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

w Jaworniku

POPIELEC
�roda popielcowa to dzieñ szcze-

gólny. Wielu z nas potrafi³oby odszukaæ
w pamiêci te minione, pierwsze dni Wiel-
kiego Postu. Pamiêtamy je dobrze. Msze
�wiête z posypaniem g³owy popio³em
(popió³ pochodzi z palm pob³ogos³awio-
nych w poprzednim roku), post wyra¿aj¹-
cy siê w ograniczeniu jedzenia (�roda po-
pielcowa to jeden z dwóch dni, kiedy obo-
wi¹zuje abstynencja nie tylko od potraw
miêsnych ale tak¿e co do ilo�ci spo¿ywa-
nych pokarmów), atmosfera zadumy...

I oto kolejna �roda popielcowa. Ta
sama atmosfera, popió³, post, wezwanie
do nawrócenia i pokuty. Odpowiedzmy na
nie. Pomo¿e nam w tym prorok Joel, któ-
ry wo³a w imieniu Boga: �Nawróæcie siê
do Mnie ca³ym swym sercem, przez post
i p³acz i lament. Rozdzierajcie jednak
serca wasze, a nie szaty".

12 luty
6 Niedziela Zwyk³a
Kp³ 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31-
11, 1; Mk 1, 40-45.

�Zdjêty lito�ci¹, (Jezus) wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go
i rzek³ do niego: <<Chcê, b¹d� oczyszczony>>�

Gdy stanê pod Krzy¿em Twoim, Jezu
I patrzê na Twoje zbola³e
i wyci¹gniête ramiona.

I widzê tam Twoj¹ Matkê
jak z ¿alu i z bólu

wspó³ z Tob¹ kona.
O Panie Jezu,

to moje grzechy sprawi³y,
¿e Ciebie Jezu do Krzy¿a przybi³y.

O Panie Jezu, ja Ciebie proszê,
niech ja ten krzy¿ swój

z rado�ci¹ w sercu noszê.
I proszê Ciebie, Jezu

bym ja ten Krzy¿ Twój mog³a
w godzinie �mierci uca³owaæ.

I by� mi Jezu raczy³
wszystkie grzechy darowaæ.

O Matko Bolesna,
która� przez grzech tyle wycierpia³a,

spraw bym po mojej �mierci
zbawienie otrzyma³a.

Amen.

Helena Szlachetka

c.d. na str. 2

X.B.P.

/Mk 1, 41/

Dlaczego Misterium?
�I znów �wiêta!�- kto� powiedzia³, kiedy by³am na przed�wi¹tecznych zaku-

pach. W odpowiedzi kto� doda³ - ��wiêta, �wiêta i po �wiêtach�. Czy rzeczywi�cie to
ca³a prawda o tym czasie, który z rado�ci¹ prze¿ywamy i za którym tak têsknimy?
By³oby �le, gdyby tak by³o. Bywa jednak, ¿e w tym zabieganiu, skar¿¹c siê na brak
czasu i si³, czêsto pozostajemy na tym poziomie. Jednak bia³y op³atek, g³êbia s³ów i
urzekaj¹ca melodia kolêd przypominaj¹ nam o tym, co dla nas najwa¿niejsze
i �wiête, co nie jest u³ud¹ i atrap¹ szczê�cia, które proponuje komercyjny �wiat. Wtedy
pojawiaj¹ siê pytania, na które szukamy odpowiedzi. Co to jest Bo¿e Narodzenie? Czy
w tych dniach Bóg naprawdê siê rodzi? A je�li tak, to jak? Gdzie? Kiedy? Czy mo¿e to
wszystko to tylko ogólno�wiatowa akademia, która ma rzekomo upamiêtniæ wydarze-
nie sprzed dwóch tysiêcy lat?

Dlatego próbuj¹c sobie i innym pomóc udzieliæ odpowiedzi na te pytania, po-
stanowili�my przygotowaæ Misterium Bo¿onarodzeniowe i przedstawiæ go w naszym
ko�ciele dla tych, którzy pragn¹ odnale�æ g³êbiê i prawdê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Misterium Bo¿onarodzeniowe przygotowa³y dzieci i m³odzie¿ ze scholii i oazy
parafialnej. Te dwie grupy wspólnie przez adwent ciê¿ko pracowa³y.

