Ko-
�ció³� opisywane witra¿e przedstawiaj¹ równie¿ �wiêtych i b³ogos³awionych
polskich.

Mamy nadziejê, ¿e powy¿szy �rachunek obietnic� przedstawionych w
artykule wstêpnym BIA£EGO KAMYKA Nr 2, listopad 2005, odebrany zosta-
nie przez drogich nam Czytelników z wyrozumia³o�ci¹ dla naszych s³abo�ci
i niedoskona³o�ci. Wyra¿amy ufno�æ, ¿e ³amy naszego pisma by³y nam
wszystkim pomoc¹ w poszukiwaniach Boga, umacniania wiary, nadziei i mi-
³o�ci, jak równie¿ w poznawaniu i odkrywaniu swego niepowtarzalnego IMIE-
NIA wyrytego w naszych sercach przez Stwórcê. Do³o¿ymy wszelkich starañ
aby nadal byæ wiernym podjêtym zadaniom i wytyczonym celom.

...a �wiat³o�æ Wiekuista
niechaj im �wieci... Oddali�my w Wasze rêce...
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Jeste�my wdziêczni Bogu za miniony rok pracy
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Tegoroczny Dzieñ
Papieski obchodzili�my
pod has³em: �Jan Pawe³ II
- s³uga mi³osierdzia�.
Ojciec �wiêty przez ca³e

swoje ¿ycie by³ prawdziwym i wielkim
�wiadkiem orêdzia o Bo¿ym mi³osierdziu,
wyra¿aj¹c to przez s³owa, czyny i gesty.
Spojrzenie na papieskie nauczanie i kon-
kretne dzia³anie mia³o pog³êbiæ nasz¹
wyobra�niê mi³osierdzia, ugruntowaæ
wiarê w Bo¿e mi³osierdzie i zachêciæ do
czynów mi³osierdzia. Ró¿nymi sposoba-
mi mo¿na by³o ów cel osi¹gn¹æ. Ci, któ-
rzy wybrali wymiar intelektualny, skorzy-
stali z wyk³adów, sympozjów, konferen-
cji. Dla tych, których zainteresowania
ukierunkowane s¹ na koncerty, wysta-
wy, spektakle, przedstawienia zatrosz-
czyli siê o wymiar artystyczny. Duchowy
wymiar wyra¿a³ siê przez udzia³ w mo-
dlitwie w intencji Jana Paw³a II, za� spo-
³eczny przez pomoc materialn¹ dla ubo-
giej m³odzie¿y w ramach fundacji �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�.

Dzieci i m³odzie¿ z naszej parafii podczas lekcji katechezy równie¿ próbowa³y
przygotowaæ siê do prze¿ycia tego szczególnego dnia. Du¿o by mo¿na pisaæ o zada-
niach, jakie podjêli. Lecz najlepszym sposobem bêdzie prezentacja wybranych artyku-
³ów , które podjêli siê napisaæ dla Czytelników �Bia³ego Kamyka�, aby przybli¿yæ znacze-
nie Bo¿ego mi³osierdzia w ludzkim ¿yciu, aby zachêciæ do czerpania z dziedzictwa pozo-
stawionego �wiatu przez Jana Paw³a  II, aby pobudziæ do s³u¿by na rzecz mi³osierdzia.

Uczniowie klas VI potraktowali zadanie bardzo powa¿nie. Rezultaty ich pracy
i zapa³ dziennikarski widaæ go³ym okiem. W czasie redagowania tekstów, konsultowali
siê nie tylko ze mn¹, ale z Paniami polonistkami i swoimi bliskimi. Szkoda tylko, ¿e ze
wzglêdu na brak miejsca, nie mo¿na zaprezentowaæ wszystkich prac.
Oto debiut dziennikarski szóstoklasistów.

Dzieñ Papieski

Aposto³  Mi³osierdzia
(kl. VI b)

c.d. na str. 3

Karol Wojty³a ju¿ w m³odych latach
By³ nadzwyczajny i niepojêty.
Darzy³ ka¿dego wielk¹ mi³o�ci¹
Po prostu cz³owiek za ¿ycia �wiêty

On nie odmawia³ swojej pomocy
Komu jej by³o potrzeba.
Czêsto oddawa³ swoje odzienie
Nieraz ostatni kawa³ek chleba.
Zawsze z nim by³a ogromna wiara

I wielk¹ ³askê od Boga dosta³
Bo w czasach ciê¿kich i wojennych
On z powo³ania kap³anem zosta³.

Pracowa³ ciê¿ko, pomaga³ ludziom,
W polu, przy ¿niwach
i budowie ko�cio³a.
Przyj¹³ z pokor¹, gdy na biskupa
I kardyna³a Ko�ció³ go powo³a³.

Wnet ca³a Polska us³ysza³a
Ze wzgórz wawelskich
Zygmunta Dzwon.
Karol Wojty³a nasz kardyna³
Obj¹³ na �wiecie najwy¿szy tron.

Tam siê rozwija³ przez mi³o�ci pos³ugê
Jak najpiêkniejszy na �wiecie kwiat
Swoj¹ dobroci¹ i s³owami mi³o�ci
Zmieni³ nam Polskê i ca³y �wiat.

Choruj¹c - odszed³ po wielk¹ nagrodê
Do Ojca Niebios, Mi³osiernego
I tam wyprasza setki ³ask
Dla swego Ko�cio³a i narodu polskiego.

Ewelina Piwowarska, Sabina Bra�,
Sabina �wiat³oñ, Krzysztof Skrzeczek

Postanowili�my napisaæ ten artyku³, aby uczciæ 28. rocznicê wyboru Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Niektórzy obchodz¹ ten dzieñ chodz¹c na ró¿ne koncer-
ty po�wiêcone Janowi Paw³owi II. Inni za� wspierali akcje charytatywne, które powo³a³
do swej dzia³alno�ci Karol Wojty³a. Tegoroczny Dzieñ Papieski odbywa siê pod has³em:

�Jan Pawe³ II - S³uga Mi³osierdzia�.
6 lutego 1939 roku Karol Wojty³a jako student polonistyki na Uniwersytecie

Jagielloñskim sta³ siê aktywnym cz³onkiem sekcji charytatywnej. W latach 1945-46, bê-
d¹c klerykiem, zosta³ wybrany na wiceprezesa funkcji, która zajmowa³a siê pomoc¹ dla
studentów. Po �wiêceniach kap³añskich, studiuj¹c w Rzymie, co niedziela pomaga³
w ubogiej dzielnicy parafii Garbatella. By³ bezinteresownym cz³owiekiem. Znaczn¹ czê�æ
swojej skromnej pensji przeznacza³ co miesi¹c siostrom Sercankom, które pomaga³y
biednym i chorym. Jako wyk³adowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i w paru seminariach, wiêkszo�æ swoich pieniêdzy przeznacza³ dla ubogich kleryków
i studentów. W 1965 roku jako Arcybiskup za³o¿y³ Wydzia³ Duszpasterstwa Charytatyw-
nego, który pomaga³ potrzebuj¹cym Archidiecezji Krakowskiej, której by³ metropolit¹.
W tym samym roku zorganizowa³ wycieczkê dla dzieci z ubogich rodzin parafii Niego-
wiæ, Tokarnia i Jawornik. W1980 roku jako papie¿, przekaza³ swój pier�cieñ papieski na
potrzeby slumsów w Rio De Janeiro. Okre�li³ zakres dzia³alno�ci Papieskiej Rady
�Cor Unum� (�Jedno Serce�). Mówi³ im, ¿e s¹ okiem, które ma dostrzegaæ ró¿ne bó-
stwa. S¹ sercem, które wspó³czuje i mi³uje. S¹ d³oñmi, które pomagaj¹ pokrzywdzonym.
Stale i natychmiast reagowa³ na wszelkie szkody wyrz¹dzone innym.

Dlatego Jan Pawe³ II jest przyk³adem dobroci i serca, które trzeba podarowaæ
tym, którzy go potrzebuj¹.

W. Sz.

Jan Pawe³ II - jako S³uga Mi³osierdzia
prowadz¹cy dzia³alno�æ charytatywn¹

(klasa VI a)

Tomasz Góralik, Ewelina Kasprzyk,
Kacper Wajdzik, Rafa³ Zapa³owicz
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16 pa�dziernika obchodzili�my w na-
szej parafii i na ca³ym �wiecie Dzieñ Papie-
ski. Z tego powodu chcieli�my przedstawiæ
czytelnikom Bia³ego Kamyka orêdzie mi³osier-
dzia Jana Paw³a II.

Po zamachu na ¿ycie Ojca �wiêtego, lu-
dzie na ca³ym �wiecie byli wstrz¹�niêci. Papie¿
nie ukrywa³ swego cierpienia, lecz pokazywa³
w ten sposób, ¿e cz³owiek mo¿e ³¹czyæ swe
cierpienie z krzy¿em Jezusa. Ojciec �wiêty
wybaczaj¹c zamachowcy pokaza³ ludziom
swe wielkie mi³osierdzie:  �Modlê siê za bra-
ta, który mnie zrani³, a któremu szczerze
przebaczy³em�. Jan Pawe³ II uda³ siê tak¿e
do wiêzienia, aby odwiedziæ Mahometa Ali
Agcê i aby podarowaæ mu ró¿aniec z pacior-
kami z masy per³owej z okazji urodzin. Po
tym poruszaj¹cym spotkaniu Papie¿ powie-
dzia³: �Pan da³ mi - my�lê, ¿e nie tylko mnie,
ale tak¿e jemu - ³askê, aby�my siê spotkali jak
ludzie i jak bracia, albowiem Ojcem naszym jest
Bóg�.

Ojciec �wiêty w ró¿nych oficjalnych
przemówieniach wypowiada³ s³owa �Proszê o
przebaczenie�. Chcia³ w ten sposób dopro-
wadziæ do pokoju na ca³ym �wiecie. Jan
Pawe³ II przeprasza³ wyznawców innych reli-
gii, za grzechy wobec prawdy, mi³o�ci, pokoju
i jedno�ci Ko�cio³a.

Jako Papie¿ przypomina³ kap³anom, ¿e
Ko�ció³ musi byæ autentycznym i skutecznym
znakiem Bo¿ego Mi³osierdzia, a ksiê¿a maj¹
byæ s³ugami mi³osierdzia.

Te wszystkie wydarzenia pokazuj¹ nam,
¿e papie¿ Jan Pawe³ II nie tylko mówi³ o mi³o-
sierdziu, ale pokazywa³ je ca³emu �wiatu przez
siebie.

Jan Pawe³ II
- S³uga Mi³osierdzia

(klasa VIb)

Ewelina Starzec, Justyna Paj¹k
Damian Wêgrzyn, Tomek ¯arski

Adrian Pietrzyk

, ,NASZA  PARAFIA,
NASZ KOSCIOL

30 listopada wspominamy �w.
Andrzeja Aposto³a, brata Piotra. Po-
szed³ za Chrystusem, po przyjêciu przez
Niego chrztu w Jordanie, jako pierw-
szy powo³any przez Jezusa na Aposto-
³a. Wierny swemu Mistrzowi do koñca
odda³ za Niego ¿ycie na krzy¿u w
kszta³cie litery X.

W naszym ko�ciele mamy witra¿
jego imiennika �w. Andrzeja Boboli. Ha-
giografia obydwóch �wiêtych jest bardzo
podobna - ca³kowite oddanie Chrystuso-
wi, tak¿e w �mierci mêczeñskiej.

Andrzej. Bobola urodzi³ siê 30 li-
stopada 1591 r. w Strachocinie ko³o
Sanoka. Po otrzymaniu �wieceñ na
Akademii Wileñskiej w 1622 r. by³ rek-
torem ko�cio³a, kaznodziej¹, spowied-
nikiem, misjonarzem ludowym i prefek-
tem bursy dla ubogiej m³odzie¿y
w Nie�wie¿u. Jako misjonarz, Andrzej
obchodzi³ zaniedbane wioski, chrzci³,
³¹czy³ pary ma³¿eñskie, wielu grzesz-
ników sk³oni³ do spowiedzi. Pracowa³
w Po³ocku, Warszawie i £om¿y, Wil-
nie i Piñsku. By³ dobrym kaznodziej¹,
mia³ dar obcowania z lud�mi.

Wytrwa³¹ prac¹ nad sob¹ doszed³
o. Andrzej do takiego stopnia dosko-
na³o�ci chrze�cijañskiej i zakonnej, ¿e
pod koniec ¿ycia powszechnie nazywa-
no go �wiêtym. Dziêki Bo¿ej ³asce po-
trafi³ wznie�æ przeciêtno�æ na wy¿yny
heroizmu. Andrzej wyró¿nia³ siê ¿arli-
wo�ci¹ o zbawienie dusz. Nazwano go
aposto³em Piñszczyzny i Polesia, mia³
przydomek �³owca dusz-duszochwat�.
Z powodu swej gorliwo�ci spotyka³ siê
z wrogo�ci¹, która w czasie wojen ko-
zackich przerodzi³a siê w nienawi�æ
i mia³a tragiczny fina³. 16 maja 1657 w okrutnych mêczarniach poniós³ �mieræ
z rêki Kozaków.

Witra¿
�w. Andrzeja
Boboli

�w. Andrzej Aposto³, �ród³o:
http://www.dst.mkw.pl/andrzej/albercik.htm

witra¿ �w. Andrzeja Boboli
w ko�ciele w Jaworniku

/por. Ewangelia/

12 listopad
32 Niedziela Zwyk³a

�Przysz³a te¿ jedna uboga wdo-
wa i wrzuci³a dwa pieni¹¿ki.�

1 Krl 17,10-16; Hbr 9, 24-28;
Mk 12, 38-44

Maria Szafraniec
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Kiedy przed 11 laty kolega Bartek Liszkiewicz zaproponowa³ mi
uczestnictwo w maltañskim kursie pierwszej pomocy, zgodzi³am siê bez
wahania. Jednak moje zafascynowanie �Malt¹� pojawi³o siê du¿o wcze-
�niej, kiedy to wraz z rodzicami uczestniczy³am w uroczysto�ciach w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Tam w³a�nie pierwszy raz zobaczy³am ludzi w sza-
rych mundurkach z krzy¿em w herbie na ramieniu. Z pe³nym oddaniem i
fachowo�ci¹ nie�li oni pomoc osobom jej potrzebuj¹cym. Od tamtej pory
zapragnê³am s³u¿yæ jak oni.

Fakt, ¿e mieszkam w okolicy miejsca , gdzie stosunkowo czêsto
zdarza³y siê wypadki, których w dzieciñstwie by³am tylko biernym (niestety)
�wiadkiem, równie¿ wzbudzi³ chêæ zdobycia wiedzy na temat udzielania pierw-
szej pomocy, szczególnie w chwili, gdy czekamy na przyjazd karetki.

I tak w 1995 r. zasili³am szeregi Maltañczyków.. Wówczas byli�my
pierwsz¹ grup¹, która zapocz¹tkowa³a powstanie �Malty� w My�lenicach.
Pocz¹tki by³y trudne, a dzi� to prê¿nie dzia³aj¹cy Oddzia³ Maltañskiej S³u¿-
by Medycznej. Od pocz¹tku jestem ca³ym sercem zaanga¿owana w roz-
wój naszego oddzia³u. Czêsto pytano mnie: co w³a�ciwie z tego mam?
Realizuje potrzeby serca, mam satysfakcjê i mo¿liwo�æ poznania mnó-
stwa wspania³ych ludzi, z których ka¿dy z osobna wnosi co� warto�ciowe-
go nie tylko w budowie �Malty�, ale mnie samej.

W 1998 r. ukoñczy³am Centralny Kurs Instruktorów Maltañskiej S³u¿-
by Medycznej (MSM) w Krakowie, wówczas prowadzonym przez MHD z
Köln. Do dzi� szkolê ludzi takich jak¹ i ja kiedy� by³am. Czêsto spotykam
siê z wdziêczno�ci¹ kursantów, którzy dziêki pozyskanej wiedzy na kursie
skutecznie pomogli swoim bliskim. Sama niejednokrotnie ratowa³am zdro-
wie, a nawet ¿ycie i wiem, jakie to niesamowite i wzruszaj¹ce uczucie,
kiedy osoba taka na dziêkuje. To utwierdza w przekonaniu, ¿e warto po-
siadaæ tak niezbêdna wiedzê i przekazywaæ j¹ innym. I dla takich chwil
warto by³o i warto jest ¿yæ.

�Mi³o�æ jest najwiêksz¹ realizacj¹ tych mo¿liwo�ci, które tkwi¹ w
cz³owieku...� - mówi³ kard. Karol Wojty³a. Cz³owiek ca³e ¿ycie do�wiadcza
i uczy siê mi³o�ci, która s³u¿y, zapomina o sobie i gotowa jest do wspania-
³omy�lnego dawania.

Wszyscy posiadamy co�, co inni powinni odczuæ - SERCE.
Jestem wdziêczna Bogu, ¿e wci¹¿ stawia na mej drodze tylu wspa-

nia³ych i warto�ciowych ludzi. Bartkowi, ¿e mnie w to zaanga¿owa³, Krzysz-
tofowi Kani (inicjatorowi i komendantowi MSM), ¿e nie pozwoli³ odej�æ, za
owocn¹ wspó³pracê i pomoc, przyjació³ce Ewie za wierne wsparcie.

Ale przede wszystkim DZIÊKUJÊ RODZINIE za zrozumienie wiecz-
nych nieobecno�ci i anielsk¹ cierpliwo�æ dla moich poczynañ.

c.d. na str. 5

Jest obchodzony od 2001 r. w nie-
dzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wyboru
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Podczas
dnia papieskiego organizowana jest publicz-
na zbiórka pieniêdzy pod has³em - �Dzielmy
siê mi³o�ci¹�. Zebrane pieni¹dze przezna-
czone s¹ na fundusz stypendialny Funda-
cji Dzie³a Nowego Tysi¹clecia (FDNT), przy-
znawane s¹ zdolnej m³odzie¿y ze wsi i ma-
³ych miejscowo�ci.

Od 2003 r. obchodowi  Dnia Papie-
skiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dope³nie-
niem zbiórki publicznej.

Fundacja Dzie³o Nowego Tysi¹clecia
FDNT powo³ana zosta³a w 2000 roku jako ¿ywy po-

mnik Jana Paw³a II. Jej dzia³alno�æ upamiêtnia pontyfikat
Papie¿a Polaka przez promowanie Jego nauczania i wspie-
rania przedsiêwziêæ spo³ecznych, g³ównie w dziedzinie edu-
kacji i kultury. Fundacja zajmuje siê przede wszystkim wspie-
raniem rozwoju kultury, nauki chrze�cijañskiej oraz podno-
szeniem szans edukacyjnych m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi,
a tak¿e upowszechnianiu nauczania Jana Paw³a II.

Raz w roku, w okresie wakacji, organizowane s¹ dwu-
tygodniowe obozy dla stypendystów, podczas których m³o-
dzie¿ ma zorganizowane warsztaty kszta³tuj¹ce.

7 darów poznania
Doskonalenie ducha w Duchu stanowi³o osnowê te-

gorocznego obozu. Has³o �7 darów poznania� symbolizuje
zarówno 7 darów Ducha �wiêtego, jak i wybrane 7 darów
Stolicy Wielkopolski, które dziêki ¿yczliwo�ci Poznania-
ków sta³y siê i naszym udzia³em. W programie pojawi³y siê
akcenty edukacyjne zwi¹zane z 50. rocznic¹ wydarzeñ
CZERWCA 56.

Stypendy�ci rozlokowani byli w kilkunastu o�rodkach
Poznania. Maltañczycy, jak co roku, sprawowali nad nimi opie-
kê medyczn¹. Opieka ta to pe³na dyspozycyjno�æ przez
24 h, a tym samym uczestnictwo w ciekawych warsztatach,
wydarzeniach, koncertach, widowiskach, wystawach itp.

WSPÓLNOTY

W poprzed-
n im numerze
BIA£EGO KA-
MYKA, Agniesz-

ka Mitan przedstawi³a nam historiê, za³o¿enia i cele Maltañ-
skiej S³u¿by Medycznej, wspania³ej wspólnoty m³odych
ludzi s³u¿¹cych pomoc¹ tym, którzy czêsto znale�li siê w
nag³ej potrzebie udzielenia pomocy, a nieraz i ratowania ¿y-
cia. Uczestnicz¹c w wielu uroczysto�ciach, obserwujemy Mal-
tañczyków wyró¿niaj¹cych siê czerwonymi kamizelkami z herbem
na plecach, gotowych w ka¿dej sytuacji do udzielenia natych-
miastowej pomocy.

Poni¿ej drukujemy wzruszaj¹ce �wiadectwa naszych
m³odych Parafianek, cz³onkiñ Maltañskiej S³u¿by Medycznej,
w których przedstawiaj¹ nam swój trud i po�wiêcenie, na jakie

zdobywaj¹ siê by osi¹gn¹æ dyspozycje fizyczne, psychiczne,
a nade wszystko duchowe, pozwalaj¹ce im na ofiarn¹ s³u¿bê dla in-
nych. Trzeba wielkiego hartu, by móc w ka¿dej chwili dzia³ania spro-
staæ temu, o czym przypomina im czteroramienny Krzy¿ Maltañski -
kardynalnym cnotom ROZTROPNO�CI, SPRAWIEDLIWO�CI,
UMIARKOWANIA I MÊSTWA. I to jeszcze nie wszystko, bo ramiona
krzy¿a rozcz³onkowuj¹ siê, wskazuj¹c bardziej precyzyjnie i konkret-
nie na dzia³ania zgodne z programem Jezusa Chrystusa z Góry O�miu
B³ogos³awieñstw oraz wskazuj¹ na osiem cnót rycerskich.

¯yjemy dzi� w czasach, w których bardzo wielu z nas do�wiad-
cza ogromnej potrzeby ¿ycia takimi warto�ciami, a jednocze�nie wybie-
ra wygodny, bezpieczny i konformistyczny styl ¿ycia, który namiêtnie
dzieñ po dniu realizuje. S³owa Pana naszego Jezusa Chrystusa o �ró-
dle rado�ci i szczê�cia, do których tak bardzo d¹¿ymy, czêsto rozmijaj¹
siê z naszymi wyobra¿eniami. A jednak Pan mówi wyra�nie:  �Wiêcej
szczê�cia jest w dawaniu ani¿eli w braniu� (Dz 20,35).

Przed rokiem z wielk¹ ufno�ci¹ pisali�my w artykule wprowa-
dzaj¹cym, ¿e nasze ziarenka s³ów publikowane w BK s¹: �delikatne
i kruche, ale pe³ne nadziei, ¿e urosn¹ i rozwinie siê przy tym wiele
dobra w�ród nas - Parafian modl¹cych siê u Krzy¿a Pañskiego i pe³-
nej mi³o�ci Matki Bo¿ej Szkaplerznej".

Pragniemy naszym Siostrom z MSM z ca³ego serca podziêko-
waæ za tak krzepi¹ce i podnosz¹ce na duchu �wiadectwa.

Maltañska S³u¿ba
Medyczna (II)

VI Dzieñ Papieski�Wszyscy posiadamy co�, co inni powinni odczuæ...�

Agnieszka Mitan

J.�.c.d.n.
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19 listopad
33 Niedziela Zwyk³a

�Niebo i ziemia przemin¹, ale
moje s³owa nie przemin¹.�

Dn 12, 1-3; Hbr 10, 11-14. 18;
Mk 13, 24-32.

Ojciec Rafa³ od �w.
Józefa. Rafa³ to jego imiê za-
konnne, a Józef otrzyma³ na
chrzcie w Wilnie,  gdzie uro-
dzi³ siê w 1835 r. Matka zmar-
³a po porodzie. Kolejn¹ ¿on¹
jego ojca, matkuj¹ca mu nad-
zwyczaj troskliwie, by³a córka
hrabiny Puttkamerowej, s³aw-
nej Maryli, do której wzdycha³
w m³odo�ci Adam Mickie-
wicz. Sam o sobie powtorzy³
za �wiêtym Augustynem - pó�-
no umi³owa³em ...

Dzieciñstwo i m³odo�æ mia³ typow¹ dla czasu i miej-
sca. Wilno w Polsce, której nie by³o na mapie - szko³a
w jêzyku rosyjskim, nastêpnie studia in¿ynieryjne w Pe-
tersburgu, na Akademii In¿ynierii Wojennej. Znienawi-
dzony mundur rosyjski... Gdy dojrzewa³o wrzenie zrywu
patriotycznego roku 1863, po uzyskaniu dymisji z carskie-
go wojska, Józef Kalinowski otrzyma³ z r¹k Rz¹du Naro-
dowego stanowisko kierownika wydzia³u wojny w Wil-
nie. Sw¹ wiedzê i osobê odda³ powstaniu, choæ sam po-
wiedzia³: �nie krwi potrzeba Ojczy�nie, lecz potu�.

Barwna m³odo�æ i weso³e towarzystwo w zupe³no-
�ci wystarcza³o m³odemu Kalinowskiemu - nie naprzy-
krza³ siê Panu Bogu, w ko�ciele bywa³ jedynie od �wiêta,
a spowied� zaniedbywa³ latami. A równocze�nie bardzo
du¿o czyta³ i zna³ nawet traktaty mistyków i ojców Ko�cio-
³a. Jednak dopiero tragedia narodu, a w³a�ciwie gor¹ca pro�-
ba ukochanej siostry pokierowa³a go do kratek konfesjo-
na³u, gdzie jego ¿ycie rozpoczê³o siê zupe³nie od nowa.

Zostaje aresztowany i skazany na �mieræ. Ale wte-
dy jest ju¿ pogodzony z Panem Bogiem, ju¿ odnalaz³ swoj¹
drogê. Pobyt w celi to czas ¿yciowych rekolekcji. Godzi-
nami modli siê na kolanach. Mo¿e jaki �wiêty? - pytaj¹
zdumieni dozorcy. Staraniem rodziny, kara �mierci zamie-
niona zosta³a na 10 lat katorgi na Syberii. Dziêki pomocy
z domu przetrwa³, choæ nie raz uciu³ane przez ojca pie-
ni¹dze rozdawa³ bardziej potrzebuj¹cym. Nie objê³a go ¿ad-
na amnestia i powróci³ dopiero po 10 latach w roku 1874.
Jednak droga do ojczystej Litwy by³a na zawsze zamkniêta
- móg³ zamieszkaæ jedynie w Królestwie lub gdziekolwiek
indziej w Rosji, albo... wyjechaæ za granicê.

Wiedzia³ ju¿ dok³adnie, czego w ¿yciu pragnie.
Chc¹c jednak sp³aciæ d³ugi ojca, który ca³y czas go wspie-
ra³, przyjmuje posadê guwernera u Czartoryskich w Pa-
ry¿u. Jest wychowawc¹ ksiêcia Augusta - ch³opca wra¿li-
wego i m¹drego, ale �o s³abych p³ucach�. Odwiedzaj¹
razem kurorty alpejskie na po³udniu Francji i w Szwajca-
rii. Kalinowski jest dla m³odego ch³opca wszystkim - pie-
lêgniarzem, nauczycielem, opiekunem. Ale nade wszyst-
ko jest przyk³adem oddania siê w rêce najlepsze - same-
go Stwórcy. Wtedy to pod okiem p. Józefa dojrzewa po-
wo³anie m³odego magnata do prostego ¿ycia zakonnego
w którym i on osi¹gnie �wiêto�æ.

Po dwóch latach Kalinowski, rezygnuje z posady
i wstêpuje w 1877 r do nowicjatu karmelitów bosych
w Grazu w Austrii. W Grazu, poniewa¿ jedyny polski klasz-
tor tego zakonu w Czernej k. Krzeszowic nie mia³ nowi-
cjatu i pilnie potrzebowa³ odnowy oraz nowych powo³añ.
Wymodli³y mu t¹ decyzjê karmelitanki krakowskie, któ-
rych prze³o¿ona by³a rodem z Czartoryskich

c.d. na str. 6

In¿ynier, ¿o³nierz, nauczyciel
i �wiêty - o. Rafa³ Kalinowski

Nie zabrak³o równie¿ modlitwy i codziennej Eucharystii.
Dziêki Duchowi �wiêtemu, Jego darom i owocom, mo¿emy siê po-

czuæ pewniejsi w wierze, mimo naszych s³abo�ci. Jest On nasz¹ zbroj¹, dziêki
której pokonujemy zasadzki szatana i �wiata. Jak¿e potrzebn¹ zbroj¹! Bo
któ¿ z nas nie chcia³by byæ jeszcze mocniejszy w m¹dro�ci, mêstwie, czy
choæby Bo¿ej boja�ni? Czy jest kto�, komu wystarcz¹ ju¿ cnoty mi³o�ci, ¿ycz-
liwo�ci albo wierno�ci? Kto mo¿e powiedzieæ, ¿e posiada w nadmiarze owo-
ce pokoju, serdeczno�ci, wyrozumia³o�ci i  cicho�ci?

Grupa Maltañczyków sprawuj¹ca opiekê medyczn¹ nad
stypendystami FDNT w Poznaniu

�Kszta³tujemy nasz¹
wra¿liwo�æ na potrzeby drugiego�
Jest w nas jaka� wewnêtrzna potrzeba czynienia czego� dla in-

nych, niesienia pomocy. Po�wiêcamy swój czas, ale nie jest on zmarno-
wany. Czerpiemy z tego ogromn¹ rado�æ i to jest naszym wynagrodze-
niem. To prze�wiadczenie, ¿e robimy co� bezinteresownie dla drugiego,
daje nam wielk¹ satysfakcjê. Kszta³tujemy nasz¹ wra¿liwo�æ na potrzeby
drugiego. Uczymy siê odpowiedzialno�ci. Dojrzewa nasza wiara. Nasze
spotkania na akcjach to czêsto tak¿e silne prze¿ycie duchowe, religijne.
Poznajemy nowych ciekawych ludzi. Wspania³a atmosfera wzajemnej
wspó³pracy, ¿yczliwo�æ, nowe przyja�nie zatrzyma³y mnie w szeregach
Maltañskiej S³u¿by Medycznej. Teresa Szlachetka

Oka¿ sw¹ wdziêczno�æ
Mo¿e s¹ w�ród Czytelników osoby, które otrzyma³y

pomoc medyczn¹ z r¹k MSM? Nawet je�li to by³ zwyk³y
opatrunek lub wzmacniaj¹ce krople. Gor¹co prosimy o po-
dzielenie siê tym na ³amach �Bia³ego Kamyka�. �wiadec-
two takie by³oby wspania³ym wyrazem podziêkowania za
trud i po�wiecenie cz³onków MSM

Agnieszka Mitan



Bia³y Kamyk12 listopada 2006 / 6

Historia ruchu
oazowego (VI)

Ocaliæ od
zapomnienia...

�Szanujmy wspomnienia, szanujmy ich tre�æ. Nauczmy siê je
ceniæ ....�. Niedawno w radiu us³ysza³em s³owa tej piosenki sprzed
lat. To one doda³y mi wiary, i¿ to co wyczyniam co miesi¹c w Bia³ym
Kamyku, próbuj¹c nieporadnie odkurzaæ wspomnienia, ma sens
i jest potrzebne. One te¿ utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e apel
z którym zwróci³em siê do Czytelników w poprzednim numerze, ma

swoje g³êbokie uzasadnienie. Przypomnê, ¿e apel dotyczy³ próby od-
tworzenia listy wszystkich, którzy zaanga¿owali siê apostolsko w ruchu

oazowym w naszej parafii. Jestem przekonany, ¿e powsta³y dokument sta-
nowi³by bezcenn¹ warto�æ dla nastêpnych pokoleñ. Dla wielu by³by przy-
k³adem, jak jego mama, dziadek, prababcia realizowali swoje powo³anie
chrze�cijañskie, bêd¹ce nastêpstwem sakramentu chrztu. Przyk³ad idzie
z góry - tak uczy m¹dre porzekad³o. A dzisiaj tak bardzo potrzeba auten-
tycznych przyk³adów i wzorów. To szczególnie podkre�la³ nasz ukochany

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II. Odwo³ujê siê do tego faktu, po-
niewa¿ wielu tych, którzy tworzyli ruch oazowy w naszej
parafii, mia³o mo¿liwo�æ spotkania tego wielkiego cz³owie-
ka, jeszcze jako kardyna³a, czy to na spotkaniach synodal-
nych, czy to na rekolekcjach oazowych, na których jako Me-
tropolita by³ czêstym bywalcem, lub te¿ spotkali siê z nim
jako papie¿em. S¹dzê, ¿e znajd¹ siê tacy, którzy bêd¹ chcieli
siê podzieliæ z nami na ³amach BK swoimi prze¿yciami ze
spotkania z S³ug¹ Bo¿ym Janem Paw³em II. Te �wiadectwa
bêd¹ niew¹tpliwie pere³k¹ rubryki zatytu³owanej �ocaliæ od
zapomnienia�. Chcia³bym, aby�my wspólnie redagowali tê
rubrykê. Potrzeba tylko odrobinê dobrej woli i chêci, a tego
by³ym oazowiczom na pewno nie brakuje. Z pewno�ci¹
macie wiele do dopowiedzenia i do dodania. Przecie¿ to
nie maj¹ byæ tylko moje wspomnienia. Odwo³ujê siê do pa-
miêci wszystkich: szanujmy wspomnienia, szanujmy histo-
riê, nasz¹ historiê, nauczmy siê j¹ ceniæ.

W odcinkach, które redagujê, staram siê uciekaæ od
jakiego� utartego schematu. Mam �wiadomo�æ, ¿e taki spo-
sób prowadzenia wspomnieñ sta³by siê nudny i nieciekawy.
Dlatego pomimo braku odpowiednich kompetencji i profe-
sjonalizmu podejmujê siê takich metod i sposobów, aby
uatrakcyjniæ wspomnienia. W tym odcinku odst¹piê od chro-

nologicznego przedstawienia faktów i wydarzeñ w kolejnych latach, natomiast wybiórczo potraktujê dzia-
³ania grupy apostolskiej, które wyró¿nia³y siê pomys³owo�ci¹, dynamik¹ i akceptacj¹ wspólnoty. Pomi-
jam celowo te dzia³ania, które powtarza³y siê w ka¿dym odcinku i sta³y siê niemal¿e rutynowymi, po-
wszechnymi i typowymi dla naszej grupy.

Warto wspomnieæ niedzielny wypad na obserwator w piêkne, s³oneczne popo³udnie. Chêtni wy-
brali siê i zabrali z sob¹ humor, piosenkê i kurê na ognisko, po to, aby aktywnie odpoczywaæ, wspólnie
siê bawiæ, przyjemnie spêdzaæ czas, cieszyæ siê sob¹. Ta prozaiczna wycieczka, która mia³a miejsce
latem 1981 roku dowodzi, ¿e potrafili�my atrakcyjnie, w gronie przyjació³ i po¿ytecznie spêdzaæ wolny
czas. Lubili�my razem byæ ze sob¹, to sprawia³o nam rado�æ.

Warto równie¿ odpowiedzieæ na pytanie: Co robili�my z pieniêdzmi, jakie otrzymali�my za kolêdo-
wanie? Otó¿ za te pieni¹dze zakupili�my sprzêt i uzupe³nili�my wyposa¿enie zespo³u muzycznego,
czê�æ tych pieniêdzy przeznaczona zosta³a na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem biblioteki parafialnej,
a pozosta³o�æ by³a czê�ciowym wk³adem w budowê naszej salki oazowej, na której lokalizacjê ks. Pro-
boszcz wygospodarowa³ jedno z pomieszczeñ plebanii. W³a�nie w 1981 r. rozpoczêli�my budowê takiej
przystani oazowej. Wszystkie prace budowlane wykonywali�my sami w wolnych chwilach, i one te¿
dawa³y nam wiele satysfakcji.

Byli�my równie¿ otwarci na kulturê chrze�cijañsk¹. Nie mam na my�li w tej chwili naszego udzia³u
w konkursach recytatorskich, czy te¿ koncertowania lub przygotowywania wieczornic. Rzecz dotyczy
zorganizowania wyjazdu na sztukê Ks. Kard. Wojty³y p.t. �Brat naszego Boga�. Do teatru S³owackiego
wyjecha³o 13 listopada 1981 r. 40 osób.

Wszyscy pamiêtamy wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. To by³o bardzo bolesne
dla wszystkich. Ale nasza grupa apostolska, pe³na optymizmu i rado�ci chrze�cijañskiej, nie da³a siê
zastraszyæ i zaszczuæ. Pomimo zakazu gromadzenia siê i urz¹dzania imprez rozrywkowych, zorganizo-
wali�my zabawê sylwestrow¹ do bia³ego rana u Kazia Prorockiego.

Na zakoñczenie tego odcinka chcia³em napisaæ, ¿e nie zawsze by³o kolorowo i cukierkowo, ale
by³y te¿ trudne chwile w naszej wspólnocie. Pan Bóg do�wiadcza³ nas cierpieniem. Oto przyk³ad z1982 r.
Wycieczka rowerowa do �wi¹tnik Górnych. W czasie powrotu zdarzy³ siê wypadek. Marek Tomal pokie-
reszowany i mocno kontuzjowany trafi³ do szpitala. To do�wiadczenie i inne, nie mniej trudne, nie znie-
chêca³y, ale jeszcze bardziej jednoczy³y i motywowa³y do dzia³ania. Teraz po latach dostrzegam ten
m³odzieñczy apostolski zapa³, odwagê i fantazjê, które zosta³y nam wszystkim udzielone przez Pana
Boga. Pan przecie¿ b³ogos³awi tym, którzy podejmuj¹ siê trudu apostolskiego i s¹ otwarci aby nie�æ
Dobr¹ Nowinê o Bogu, który jest mi³o�ci¹. W. Sz.

i zna³a z opowiadañ hary-
zmê p. Józefa z jednej stro-
ny, a op³akany stan pol-
skich karmelitów z drugiej.

A wiêc, nowicjat w
Grazu, studia teologiczne
w Gyoer na Wêgrzech, ale
�wiêcenia kap³añskie w
1881 r. ju¿ w Czernej. Rok
pó�niej o. Rafa³, bo takie
imiê zakonne przybra³, ob-
j¹³ tam stanowisko przeora.
W klasztorze zapanowa³
nowy duch - ze wspólnych
modlitw znikn¹³ jêzyk nie-
miecki, przysz³y nowe po-
wo³ania. Czerna sta³a siê
miejscem pielgrzymek -
oblegane s¹ konfesjona³y,
a szczególnie konfesjona³
ojca Rafa³a, w którym spê-
dza on codziennie wiele go-
dzin. Przez t¹ ¿arliw¹ pos³u-
gê doprowadzi³ on bardzo
wiele pogubionych dusz do
nawrócenia. Siedz¹c co-
dziennie od �witu w nieopa-
lanym ko�ciele wci¹¿ siê
zaziêbia i coraz bardziej
upada na zdrowiu. Jednak
duch pozostaje wierny do
koñca. W 1907 roku umie-
ra na zapalenie p³uc w opi-
nii �wiêto�ci.

Uczyni³ wiele dla
swego zgromadzenia - za³o-
¿y³ nowy klasztor w Wado-
wicach, odnowi³ ¿ycie za-
konne, ale nade wszystko
by³ genialnym przewodni-
kiem dusz. I tak to pytanie
wiêziennego stra¿nika
sprzed lat - mo¿e jaki �wiê-
ty? - okaza³o siê prorocze.
�wiêtym og³oszony jest
przez Jana Paw³a II w czerw-
cu 1983 r. na krakowskich
B³oniach. A kilka lat pó�niej
w 1991 r. w Rzymie zostaje
kanonizowany. Wspomina-
my go w dniu 2 grudnia.

Odwied�my kiedy�
Czern¹, to nie jest tak dale-
ko od Jawornika. Wdrap-
my siê strom¹ �cie¿k¹ dro-
gi krzy¿owej na sam szczyt
dawnego eremu-pustelni.
Spójrzmy na cudowne lasy
i dostojne opactwo, dziêku-
j¹c Bogu za wszystkie Jego
dzie³a. Popro�my przy
trumnnie �wiêtego o wsta-
wiennicto na naszych tak
czêsto popl¹tanych �cie¿-
kach - ¿ycia osobistego, ro-
dzinnego czy narodowego.

opr. Zofia
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Przedszkole Pañstwo-
we w Jaworniku za³o¿ono 1
wrze�nia 1963 roku. Do tego
czasu mieszkañcy wsi wyra�-
nie odczuwali brak takiej pla-
cówki. Jednak¿e nie by³o oso-
by, która z ochot¹ zajê³aby siê
spraw¹ przedszkola.
Dopiero w 1963 roku pani An-
tonina Grabowska postanowi-
³a wynaj¹æ  w swoim nowo
wybudowanym domu po-
mieszczenia na parterze dla
przedszkola. Pomieszczenia te
doskonale odpowiada³y wa-
runkom, jakie powinny spe³-
niaæ sale placówki. Panowa³y
w nich dogodne warunki: by³a
sala do zajêæ, kuchnia, ogród
do zabaw na �wie¿ym powie-
trzu i najwa¿niejsze - woda bie¿¹ca.

Z inicjatyw¹ za³o¿enia przedszkola
wyst¹pi³a pani Antonina Grabowska na ze-
braniu Ko³a Gospodyñ. Pomys³  bardzo
spodoba³ siê pani Janinie Dziewoñskiej - na-
uczycielce Szko³y Podstawowej w Jawor-
niku. Pani Janina uda³a siê z t¹ propozycj¹
do Wydzia³u O�wiaty i Kultury w My�leni-
cach. Jednocze�nie w imieniu wszystkich
mieszkañców, wyst¹piono z podaniem za-

Historia  Pañstwowego  Przedszkola
w Jaworniku (I)

³o¿enie przedszkola w Jaworniku. Inspek-
torat O�wiaty przychylnie ustosunkowa³ siê
do pro�by mieszkañców Jawornika i wyra-
zi³ zgodê na za³o¿enie przedszkola w tej wsi.
Przyjêto propozycjê pani Antoniny Grabow-
skiej i przeznaczono jej pomieszczenia
domu mieszkalnego na sale przedszkolne.

W 1963 roku 1 wrze�nia przeniesio-
no przedszkole z Bilczyc do Jawornika. Dy-
rektorem nowo za³o¿onej placówki zosta³a
pani Maria P³onka, absolwentka Liceum Pe-
dagogicznego dla Wychowawczyñ Przed-
szkoli w Rabce, pracuj¹ca poprzednio w Bil-
czycach. Kuchark¹ zosta³a pani Aniela Ba-
ron  - mieszkanka Jawornika, która poprzed-
nio pracowa³a na pó³koloniach i dzieciñcach
wiejskich.

Do przedszkola zaczê³o chodziæ
35 dzieci, rodziców pracuj¹cych zawodo-
wo w My�lenicach, Su³kowicach, Wadowi-
cach, Kalwarii oraz dzieci rodziców pracuj¹-
cych na roli.
Z pocz¹tku nowa
placówka odczu-
wa³a brak pew-
nych sprzêtów,
przede wszyst-
kim zabawek dla
p i e r w s z y c h
przedszkolaków.
Dlatego pani dy-
rektor Maria
P³onka, wraz za

/por. Ewangelia/

26 listopad
34 Niedziela Zwyk³a
Jezusa Chrystusa
Króla Wszech�wiata

Dn 7, 13-14; Ap 1, 5-8; J 18, 33-37.
.
�«Królestwo moje nie jest
z tego �wiata.».�

Zajêcia prowadzi Pani Dyrektor
Anna £apa

Rok szkolny 1966/67. Od lewej Agata Wyroba, Renata Wilko³ek, ...
(Je�li rozpozna³e� siebie lub swego znajomego prosimy
o kontakt z redakcj¹ BK)

na podst. materia³ów z Kroniki Przedszkola
z roku 1966/67 opr. Aneta Murzyn

pani¹ kuchark¹ próbowa³y pokonaæ wszel-
kie trudno�ci, by lepiej wyposa¿yæ sale. W
1966 roku w styczniu przedszkole zosta³o
przeniesione do Szko³y Podstawowej. Tam
te¿ przeznaczono dla przedszkola �wietlicê
oraz kuchniê, z której jeszcze korzysta³a szko-
³a w ramach do¿ywiania dzieci.

Nowy rok szkolny rozpocz¹³
siê znów w budynku szkolnym w
�wietlicy. Pocz¹tkowo warunki
by³y bardzo trudne i ciê¿kie, gdy¿
na przyk³ad sala zabaw dzieci s³u-
¿y³a  równie¿ jako jadalnia. Mo-
¿emy sobie wyobraziæ jak du¿o
czasu zabiera³o rozk³adanie stoli-
ków i krzese³ek na sali i ile miej-
sca one zajmowa³y. Problem sta-
nowi³y tak¿e dwie ogromne szafy
z dokumentacj¹ i ¿ywno�ci¹ roz-
³o¿one na sali.  Szatniê przedszko-
laki mia³y wspóln¹ z dzieæmi ze
szko³y, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e
przedszkolaki posiada³y specjalne
wieszaki dostosowane dla ich bez-
pieczeñstwa.

W nowo otwartym roku 1966
- 1967 do przedszkola przyjêto je-
dynie 30 dzieci. Tak¹ ilo�æ stano-

wi³ limit pomimo, ¿e zg³oszeñ by³o o wiele
wiêcej. Dlatego Komisja Spo³eczna przy
przedszkolu musia³a dobrze siê zastanowiæ
i tak rozpatrzyæ karty zg³oszeñ dzieci, by
nikt z rodziców nie poczu³ siê pokrzywdzo-
ny. Dyrektorem przedszkola zosta³a pani
Anna £apa - absolwentka Liceum Pedago-
gicznego dla Wychowawczyñ Przedszkoli
w Rabce, pracuj¹ca pierwszy rok. Na miej-
scu kucharki nadal pozosta³a pani Aniela
Baron, która bardzo polubi³a pracê z dzieæ-
mi. Pani dyrektor wraz z pani¹ kuchark¹ sta-
ra³y siê tak wyposa¿yæ placówkê, aby nie za-
brak³o w niej niczego. Za³o¿ono nawet pierw-
sze k¹ciki tematyczne: lalek, ksi¹¿ek itp.

A wszystko dla dzieci, by przebywa-
j¹c w przedszkolu czu³y siê dobrze, mi³o tak
jak w swoim domu. c.d.n.
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Ka¿de dziecko
jest inne, jedyne
i niepowtarzalne

c.d. na str. 9

Rozmowê z Dyrektorem
Samorz¹dowego Przedszkola
w Jaworniku
Pani¹ mgr Bogumi³¹ £êtocha
dla BIA£EGO KAMYKA
przeprowadzi³ Jan �wierczek

Bia³y Kamyk: Przedszkole w naszej wio-
sce jest pierwsz¹ instytucj¹, z jak¹ spotyka
siê dziecko, nieraz jeszcze bardzo ma³e.
Przebywa w niej kilka godzin, nie ma w po-
bli¿u rodziców, zostaje w³¹czone w grupê
rówie�ników i okre�lony rytm zajêæ. To dla
niego zupe³nie nowa rzeczywisto�æ.

Bogumi³a £êtocha: Rodzice przyprowa-
dzaj¹ do nas swoje pociechy i zamykaj¹ za
nimi drzwi sal z pe³nym zaufaniem do pañ
i ca³ego personelu. Dziecko, jeszcze ma³e,
wkracza w now¹ rzeczywisto�æ gdzie pani,
któr¹ widzi pierwszy raz na oczy przekonu-
je je, ¿e bêdzie dobrze, ¿e po obiedzie przyj-
dzie mama, a nowy kolega bêdzie siê z nim
bawi³. Staramy siê u³atwiæ dzieciom te pierw-
sze dni adaptacji w nowym �rodowisku

Planujemy tak pracê, aby ka¿de
dziecko mia³o czas na przyzwyczajenie siê
do nowych warunków pamiêtaj¹c o tym, ¿e
ka¿de z nich jest inne, jedyne i niepowta-
rzalne. My�lê, ¿e powinny�my byæ dumne
z tego, ¿e mo¿emy uczestniczyæ i mieæ swój
wk³ad w ukszta³towanie m³odego cz³owie-
ka. Kiedy przekroczy próg przedszkola sta-
je siê ono czê�ci¹ jego ¿ycia, jego drugim
domem, gdzie uczy siê dobrych zasad,
wspólnej zabawy w grupie, szacunku do ko-
legi, pani i ca³ego otaczaj¹cego go �wiata.
Dzieci przebywaj¹ u nas 5 lub 9 godzin
dziennie; dla ma³ego dziecka to bardzo d³u-
go, ale kiedy wype³nimy ten czas przyjem-
n¹ zabaw¹, która przy okazji uczy i daje
du¿o rado�ci, dzieñ mija szybko.

BK: Jakie cele przy�wiecaj¹ Pani,
organizuj¹cej pracê Przedszkola,
a tak¿e podleg³emu Pani personelowi?

B£: Planuj¹c pracê przedszkola, opie-
ramy siê na zadaniach, w których g³ów-
nym celem jest rozwój ka¿dego dziec-
ka. Najwa¿niejsze z zadañ to wycho-
wanie, opieka i dydaktyka. Na pierw-
szym miejscu zawsze wymieniam wy-
chowanie, dlatego te¿ ca³y personel za-
poznaje siê z zadaniami i uczestniczy

w ich realizacji.
W my�l s³ów: �Cz³owiek jest
tym, czym go wychowanie

uczyni�, ca³¹ swoj¹ eduka-
cjê przedszkoln¹, za-

jêcia zabawy, wol-
ny czas po�wiê-

camy wychowaniu. Nie wyobra¿am sobie
wychowania bez nale¿ytego przyk³adu,
ma³e oczy dziecka nas obserwuj¹, badaj¹
i koduj¹ ka¿de nasze zachowanie, dlatego
nasza postawa musi byæ nienaganna. Na-
stawiamy siê tak¿e na wspó³pracê z domem
rodzinnym; takie po³¹czenie si³ daje nam
wszystkim mo¿liwo�æ osi¹gniêcia sukce-
sów. Staramy siê tak¿e stwarzaæ coraz to
lepsze warunki bytowe dzieci, aby czu³y siê
bezpiecznie, zdrowo siê od¿ywia³y i prawi-
d³owo rozwija³y. Planuj¹c pracê dydaktycz-
n¹ mamy na uwadze wiek dziecka, jego za-
interesowania, mo¿liwo�ci i potrzeby. Ogól-
nie mówi¹c musimy wyposa¿yæ dziecko w
wiedzê z ró¿nych dziedzin wychowania
przedszkolnego. Wiem, ¿e ka¿dy rodzic
szczególn¹ uwagê zwraca na to, czy przed-
szkole nauczy czytania, rozwi¹zywania pro-
stych zadañ matematycznych. Nie twierdzê,
¿e jest to niewa¿ne, ale pragnê zwróciæ uwa-
gê na inny problem. Otó¿ wa¿niejszy, moim
zdaniem i zdaniem wielu psychologów, jest
rozwój emocjonalny dziecka, jego przygo-
towanie do ¿ycia w grupie, do radzenia so-
bie z trudnymi sytuacjami, godzenia siê
z pora¿kami, które nie omijaj¹ dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. My
w przedszkolu musimy je tego nauczyæ, ¿e
oprócz mnie jest kto�, z kim mam podzieliæ
siê zabawk¹, razem siê bawiæ, wspólnie po-
magaæ, okazaæ szacunek, a nawet pocie-
szyæ. Dojrza³e emocjonalnie dziecko, umie-
j¹ce wspó³dzia³aæ w grupie, nauczone by-
cia razem, nie zamyka siê w sobie i nie prze-
¿ywa swoich problemów samo, umie otwo-
rzyæ siê przed innymi, jest przygotowane,
aby radziæ sobie w nowej sytuacji w przed-
szkolu, a pó�niej w szkole. Mówiê to dlate-
go, ¿e w toku zajêæ zapominamy o tym, co
naprawdê ten ma³y cz³owiek czuje, jak bar-
dzo jest zagubiony i jak czêsto zostaje sam
w�ród wymagañ i zadañ mu stawianych.

BK: Rzeczywisto�æ, w której przychodzi
nam dzia³aæ, mo¿na scharakteryzowaæ

podaj¹c jej mocne i s³abe strony. Wed³ug
oceny Pani, jak pod tym wzglêdem okre�liæ
mo¿na by³oby funkcjonowanie Przedszkola?

B£: Jak ka¿da instytucja, my te¿ mamy swo-
je sukcesy i problemy. Zacznê mo¿e od po-
chwalenia siê, bo to przychodzi nam naj³a-
twiej. Jeste�my przedszkolem, do którego
przychodzi du¿o dzieci, wiêcej ni¿ pozwa-
laj¹ nam na to nasze warunki lokalowe.
Budynek jest ju¿ leciwy, dlatego ca³y czas
go modernizujemy i poprawiamy, przy po-
mocy rodziców, sponsorów i w³asnym wk³a-
dem. My�lê, ¿e tu uda³o nam siê co� zro-
biæ: znacznie poprawili�my warunki estety-
ki sal, zakupili�my zabawki, hu�tawki do
ogrodu i du¿o pomocy dydaktycznych, wy-
korzystywanych na zajêciach. Oczywi�cie
bez pomocy personelu i rodziców niewiele
mo¿na by by³o zrobiæ. Swój wk³ad ma tak¿e
Rada So³ecka, która nas wspiera oraz za-
k³ad tytoniowy �Scandinavian Tobacco�.

Corocznie przeprowadzamy bada-
nia, które pozwalaj¹ nam okre�liæ, co jest
dobre w naszym dzia³aniu, a nad czym na-
le¿y popracowaæ. Z badañ tych wynika, ¿e
rodzice bardzo wysoko oceniaj¹ realizacjê
zadañ przedszkola w zakresie kszta³cenia
i wychowania ich pociech oraz chêtnie
wspó³pracuj¹ z nami. Zauwa¿a siê to dziêki
czêstym kontaktom rodziców z nami oraz
trosce o dobro przedszkola. My�lê, ¿e to naj-
wiêkszy nasz sukces, bo tylko wspólna pra-
ca z domem rodzinnym daje nam efekty
w wychowaniu i kszta³towaniu m³odego po-
kolenia. Wa¿ne jest te¿, ¿e nauczyciele pod-
nosz¹ swoje kwalifikacje na studiach,
uczestnicz¹ w wielu kursach i warsztatach.
Zdobyt¹ wiedzê wykorzystuj¹ w uatrakcyj-
nianiu zajêæ i organizowaniu pobytu dzieci
w ciekawy sposób. Problemem naszym jest
to, i¿ jedn¹ salê mamy bardzo ma³¹, a mie-
�ci siê w niej 20 dzieci. Nie mamy mo¿liwo-
�ci uzyskaæ dodatkowej sali na prowadze-
nie zajêæ takich jak jêzyk angielski lub kurs
tañca. Szatnia przedszkolna te¿ jest niewiel-
ka na tak¹ ilo�æ przyjmowanych dzieci, dla-
tego czasami jest zamieszanie i jest to utrud-
nieniem nie tylko dla nas, ale i dla rodziców
przyprowadzaj¹cych dzieci.

BK: Z wypowiedzi Pani wynika, ¿e proces
nauczania i wychowania realizowany
w Przedszkolu zak³ada bardzo �cis³¹ wspó³-
pracê z rodzicami dzieci. Trudno nie pod-
kre�liæ wa¿no�ci i pierwszeñstwa domu ro-
dzinnego w wychowaniu. Jednak Przed-
szkole, dziêki odpowiednio przygotowane-
mu personelowi, otwiera dzieciom wiele
obszarów, które s¹ niedostêpne dla nich
w domu rodzinnym.

B£: Zgadzam siê, ¿e taka instytucja jak
przedszkole dla dziecka i ich pracuj¹cych
rodziców jest korzystnym rozwi¹zaniem. Po-
zwala dziecku prawid³owo siê rozwijaæ, dba
o jego radosne prze¿ywanie poznawania
najbli¿szego mu �wiata.
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Nauczycielki w przedszkolu maj¹ wy-
kszta³cenie w tym kierunku, wiedz¹ jak
przekazaæ pewne wiadomo�ci, dobieraj¹
do tego formy, pomoce, aby dziecko by³o
zainteresowane i chcia³o s³uchaæ, a zaba-
wa dawa³a mu du¿o rado�ci. Programy pra-
cy s¹ dobierane wed³ug wieku dziecka i
jego mo¿liwo�ci. Inny program jest dla
dziecka 3 i 4-letniego, inny dla starszaka,
ucznia klasy �0�. Dzieci maj¹ te¿ mo¿liwo-
�ci brania udzia³u w dodatkowych zajê-
ciach, spotkaniach zapraszanych go�ci, te-
atrzyków, koncertów. To wszystko jest z tro-
ski o ich ustawiczny rozwój.

Ale chcia³abym podkre�liæ, ¿e najle-
piej napisany program, bardzo dobrze wy-
kszta³cona ekipa i najlepsze warunki
w przedszkolu, nie zast¹pi¹ dziecku rodzin-
nego domu. Tam dziecko jest bezpieczne,
bezinteresownie kochane, rozumiane, rodzi-
ce maj¹ niepodwa¿alny autorytet: mama
najpiêkniejsza, tato najlepszy i silny. Jest
rzecz¹ smutn¹, ¿e rodziny w Polsce ¿yj¹
szybko, rodzice mijaj¹ siê popl¹tani w obo-
wi¹zkach, miêdzy tym gdzie� dla dziecka
znajduj¹ parê minut. Wszystkie media na-
g³a�niaj¹ sprawê g³o�nego czytania dzie-
ciom, ale kto z zapracowanych rodziców ma
na to czas i si³ê? Pomimo takiego obrazka,
dom rodzinny jest najwa¿niejszy, tworzy tak¹
wspólnotê, której nie zast¹pi grupa rówie�ni-
cza ani pani w przedszkolu. Tam dziecko uczy
siê mi³o�ci, pracy dla innych, uczynno�ci,
kszta³tuje w sobie odpowiednie wzorce.

Rodzice maj¹cy dobry i m¹dry kon-
takt z ma³ym Jasiem, w przysz³o�ci znajd¹
porozumienie z du¿ym Janem. Przedszko-
le jest ma³ym fragmentem w ich ¿yciu, o któ-
rym mog¹ pó�niej nie pamiêtaæ, a do domu
rodzinnego zawsze siê wraca, czeka na
wspólne spotkania, a przeciwno�ci pokonu-
je siê razem. Tego nie zast¹pi ¿adna insty-
tucja i o ciep³o domu rodzinnego musimy
dbaæ. Sama przebywa³am na urlopie wycho-
wawczym 7 lat i nie ¿a³ujê ¿adnego dnia po-
�wiêconego dzieciom i mê¿owi.

BK: Proszê nam powiedzieæ kilka s³ów
o sobie. Czytelnicy �Bia³ego Kamyka� z pew-
no�ci¹ pragnêliby siê dowiedzieæ czy Pani
równie¿ chodzi³a do przedszkola i jak Pani
wspomina ten okres.

B£: Do przedszkola nie chodzi³am. Moja
mama wtedy nie pracowa³a wiêc posy³a³a
mnie do ogniska przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w My�lenicach. Odpro-
wadzano mnie na parê godzin, dzi� nie pa-
miêtam ile, ale by³o to bardzo krótko.

Zajêcia sk³ada³y siê ze wspólnego
�piewu, rysunku, zabawy ruchowej. W pa-
miêci utkwi³o mi to, ¿e siedzieli�my w ³aw-
kach jak uczniowie I klasy, dzi� nie wyobra-
¿am sobie prowadzenia zajêæ w ten spo-
sób. Swoj¹ pierwsz¹ pani¹ pamiêtam bar-
dzo dobrze. Do dzisiaj spotykam j¹ na ryn-
ku my�lenickim podczas zakupów. Zmiany
w wychowaniu przedszkolnym nast¹pi³y

ogromne. Sama �wiadomo�æ doboru tre�ci
odpowiednio do wieku dziecka, dobór po-
mocy, dostosowanie bazy ca³ego przed-
szkola, ilo�æ wiadomo�ci przekazywanej
wp³yw na kszta³towanie ca³ej osobowo�ci
dziecka. �Dziecko w centrum� - nareszcie
doceniono, ¿e podstawa wychowania i edu-
kowania m³odego pokolenia z³o¿ona jest na
barki wychowania przedszkolnego.

BK: Czy mog³aby Pani powiedzieæ nam rów-
nie¿ kilka s³ów o swoich najbli¿szych? Czy
sprawy zawodowe Pani, tak bardzo zwi¹-
zane z wychowaniem dzieci, przenikaj¹
i maj¹ wp³yw na ¿ycie rodzinne?

B£: Mam mê¿a Janusza i troje dzieci:
18-letni¹ Agnieszkê, 15-letni¹ Justynê
i 14-letniego Piotra. Realizujê siê w pe³ni
w ma³¿eñstwie. W rodzinie rozumiemy siê,
staramy siê czêsto przebywaæ razem, po-
mimo swoich obowi¹zków. Organizujemy
wspólne wypady, wycieczki, po�wiêcamy
czas dla siebie, bo to bardzo cementuje na-
sze ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Czêsto nie-
stety sprawy zawodowe zabieram ze sob¹
do domu, poniewa¿ jestem bardzo emocjo-
nalnie zwi¹zane ze swoj¹ prac¹. Ma to do-
bre i z³e strony. Z³e, gdy muszê po�wiêcaæ
czas na zaleg³e pisma i ró¿ne nie za³atwio-
ne sprawy, a dobre, kiedy mogê liczyæ na
pomoc swojej rodziny. M¹¿ i dzieci chêtnie
pomagaj¹ mi w organizacji zabawy karna-
wa³owej, doradzaj¹, robi¹ ze mn¹ zakupy,
staraj¹ siê pomagaæ na stra¿nicy; my�lê, ¿e
to dobrze o nich �wiadczy. Kiedy podjê³am
studia w Kielcach, przejêli czê�æ moich obo-
wi¹zków domowych, a nawet i zwi¹zanych
ze studiami, przepisuj¹c mi wiele opraco-
wañ na komputerze. My�lê ¿e mam szczê-
�cie maj¹c tak¹ rodzinê, mam nadziejê, ¿e
wybacz¹ mi, kiedy do domu przychodzê z³a
i zdenerwowana, niestety nie zawsze umiem
sprawy zawodowe zostawiæ przed progiem
mojego domu.

BK: S¹ chwile w ¿yciu ka¿dego z nas, kie-
dy mo¿e byæ sam na sam z sob¹, realizo-
waæ swoje pasje i zainteresowania. Je�li to
tylko mo¿liwe, proszê tak¿e uchyliæ nam r¹b-
ka tajemnicy swego serca.

B£: Nie noszê wielkich tajemnic w sercu.
Swoje pasje i zainteresowania realizujê
w pracy. Zawsze chcia³am pracowaæ z
dzieæmi, ju¿ jako uczennica podstawowej
szko³y organizowa³am na podwórku przed
blokiem, w który mieszka³am, teatrzyki dla
m³odszych dzieci i s³u¿y³am pomoc¹ s¹siad-
kom, sprawuj¹c opiekê nad ich pociecha-
mi. Jestem szczê�liw¹ matk¹ i ¿on¹, mam
grono oddanych przyjació³, wspania³y per-
sonel w przedszkolu. Có¿ mo¿na wiêcej
chcieæ od ¿ycia?

Jestem Bogu wdziêczna za to, co
mam i nieustannie Mu za to dziêkujê, pro-
sz¹c tylko o zdrowie i ¿yciow¹ m¹dro�æ. Na
koniec chcia³abym podkre�liæ, ¿e jestem

bardzo zwi¹zana z Jawornikiem. Tutaj za-
czê³a siê moja praca, do której przyjê³a mnie
nie ¿yj¹c¹ ju¿ pani Hania, tutaj do swojego
domu przyjêli mnie i mojego mê¿a Pañstwo
Wi�nicz, tutaj wychowujê ju¿ 22 lata m³ode
pokolenia, które powracaj¹ ju¿ ze swymi
pociechami do przedszkola. Przyzna Pan,
¿e nie ka¿dy tak ma dobrze jak ja?

BK: To bardzo zaskakuj¹ce pytanie. Odpo-
wiem mo¿e parafraz¹ wskazania �w. Paw³a
(2 Kor 8,15), o potrzebie dzielenia siê tak,
by �nie mia³ za wiele ten, kto ma du¿o i nie
mia³ za ma³o ten, kto ma niewiele�. Mówi¹c
innymi s³owy, prze¿ywanie szczê�cia zale-
¿y od naszej dyspozycji wewnêtrznej, ak-
ceptacji siebie i otwarcia siê na potrzeby
innych. Wyra¿enie tego wspania³ego stanu
ducha odczuwam w ostatnich wypowie-
dziach Pani i w du¿ym stopniu we wszyst-
kim, co nam Pani przekaza³a. Pragnê
w imieniu Czytelników bardzo podziêkowaæ
za rozmowê.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Gdzie �wiêci Pañscy,
gdzie gwiazdy �wiec¹,
z dwóch krañców �wiata,
dwie dusze lec¹.
(...)

Jam siê nie my³a
w ¿adnym jeziorze,
ani w strumyku
co p³ynie w borze.
Lecz Anio³owie
za�wiadcz¹ sami,
¿em siê w³asnymi
obmy³a ³zami

Znosi³am ludzkie
krzywdy w spokoju
wiêc mnie Bóg bia³ym
przyodzia³ strojem.
I to wyrzek³szy
tuli siê w szatki
i leci w jasno�æ
do Bo¿ej Matki.

Irena S.

Wiersz na listopad



Z ¿ycia
szkó³
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W Szkole Podstawowej w Jaworniku, 16 pa�-
dziernika odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia �wiêta

Edukacji Narodowej. Na uroczy-
sto�æ przybyli od�wiêtnie ubrani na-
uczyciele, pracownicy szko³y, oraz
uczniowie. Nad scenariuszem aka-
demii czuwa³y mgr Ilona Gunia oraz
mgr Bernadetta Polewka. Wspól-
nie z uczniami z klas 5 a i 6 a przy-
gotowa³y niezwykle ciekawe i pe³-
ne humoru widowisko. Na szkol-
nej scenie zab³ys³y gwiazdy, któ-
re ujawni³y swój niekwestionowa-
ny talent i wywo³a³y entuzjazm

w�ród zgromadzonej publiczno�ci.
W czasie trwania apelu wielokrotnie wyst¹pi³ szkolny zespó³ muzyczny �Iskierki�, który prowadzi mgr Justyna Iskra.
Szczególny zachwyt w�ród nauczycieli wzbudzi³a uroczysto�æ rozdania �Oskarów� wszystkim nauczycielom oraz pracownikom

szko³y. W podziêce za trud i wysi³ek w³o¿ony w edukacjê zosta³y wrêczone dyplomy.
Dyrektor - Józef Tomal - korzystaj¹c ze sposobno�ci, wyró¿ni³ nagrodami nauczycieli: mgr Bo¿enê Góreck¹, mgr Renatê

Wilko³ek, mgr Beatê Warzechê oraz pracowników szko³y: Teresê ¯yck¹ i Tadeusza Góralika.
Po apelu nauczyciele zostali zaproszeni na ma³y poczêstunek, który przygotowa³a Rada Rodziców.

Dzieñ Nauczyciela!!!

Donios³e chwile prze¿y³y klasy pierw-
sze 18 pa�dziernika 2006 r. Wówczas mia-
³o miejsce pasowanie �pierwszaków� na
pe³noprawnych uczniów Szko³y Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyñskiego. Zapro-
szonych go�ci oraz adresatów owej  uro-
czysto�ci powita³a na sali gimnastycznej
Sabina �wiat³oñ - uczennica klasy 6 b.

Wychowawczynie obu klas -Renata
Wilko³ak oraz Bo¿ena Górecka starannie
przygotowa³y szkolnych debiutantów, któ-
rych wystêp by³ powodem do dumy dla

Dnia 28 wrze�nia odby³y siê szkolne wybory, które poprzedzone by³y
kampani¹ przedstawiaj¹c¹ program kandydatów. Decyzj¹ przedstawicieli sa-
morz¹du z klas 4-6, przewodnicz¹c¹ szko³y zosta³a mianowana Kinga
Zborowska z klasy 6 a, pierwszym zastêpc¹ og³oszono Katarzynê Mirek,
za� drugim zastêpc¹ zosta³ Mirek Polewka.

Opiekunami Szkolnej Rady Uczniowskiej uczniowie wybrali mgr Annê
S³aby oraz mgr Ilonê Guniê.

Utworzono tak¿e szkolne sekcje: organizacyjn¹, medialn¹ oraz roz-
rywkow¹. Zadaniem sekcji organizacyjnej jest sprawdzanie czysto�ci, obu-
wia, przeprowadzanie akcji charytatywnych oraz sk³adanie ¿yczeñ peda-
gogom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Wielkanocy. Do obowi¹zków sekcji medialnej nale¿y: sprawdzanie ga-
zetek, redagowanie informacji na temat ¿ycia szko³y, ukazuj¹cych siê
na stronie internetowej; pomoc w Szkolnym Centrum Informacyjnym.
Cz³onkowie sekcji rozrywkowej s¹ odpowiedzialni za organizowanie szkol-
nych dyskotek, wspó³organizowanie zabawy choinkowej, oprawê i organiza-
cjê szkolnych Walentynek.

Pasowanie
"Pierwszaków"

Szkolne wybory

Wiêcej informacji o pracach Samorz¹du Szkolnego
na stronie internetowej szko³y: http://spjawornik.neostrada.pl/

t³umnie zgromadzonych rodziców. Program artystyczny podzielony by³ na trzy czê�ci: �Pani Jesieñ�, �Pasowanie na ucznia� oraz
�Jeste�my uczniami�.

Po wystêpach dyrektor szko³y Józef Tomal przyj¹³ nie�mia³ych pierwszaków w poczet uczniów. Dzieciom rozdano legitymacje
szkolne oraz zaproponowano s³odki poczêstunek.

Klaudia Kalisz, Agnieszka Twardosz

Monika Zaj¹c

Od lewej: Miros³aw Polewka,
Kinga Zborowska, Katarzyna Mirek

Samorz¹d szkolny ustali³ tak¿e zasady rywalizacji miê-
dzyklasowej, kryteria oraz sposób przyznawania punktów.

Monika Zaj¹c
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Na pytania dociekliwych uczniów-dziennika-
rzy (w tej roli Iza Karaim oraz Klaudia Kalisz) od-
powiada dyrektor Szko³y Podstawowej w Jawor-
niku - Józef Tomal.

Jaka jest Pana ulubiona dobranocka?
Nie ogl¹dam ju¿ dobranocek, ale z lat dzieciñ-

stwa uwielbia³em ogl¹daæ �Bolka i Lolka�.

Czy pamiêta Pan swoj¹ pierwsz¹ �jedynkê�?
W moich czasach, tj. latach 70-tych XX wieku

nie by³o �jedynek�, ale pierwsz¹ �dwójkê� otrzyma³em
chyba w szóstej klasie z ZPT (czyli zajêæ praktyczno-
technicznych), dzi� po prostu technika.

Jak¹ dyscyplinê sportu lubi³ Pan
najbardziej?
Oczywi�cie jak ka¿dy ch³opak pi³kê no¿n¹,

w której odnosili�my sukcesy w rozgrywkach miê-
dzyszkolnych. Z zapa³em gra³em tak¿e w tenisa sto-
³owego, a moja dru¿yna zdoby³a w zawodach gmin-
nych wiele medali.

Kto by³ Pana pierwsz¹ mi³o�ci¹?
Pierwsz¹ i jedyn¹ mi³o�ci¹ jest moja ¿ona.

Czy lubi Pan zwierzêta?
Lubiê, choæ ze wzglêdu na rozk³ad dnia, w domu

nie mam zwierz¹t. Natomiast z uwag¹ s³ucham, jak
moja kole¿anka Ania mówi o swoich papugach i psach.

Jakiej muzyki Pan s³ucha³ bêd¹c w szkole
podstawowej?
To by³ g³ównie rock i s³ynne wówczas zespo³y:

�Rolling Stones�, �The Beatles�, �Genesis�.

Czy mia³ Pan ulubion¹ ksi¹¿kê?
By³o ich kilka, np. �Dzieci z Bullerbyn�,

�Winnetou�.

Z jakiego prezentu urodzinowego cieszy³
siê Pan najbardziej?
Zawsze dobra ksi¹¿ka lub p³yta muzyczna

sprawiaj¹ mi najwiêksz¹ satysfakcjê. Lubiê czytaæ
i s³uchaæ muzyki. To po ciê¿kim dniu sprawia mi
du¿¹ przyjemno�æ i relaksuje.

Kim chcia³ Pan zostaæ maj¹c 10 lat?
Oczywi�cie znanym pi³karzem lub dziennika-

rzem. Mia³em pomys³, by zostaæ tak¿e podró¿ni-
kiem, a to pod wp³ywem ksi¹¿ek Szklarskiego.

Czy mia³ Pan jakie� przezwisko w�ród
kolegów?
W szkole podstawowej nie. W liceum u¿ywa-

no mojego angielskiego odpowiednika, a na
studiach z ró¿nych powodów nazywano mnie
�Bohater�.

Dziêkujemy bardzo za po�wiêcony
nam czas i udzielone

odpowiedzi.

Z moim Anio³em
Z piwnymi oczami,
Chodzê do szko³y
ró¿nymi drogami.

Z moim Anio³em
O czerwonych ustach,
¯adna kartkówka
Ju¿ nie jest trudna.

�Mój Anio³��10 PYTAÑ DO...�

Z moim Anio³em o czarnych w³osach,
Piszê ten wiersz tak jakby... z ukosa. Pszczó³ki

Cudowne objawienie trwa...

Monika

/por. Ewangelia/

3 grudzieñ
1 Niedziela Adwentu

Jr  33, 14-16; 1 Tes 3,12 - 4,2;
£k 21, 25-28. 34-36.

�Czuwajcie wiêc i módlcie siê....�

J

�Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o Twych palców,
ksiê¿yc i gwiazdy, które� Ty utwierdzi³:
czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz,
i czym - syn cz³owieczy, ¿e siê nim zajmujesz?� (Psalm 8)

Czy siedzisz wygodnie?
Czeka Ciê wielka wyprawa
- o ile potrafisz chocia¿ na chwilê oderwaæ siê od Ziemi...
Bêdziemy lecieæ z prêdko�ci¹ �wiat³a
300 000 km/s (trzysta tysiêcy kilometrów na sekundê)

(gdzie tak szybkie limuzyny produkuj¹?)
czyli w ci¹gu 1,3 sekundy bêdziemy na Ksiê¿ycu

zawrotna prêdko�æ, prawda?
W ci¹gu 8 minut 19 sekund - na S³oñcu
w ci¹gu 1 miesi¹ca dotrzemy do granic Uk³adu S³onecznego
4,28 lat - dzieli nas do najbli¿szej gwiazdy (Proxima Centauri)
ok. 2 tysi¹ce lat - do najdalszych gwiazd widocznych go³ym okiem

(do¿yjemy tego?)
Z o b a c z  j a k  w i e l k i  i  w s p a n i a ³ y  j e s t  B ó g . . .
Jeszcze troszeczkê liczb - dla rozbolenia g³owy ?
Odleg³o�æ do krañców Galaktyki = ok. 30 tysiêcy lat,

a wiele jest takich galaktyk
Odleg³o�æ do najbli¿szej galaktyki (Sagittarius) = 80 tysiêcy lat
Odleg³o�æ do najdalszego obiektu widocznego go³ym okiem

(galaktyki M 31 w Andromedzie)  = 2,4 miliona lat
Odleg³o�æ do najbli¿szych kwazarów = ok. 1,5 miliarda lat
Odleg³o�æ do najdalszych rejonów Wszech�wiata
     dostêpnych dla obserwacji = ok. 15 miliardów lat
Widzisz teraz kim jest nasz Bóg?
To przejaw Jego mocy



¯o³nierze polscy na Bliskim
Wschodzie i w kampanii w³oskiej

(cz. III, ostatnia)

Rok 1945 ¿o³nierze polscy witali z nadziej¹.
Panowa³y dobre nastroje, powszechnie wierzono
w rych³y koniec wojny, w to, ¿e wojska polskie nied³u-
go wkrocz¹ triumfalnie do ojczyzny. Nastroje uleg³y
zdecydowanej odmianie po pierwszych doniesieniach
dotycz¹cych postanowieñ z Ja³ty. ¯o³nierze zaczêli
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Tegoroczny wrzesieñ by³ bardzo pogodny, s³oneczny i ciep³y.
Zatem z punktu widzenia podwórka szkolnego, by³ wymarzonym
czasem na ró¿nego typu wycieczki oraz plenerowe imprezy szkol-
ne. Przy tak sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach, odrobina dobrej woli
i chêci wystarczy, aby skrzêtnie wykorzystaæ okazjê i wyj�æ poza
mury szkolne na ciekawe zajêcia. Bo nikt nie ma z³udzeñ co do
faktu, ¿e w ca³ym procesie dydaktycznym i wychowawczym, dobrze
przygotowana wycieczka jest fascynuj¹c¹ lekcj¹. Nie bêdê specjal-
nie odkrywczy i oryginalny je�li nadmieniê, ¿e wycieczka - lekcja
w terenie, spe³nia funkcjê poznawcz¹, kszta³c¹c¹, wychowawcz¹ i
motywacyjn¹. Reasumuj¹c - tak¹ okazjê zaniedbaæ, to wrêcz nie-
wybaczalny b³¹d.

W naszym Gimnazjum w Jaworniku jeste�my zgodni, ¿e sko-
ro wycieczka, jest skutecznym sposobem realizacji celów wszech-
stronnego kszta³cenia i wychowania, to nale¿y zadbaæ, aby na tyle,
ile to jest mo¿liwe, wykorzystaæ s³oneczn¹ aurê i ³askawo�æ jesieni.
Dlatego w minionym miesi¹cu, czêstotliwo�æ wyj�æ grupowych na
zajêcia edukacyjne w terenie by³a imponuj¹ca.

Podsumowaniem wrze�niowych wycieczek by³ rajd gimna-
zjalny na Che³m, który odby³ siê 28 wrze�nia, a po�wiêcony by³ pa-
miêci naszego patrona, poety, ksiêdza Jana Twardowskiego. Nie
trzeba t³umaczyæ wspó³czesnym Polakom oraz tym, co znaj¹ ¿ycie
i twórczo�æ tego wielkiego cz³owieka, jak istotne znaczenie w jego
¿yciu i poezji odgrywa³a przyroda i ca³y otaczaj¹cy �wiat, jak go pa-
sjonowa³a i jak wiele rado�ci wnosi³a w jego ¿ycie. Dla naszej spo-
³eczno�ci gimnazjalnej, w³a�nie On jest wzorem i wychowawc¹ -
wrêcz mistrzem - radosnego, godnego ¿ycia, bêd¹cego konsekwen-
cj¹ zaufania Bogu, s³u¿by bli�nim, obcowania z natur¹, a tak¿e po-
dziwu i zachwytu nad piêknem stworzonego przez Boga �wiata. To
ks. Twardowski uczy nas, jak¹ postawê przyj¹æ w �wiecie, w którym
rz¹dzi �mieæ�. Od niego uczymy siê postaw, które s¹ alternatyw¹ dla
wspó³cze�nie promowanego stylu ¿ycia. Je�li siê ma takiego przy-
jaciela ¿yciowej drogi, to trzeba sobie zadaæ pytanie: Czy staæ nas
na co� innego i lepszego jak z³o�æ, ¿al, roszczenia i pretensje do
ca³ego �wiata? Nie trudno siê domy�liæ, ¿e w³a�nie takie nastawie-
nie do ¿ycia prezentuje wiêkszo�æ nastolatków i doros³ych. Dlatego
wybrali�my siê na trasê rajdu z tomikiem wierszy ks. Jana, naszego
patrona, aby zdystansowaæ siê do tego, co odci¹ga nas od tego, co
dla nas najwa¿niejsze. Warto u takiego mêdrca szukaæ rad, aby siê
nie zagubiæ i ocaliæ swoje cz³owieczeñstwo.

Zasadniczo, idea rajdu zawiera siê w jednej z wypowiedzi
ks. Twardowskiego bêd¹cej czê�ci¹ przeprowadzonego z nim wy-
wiadu. Cytat, który zaprezentujê potwierdza s³uszno�æ podjêtej przez
nas inicjatywy. Oto on: �Jakie by³y twoje zainteresowania w Gimna-
zjum? - Ks. Jan: Przyrodnicze; chodzi³em do ogrodu botanicznego,
robi³em zielniki, okre�la³em kwiaty. Uczy³em siê przyrody. Profesor
Gustaw Wuttke udziela³ mi prywatnych lekcji i oprowadza³ po Pusz-
czy Kampinoskiej. Bardzo kocha³em przyrodê. Na ka¿de letnie waka-

Lekcja z patronem

cje je�dzi³em do folwarku mojej matki w Druchowie obok P³ocka, tam
by³em blisko natury. Z urodzenia by³em wprawdzie mieszczuchem,
ale uwa¿a³em siê za wie�niaka. W moich wierszach jest du¿o przy-
rody�. Ka¿dy komentarz jest zbyteczny.

Relacja z rajdu
W czwartek rano wszystkie klasy pod opiek¹ swoich wycho-

wawców wyruszy³y autobusem spod budynku Gimnazjum w Jawor-
niku. Kolejnym etapem drogi by³ wyjazd wyci¹giem z Zarabia na
Che³m. Nastêpnie ka¿da klasa pos³ugiwa³a siê w terenie mapk¹
trasy rajdu i szuka³a informacji, które odpowiednio uporz¹dko-
wane mia³y u³o¿yæ has³o rajdu. Na to has³o sk³ada³y siê tytu³y
wierszy ksiêdza Twardowskiego. Koñcowy efekt poszukiwañ
zawiera³ siê w takim zdaniu: �Bo¿e |który stwarzasz jagody
|chcia³bym |serce |¿eby nagle zobaczyæ |�wiat |na wsi |któ-
ry |nic siê nie zmieni³�. Po odgadniêciu wszystkich cz³onów
has³a, które jak wspomina³em, by³y tytu³ami wierszy, nale¿a³o
dopasowaæ te tytu³y do odpowiadaj¹cych im tre�ci wierszy.
Wra¿eniami z rajdu mo¿na siê by³o podzieliæ podczas wspólnego
biesiadowania przy ognisku. Jak siê okaza³o, ta skorelowana lekcja
przyrody, geografii, matematyki, jêzyka polskiego i katechezy by³a
ciekaw¹ zabaw¹ i przygod¹, a przy okazji atrakcyjn¹ metod¹ prze-
kazywania wiedzy i zdobywania umiejêtno�ci. Rajd zakoñczony zo-
sta³ forsownym marszem na Zarabie, gdzie czeka³ na wszystkich au-
tobus, aby bezpiecznie dotrzeæ do Jawornika.

Na pewno pomys³ zorganizowania rajdu nie by³ prekursorski,
nie mniej jednak jego prze¿ycie u�wiadomi³o nam, po raz kolejny,
jak mo¿na tak¹ imprezê wykorzystaæ, by ³¹czyæ przyjemne z po-
¿ytecznym.

Ks. Jan Twardowski

sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e wiêkszo�æ z nich
nie bêdzie ju¿ mia³a prawdopodobnie dok¹d wracaæ.
Ziemie wschodniej Polski, sk¹d wiêkszo�æ pochodzi-
³a, trafi¹ w rêce ZSRR. W tym gor¹cym okresie W³a-
dys³aw Anders spotka³ siê z Winstonem Churchillem.
Us³ysza³ od niego s³owa, jakich nikt siê nie spodzie-
wa³: �Mo¿e pan swoje dywizje zabraæ. Obejdziemy
siê bez nich�.

S³owa te nie by³y z pewno�ci¹ przemy�lane,
gdy¿ wojna siê jeszcze nie skoñczy³a i Brytyjczycy nadal potrzebowali polskich
wojsk. Wywar³y jednak piorunuj¹ce wra¿enie. Nagle okaza³o siê, ¿e tysi¹ce ofiar
posz³o na marne. Churchill jeszcze tego samego dnia w memorandum zapewni³
jednak, ¿e je�li Polscy ¿o³nierze nie bêd¹ chcieli po wojnie wróciæ do kraju, to on
zrobi co bêdzie móg³, by zapewniæ im obywatelstwo brytyjskie. Korpus stale siê
rozrasta³, nap³ywali Polacy z drugiej strony frontu. c.d. na str. 13

�Przyroda uczy pokory i wielko�ci Boga�

Wac³aw Szczotkowski
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

  1. �wiêty Wojciech a) Patronka górników
  2. �wiêty Krzysztof b) By³a matk¹ Maryi
  3. �wiêty Józef c) Zosta³ pierwszym papie¿em
  4. �wiêty Maksymilian Kolbe d) Jest patronem podró¿nych
  5. �wiêta Barbara e) Rozmawia³ ze zwierzêtami
  6. �wiêty Jerzy f) Jest patronem m³odzie¿y
  7. �wiêta Teresa g) Zgin¹³ z r¹k pogan, jest patronem Polski
  8. �wiêty Piotr h) Pomaga w najgorszych sytuacjach
  9. �wiêta Anna i) Pokona³ smoka
10. �wiêty Franciszek z Asy¿u j) Nazywa siê j¹ �ma³ym kwiatkiem�
11. �wiêty Stanis³aw Kostka k) Odda³ ¿ycie za bli�niego w O�wiêcimiu
12. �wiêta El¿bieta l) By³ pierwszym mêczennikiem
13. �wiêty Juda ³) By³ opiekunem Jezusa
14. �wiêty Miko³aj m) By³a matk¹ Jana Chrzciciela
15. �wiêty Szczepan n) Przynosi dzieciom prezenty

Zapamiêtaj:
1. XI. - Dzieñ Wszystkich �wiêtych
2. XI. - Dzieñ Zaduszny

1 i 2 listopada idzie-
my do ko�cio³a, od-
wiedzamy cmenta-
rze, zapalamy zni-
cze na grobach, k³a-
dziemy kwiaty, mo-
dlimy siê za naszych kochanych zmar³ych. Wierzymy, ¿e s¹ w niebie albo
w drodze do nieba i nasza modlitwa im pomo¿e. Wierzymy te¿, ¿e i oni
modl¹ siê za nas i wypraszaj¹ ³aski.

Dopasuj imiona �wiêtych do zdañ, które ich charakteryzuj¹.
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Pokoloruj  obrazek ze �wiêtym

Janem Chrzcicielem.

Czy wiesz, ¿e...

Trwa proces beatyfikacyjny S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II.
Oznacza to, ¿e
Ko�ció³ czyni
starania, aby
nasz Ojciec
�wiêty  zosta³
w³¹czony
w poczet
b³ogos³awionych,
a potem
�wiêtych.
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Pod parasolem - Wiga Borodzicz

Deszcz si¹pi³, pada³, m¿y³, a Pan Parasol o�wiadczy³,
¿e dzi� nie wyjdzie z domu. Czu³ siê �le, bola³y go zawiasy,
uwiera³y druty. Rzeczywi�cie, wczoraj jesienny wiatr szarpn¹³
nim tak mocno, ¿e mimo, i¿ siê opiera³ z ca³ych si³, druty mia³
powyginane.
- Nie martw siê - powiedzia³em - pójdziemy do parasolnika.
I poszli�my.

W pracowni parasoli robi siê nowe parasole i napra-
wia uszkodzone. Pan parasolnik zaj¹³ siê troskliwie Paraso-
lem i zapewni³ go, ¿e nied³ugo bêdzie móg³ znowu zmierzyæ
siê z listopadowym wiatrem.

Parasolnik to dawny zawód, bo i parasole maj¹ swoj¹
d³ug¹ i ciekaw¹ historiê. Najciekawsze jest to, ¿e wcale nie
od deszczu lecz od s³oñca wymy�lono parasol dawno, daw-
no temu w Chinach. W ciep³ych krajach, gdzie s³oñce pra¿y,
parasol nad g³ow¹ swojego pana nosi³a kiedy� s³u¿ba. Po-
niewa¿ parasol chroni³ skutecznie przed promieniami s³oñca,
spróbowano schowaæ siê pod nim tak¿e w czasie deszczu.

I tak przywêdrowa³ z dalekiego �wiata do nas, do Pol-
ski. Nosi³y kolorowe parasolki nasze prababki, znacznie pó�-
niej zaczêli nosiæ parasole tak¿e panowie...

Pan Parasol by³ zachwycony, spotka³ bowiem w pra-
cowni swe kuzynki i kuzynów, czyli parasolki damskie, para-
sole mêskie i pe³ne wdziêku ma³e, kolorowe parasolki dla
dzieci.

Parasolnik skoñczy³ w³a�nie reperacjê Parasola. Po-
¿egnali�my siê uprzejmie i wyszli�my na ulicê. Deszcz za-
bêbni³ kroplami o daszek Parasola. Szli�my ulicami i w rytm
deszczu nucili�my sobie piosenkê:

Pod parasolem mi³o jest,
Gdy pada deszcz,
Gdy bêbni deszcz
Kroplami kap, kap, kap...

Narysuj na parasolu szlaczki wg wzoru.
Pokoloruj go.

Mamo, tato
przeczytaj mi proszê...

Ojczyzna - Jadwiga Dañda

Kula ziemska jest piêkna, szeroka,
Ka¿dy tê prawdê mi przyzna,
Ale najmilsza sercu cz³owieka
Jest zawsze jego Ojczyzna.

Czy to pod lasem mamy swe sio³a,
Czy domy nad rzek¹ stoj¹,
Co widzê stoj¹c przy nich doko³a,
Wszystko Ojczyzn¹ jest moj¹.

Ojczyzna moja to piêkne lasy,
W których rój ptactwa przebywa,
Moc ró¿nych zwierz¹t, kwiatów krasych,
Co ¿ycie dla siebie zdobywa.

Tworz¹ j¹ góry, tworz¹ doliny,
Rzeki, jeziora, uprawne pola,
Tworz¹ nadmorskie, piêkne równiny,
Tworzy j¹ grusza, brzoza, topola.

Tworz¹ j¹ wioski du¿e i ma³e,
Tworz¹ miasteczka i miasta,
Tworz¹ fabryki, kopalnie ca³e,
I wszystko co w nich wyrasta.

Tworz¹ j¹: ja, ona i ty,
Podobnie jak nasi rodacy,
Swoj¹ Ojczyznê tworzycie wszyscy,
Kochani bracia Polacy.

Ach, jaka ona piêkna i ¿yzna,
Jaka to ziemia szczê�liwa,
Nasza kochana, wolna Ojczyzna
Co Polsk¹ siê nazywa.

W granicach Polski narysuj swój dom,
swoj¹ rodzinê.

Zapamiêtaj:
11.XI - �wiêto Niepodleg³o�ci
Tego dnia obchodzimy narodowe �wiê-
to. Czcimy rocznicê uzyskania przez
Polskê niepodleg³o�ci. Po 123 latach
niewoli Polska sta³a siê wolna i nie-
podleg³a.

Stronê opracowa³y nauczycielki z przedszkola w Jaworniku.
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Byli to si³¹ wcieleni do Wehrmachtu Polacy ze �l¹-
ska i Pomorza. Ka¿dy Polak wziêty do niewoli
przez sprzymierzonych mia³ prawo zg³oszenia siê
do Polskich Si³ Zbrojnych. Byli oni dok³adnie
sprawdzani.

Ostatni¹ bitw¹ w tej kampanii by³a walka
o Boloniê. Walki zakoñczy³y siê wiosn¹ 1945 r.
Zwyciêstwu towarzyszy³a obok rado�ci z koñca
wojny równie¿ gorycz. Uczucia ¿o³nierzy 2 Korpu-
su dobitnie wyrazi³ jeden z nich: ,,Na co nam ca³a
ta Bolonia, gdy mamy czerwone flagi nad War-
szaw¹�. Wojna siê skoñczy³a. Przed ¿o³nierzami
powsta³o pytanie co dalej. Panowa³ nastrój nie-
pewno�ci i wyczekiwania. W kraju w³adzê spra-
wowa³ ju¿ nie prawowity rz¹d londyñski, a nowy
- komunistyczny. Wiele by³o powodów, dla któ-
rych ¿o³nierze decydowali siê jednak na powrót.
Czê�æ wraca³a na wezwanie dawno nie widzia-
nych rodzin. Kierowa³a nimi têsknota, chêæ zo-
baczenia bliskich, którzy nie zawsze mogli wy-
jechaæ na Zachód. Du¿¹ rolê odgrywa³a te¿ pro-
paganda za i przeciw. Anglicy i w³adze warszaw-
skie  namawia³y do powrotów. Rz¹d polski w Lon-
dynie za� do pozostania. Ka¿dy mia³ swoje argu-
menty. Decyzja o pozostaniu na Zachodzie by³a
najczê�ciej polityczna. Traktowano j¹ jako g³o�ny
manifest, formê protestu wobec tego, co siê w kra-
ju dzieje. Powrót uznawano za zgodê na Ja³tê.

Z tych ¿o³nierzy, którzy z Andersem opu-
�cili ZSRR do kraju wróci³o 310 (z ponad 70 tys.!).
Oni mieli szczególne powody, by nie wracaæ. Ich
domy znajdowa³y siê ju¿ poza Polsk¹, ich rodziny
czêsto te¿ przebywa³y na emigracji. Zgodnie
z obietnic¹ Churchilla ci, którzy nie chcieli wra-
caæ, mieli mo¿liwo�æ osiedlenia siê w Wielkiej Bry-
tanii. Miêdzy czerwcem a grudniem 1946r. ¿o³nie-
rze polscy zostali przetransportowani do Anglii.

Tu spotkali siê z niechêtnym, niemal wro-
gim przyjêciem spo³eczeñstwa miejscowego.
Organizowano dla nich szereg kursów zawodo-
wych i jêzyka angielskiego. Praca, któr¹ im ofero-
wano, by³a g³ównie ciê¿ka, fizyczna i ma³o p³atna.
Kierowano ich tam, gdzie Anglicy pracowaæ nie
chcieli. To rodzi³o sprzeciw, poczucie krzywdy
i czêsto by³o powodem decyzji o powrocie b¹d�
dalszej emigracji. Tak koñczy³y siê tragiczne, wo-
jenne losy tysiêcy Polaków. Po dramatycznych
przej�ciach: niewola, wiêzienia, Syberyjskie ³agry,
skwar pustyni, krwawe walki, teraz czeka³a ich nie-
pewna przysz³o�æ emigrantów. Razem ze swoimi
¿o³nierzami ten sam los dzieli³ gen. Anders staj¹c
siê wkrótce przywódc¹ emigrantów, najbardziej
znienawidzonym przez komunistów.

Najtragiczniejszy los spotka³ jednak bli-
sko 4,5 tys. by³ych ¿o³nierzy i cz³onków ich ro-
dzin, którzy wrócili w rodzinne strony. W 1951 roku
na Bia³orusi, Litwie i Ukrainie w³adze radzieckie
przeprowadzi³y akcjê, podczas której aresztowa-
no wszystkich by³ych cz³onków Polskich Si³ Zbroj-
nych na Zachodzie, tzw. �Andersowców�, oraz ich
rodziny. Zostali oni ponownie wywiezieni na Sy-
beriê. Sprawdzi³y siê wiêc najgorsze obawy.

Pozosta³y pytania - Czy by³o warto? Tysi¹-
ce poleg³ych, cmentarze wszêdzie tam, dok¹d Po-
lacy przybywali, a na koniec okaza³o siê, ¿e cel
nie zosta³ osi¹gniêty. Pozostaje wiara w to, ¿e gdy-
by nie wysi³ek tych ludzi, nie by³oby dzi� wolnej
Polski.

  Reaktywowano Zarz¹d
  Klubu Sportowego �Jawor�

W dniu 16 pa�dziernika 2006 r. w Szkole Podstawowej w Jaworniku
odby³o siê spotkanie nowego zarz¹du klubu. W trakcie spotkania, zgodnie ze
statutem, wybrano nowe w³adze:

Prezes - Józef Tomal
Wiceprezes - Mariusz Pustu³a
Skarbnik - Franciszek Moskal
Sekretarz - Wac³aw Szczotkowski
Cz³onkowie Zarz¹du - Jan Wi�nicz, Adam W³och.
Komisja Rewizyjna - Andrzej Paw³owski, Adam Róg, Marek £apa

Energia ze s³oñca i ziemi w Jaworniku
W niedzielê 22.10.2006 r. odby³o siê w Stra¿nicy OSP zebranie wszyst-

kich zainteresowanych modernizacj¹ swych instalacji grzewczych poprzez wy-
korzystanie energii ze �róde³ odnawialnych. W zebraniu wziêli udzia³ licznie
zgromadzeni mieszkañcy. W³adze samorz¹dowe reprezentowali: So³tys
Stanis³aw Szuba, Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej Jan Burkat, Wicestarosta
W³adys³aw Kurowski i Radni Józef Tomal i Jan �wierczek.

Zebranych powita³ W³adys³aw Kurowski, który nastêpnie przedstawi³ trzy
etapy realizowanego przez Starostwo Powiatowe w My�lenicach Programu ogra-
niczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze �róde³ odnawialnych
przy dofinansowaniu ze �rodków Unii Europejskiej. Poinformawa³ zebranych,
¿e w tym celu zosta³o ju¿ podpisane porozumienie z wszystkimi gminami Powia-
tu My�lenickiego i przyst¹piono do realizacji I-szego etapu programu - wstêpne-
go rozpoznania ilo�ci zainteresowanych oraz ich deklaracji udzia³u w przedsiê-
wziêciu. Aby dalsze dzia³ania mog³y byæ podjête, ilo�æ zainteresowanych w ska-
li powiatu musi wynosiæ co najmniej 2 tysi¹ce. W Jaworniku przyst¹pienie do
programu poprzez z³o¿enie wype³nionej ankiety zadeklarowa³o 97 gospodarstw
indywidualnych.

Pragniemy przedstawiæ Czytelnikom BIA£EGO KAMYKA ogólne rozli-
czenie kosztów, jakie ponie�li�my z tytu³u jego wydawania.

Do tej pory pismo drukowane jest w Fundacji ��RÓD£O� w Krakowie.
Koszty wydania numerów 2-14 BK by³y nastêpuj¹ce:

koszty druku: 2 993 z³
koszty sk³adu: 1 210 z³

Z dok³adnych obliczeñ wynika, ¿e ofiarowana przez Czytelników suma
pieniêdzy by³a wy¿sza od przewidywanej. Pieni¹dze te pozwala³y pokryæ dodat-
kowe koszty zwi¹zane ze sk³adem i wydrukiem BIA£EGO KAMYKA o po-
wiêkszonej objêto�ci (jednak jedynie do pewnego czasu), jak równie¿ kilka jego
pocz¹tkowych numerów, które zosta³y wydrukowane w nadmiarze. Numery te
zosta³y podarowane osobom zainteresowanym podczas ró¿nych okazji. Za tê
ofiarno�æ pragniemy bardzo podziêkowaæ. Obecnie nak³ad BK wynosi 270 sztuk
i rozchodzi siê ca³kowicie.

Symulacyjne obliczenia, przy obecnej zak³adanej 16-to stronicowej objê-
to�ci pisma i nak³adzie 270 sztuk, wskazuj¹, ¿e koszty wydania BK zbli¿aj¹ siê
do 2 z³.

Rozliczenie kosztów wydania BIA£EGO KAMYKA

Jan �wierczek

Zebrane ofiary: 3 914 z³
d³ug do oddania:    289 z³razem: 4 203 z³

RedakcjaK. P.

Józef Tomal
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Rysunki
do tego
numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...anegdotki

  Pewnego popo³udnia...

I�æ poln¹ drog¹. Wokó³ szumi¹ce zbo-
¿e - kwitnie w³a�nie. Wiatr. I�æ lekko,
poddaæ siê czarowi s³oñca i rado�ci.
Nie pamiêtaæ, nie budziæ sie z lêkiem,
nia ocieraæ ³ez - i�æ przed siebie.
Wczoraj wróci³am do domu po mêcz¹-
cym dniu. Szum w g³owie, nogi ledwie
po schodach nios¹. Ju¿ w przedpo-
koju og³usza mnie dzika muzyka, zlew
pe³en od �niadania. Kwiatkom li�cie
opad³y - nikt  nie podla³.
- Gdzie tatu�?
- Jeszcze nie wróci³.
- Co z klasówk¹?
- Beznadziejnie skopa³em.
- Co z obiadem?
- A jest obiad mamusiu?
Uciec. Uciec w szumi¹ce zbo¿e. Za
oknem pêdzi tramwaj. Zbo¿e - sk¹d
je wezmê? �cie¿ka przez ³¹ki s³oñcem
nagrzane.
Stojê chwilê w przedpokoju pe³nym
rozrzuconych teczek, butów i kurtek,
wprost na pod³odze.
Widocznie bardzo siê �pieszyli na
serial.
- Nie przeszkadzaj, zaraz siê skoñczy.
Impuls. Nakaz. Mus - Wysz³am.
Wsiad³am w pierwszy tramwaj gdzie
oczy ponios¹, do koñcowej stacji.
Nigdy tu nie by³am.
�rodek zimy za miastem. Jeszcze
domki, jeszcze odmieciona ulica.
A potem kopny �nieg.
Z zaci�niêtymi zêbami idê coraz bar-
dziej zmêczona. Ale i �cie¿ka siê koñ-
czy. Stojê przed jakim� krzakiem. Po-
kryty baziami.
Oczom nie wierzê, ca³y pokryty bazia-
mi. Dotykam je - delikatne jak obietni-
ca s³oñca.
Wracaj¹c wstêpujê do sklepu i kupu-
jê bukiet tulipanów.
- Gdzie by³a� mamusiu?
- Jak mog³a� tak po prostu wyj�æ, nie
mówi¹c dok¹d?
- Co siê sta³o?
Siadam za nakrytym sto³em. Podaj¹
gor¹c¹ kolacjê. Zlew dziwnie l�ni.
- Wiecie, w¹cha³am tatarak nad rze-
k¹ mojego dzieciñstwa.
- Mamu�, odrobili�my ju¿ lekcje.
- S³uchaj, musia³em d³u¿ej zostaæ
w pracy, ale podgotowa³em obiad na
jutro, zobacz czy dobrze.
Tulipany pachn¹ czasem skoszon¹
³¹k¹.

Zofia

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

w Jaworniku
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Redakcja

Podejmuj¹c swe zadanie
Redakcja BIA£EGO KAMYKA
zak³ada³a �cis³¹ wspó³pracê
z Czytelnikami.

W s³owie wstêpnym do reaktywowanego pisma - BK Nr 2, listopad 2005 zachê-
cali�my do dzielenia siê - �bowiem w ekonomii Bo¿ej posiadamy tylko tyle, ile dajemy
innym�. Nie przypuszczali�my jednak, ¿e odzew bêdzie tak du¿y. G³ównie z tego po-
wodu zwiêkszyli�my objêto�æ pisma, z pocz¹tkowo planowanych 8 stron + KAMY-
CZEK dla dzieci, do 16 stron. W okresie roku pracy opublikowali�my 246 artyku³ów
nie licz¹c drobnych og³oszeñ, wyja�nieñ i zawiadomieñ. Autorami tych artyku³ów by³o
121 osób! Odliczaj¹c sta³ych cz³onków Redakcji uzyskujemy niesamowity wska�nik
uczestnictwa Parafian w przekazywanych na ³amach BK tre�ciach. Wyraziæ to mo¿na
tak¿e inaczej - co 20-ty Jaworniczanin napisa³ artyku³ do BK lub w³¹czy³ siê czynnie w
jego redagowanie! £¹cznie numery 2-14 BK licz¹ 184 strony, co po uwzglêdnieniu
nak³adu daje liczbê 53 380 opublikowanych stron.

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê koniec roku kalendarzowego do dok³adnej staty-
styki pragniemy w³¹czyæ tak¿e nastêpny (grudniowy) numer BK. Zamie�cimy w nim
spis wszystkich wydanych do tej pory artyku³ów z podzia³em na grupy tematyczne.
Uporz¹dkowany zbiorczy spis tre�ci z pewno�ci¹ u³atwi Czytelnikom dotarcie do po-
szukiwanych zagadnieñ.

Zamie�cimy równie¿ informacje o zainteresowaniu nasz¹ stron¹
www.bialykamyk.jawornet.pl

Jak pracowali�my
i wspó³pracowali�my?

Dosyæ biurokracji
Starszy proboszcz nigdy nie wyka-

zywa³ zbytniego zrozumienia dla drobiazgo-
wej sprawozdawczo�ci, z któr¹ co roku mu-
sia³ siê uporaæ. Tak wiêc kiedy otrzyma³ z
kurii kolejn¹ obszern¹ ankietê o parafii, pra-
wie identyczn¹ jak kilka poprzednich, skoñ-
czy³a siê jego �wiêta cierpliwo�æ i zacz¹³ j¹
wype³niaæ znacznie poirytowany.

Na pytanie - Jaka jest odleg³o�æ od
ko�cio³a do cmentarza?, odpowiedzia³: -
Taka sama jak jak przed rokiem, za� rubry-
kê - Ile ksi¹dz proboszcz ma dochodu? wy-
pe³ni³: - Do chodu mam dwie nogi. A, - Na ile
ksi¹dz wycenia obrazy?, odpisa³ - Obrazy nie
mam ¿adnej, z wszystkimi ¿yjê w zgodzie.
       uuu

Matka chrzestna
Do kancelarii parafialnej przychodzi

wyelegantowana dama i zdecydowanie prosi
o wydanie jej za�wiadczenia, ¿e mo¿e byæ
matk¹ chrzestn¹. Proboszcz wiejski dosko-
nale zna swoje �owieczki� i zauwa¿a pew-
ne trudno�i, no bo do ko�cio³a nie chodzi,

ksiêdza po kolêdzie nie przyjmuje, �lubu ko-
�cielnego nie uznaje.
To s¹ moje prywatne sprawy! Ksi¹dz robi
jakie� biurokratyczne przeszkody! Ja je-
stem osob¹ zas³u¿on¹ dla wsi i ja nie mogê
byæ matk¹ chrzestn¹?
Ale¿ oczywi�cie mo¿e byæ pani, ale np....
 nowego kombajnu w GS-sie!
                               uuu

Têgi kaznodzieja
Ksi¹dz wikariusz, choæ m³ody pa³a³

wielkim zapa³em do nader obrazowych ka-
z¹ñ. Pewnej niedzieli niezwykle barwnie
malowa³ parafianom obraz Dobrego £otra
¿a³uj¹cego na krzy¿u - �I oto bracia
i siostru, staje siê
rzecz zdumiewaj¹-
ca, ten ³otr, jakby
przejrza³ na oczy,
zaczyna ¿a³owaæ -
pada na kolana
i z ca³ych si³ bije siê
w piersi.
- Ale, jak on to zro-
bi³? - pyta zdumio-
ny Jasiu.