Aktorzy ze Scholi i Grupy Oazowej podczas odgrywania Misterium



luty 2006 / 2                                                      Bia³y Kamyk

Dlaczego Misterium? - c.d. ze str. 1

Ucz¹c siê ról, kolêd przygotowuj¹c stroje, rekwizyty, nie szczêdz¹c
czasu, który by mog³y w inny sposób spo¿ytkowaæ. Chcia³am im za
to, w tym miejscu bardzo podziêkowaæ. S³owa dziêkczynienia, kie-
rujê równie¿ w stronê ksiêdza Proboszcza, który z entuzjazmem
popar³ nasz¹ inicjatywê i ksiêdza Wikariusza, który zachêca³ akto-

Nawi¹zuj¹c do tradycji bo¿onarodzeniowej, w Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Jaworniku zosta³ przed-
stawiony specjalny program artystyczny. Jase³ka bo¿onarodzenio-
we przygotowali uczniowie klas III a i III b pod kierunkiem wy-
chowawczyñ. Przedstawienia odby³y siê w dniach: 19 XII 2005 r.
dla uczniów klas starszych, 22 XII 2005 r. dla uczniów klas m³od-
szych, 2 I 2006  r. dla Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego w
Jaworniku i  4 I 2006 r. dla rodziców.

Dekoracje i rekwizyty przygotowa³y wychowawczynie klas
trzecich, za� kostiumy - uczniowie przy pomocy rodziców. Ko-
stiumy i dekoracje by³y bardzo pomys³owe, kolorowe i ciekawe.
Uczniowie chêtnie uczyli siê swoich ról i cieszyli z udanych wy-
stêpów. Przedstawienie wzbudzi³o ogromne uznanie, o czym �wiad-
czy³a liczna publiczno�æ nagradzaj¹ca m³odych artystów gromki-
mi brawami.

J

�Otwórz oczy, zobacz wiêcej�
Jednym ze sposobów na znalezienie wspólnej p³aszczyzny

porozumienia z m³odzie¿¹ jest szkolny teatr, taki, który powinien
uczyæ, bawiæ, oddzia³ywaæ na uczucia, sk³aniaæ do refleksji, nie
tylko widza, ale przede wszystkim jego twórców. Ci natomiast wcie-
laj¹c siê w postaci ze sztuki scenicznej, wk³adaj¹ w ich usta i za-
chowania w³asne my�li i uczucia, do których prawdopodobnie w
innych warunkach by siê nie przyznali. Uczniowie, tworz¹c teatr,
tworz¹ w ten sposób siebie. Staj¹ siê bardziej otwarci, zyskuj¹ pew-
no�æ siebie, ucz¹ siê dostrzegaæ i diagnozowaæ uczucia innych, po-
szerzaj¹ swoje zainteresowania, rozwijaj¹ swoje umiejêtno�ci. A
je�li nawet zabawa w teatr w tym wszystkim im nie pomo¿e, to na
pewno bêd¹ mieli piêkne wspomnienia. I to jest zasadniczy argu-
ment, który zachêca nas do poszukiwania przygody z teatrem w
naszym Gimnazjum w Jaworniku.

Okres �wi¹t Bo¿ego Narodzenia sprzyja idei tworzenia
szkolnych widowisk teatralnych. Dlatego tradycyjnie, podjêli�my
w tym roku wyzwanie przygotowania przedstawienia jase³kowego,
wykorzystuj¹c powszechnie znan¹ historiê o Bo¿ym Narodzeniu do
podzielenia siê z wszystkimi przes³aniem, które zawiera siê w tajem-
nicy tego niezwyk³ego, wyj¹tkowego i �wiêtego  dla nas wydarzenia.

Realizacj¹ przedstawienia pt. �Otwórz oczy, zobacz wiê-
cej� zaj¹³ siê czteroosobowy zespó³ nauczycieli: p. Danuta Dzia-
dek, p. Alina Dziedzic, p. Ewa Gradek, p. Wac³aw Szczotkowski.

Grupê aktorów stanowili uczniowie klas drugich. Dobre
przygotowanie spektaklu nak³ada na wszystkich zaanga¿owanych
w przedstawienie sporo obowi¹zków zwi¹zanych z solidn¹ prac¹
na próbach, wykonaniem strojów, rekwizytów, scenografii itd. Dla-
tego oklaski, którymi nagradzamy wykonawców s¹ cennym dowo-
dem uznania, daj¹ mnóstwo satysfakcji i s¹ swoist¹ zap³at¹ za trud.
W³a�nie brawami zostali dowarto�ciowani m³odzi aktorzy z nasze-
go Gimnazjum, kiedy zaprezentowali swoje umiejêtno�ci podczas
przedstawieñ dla spo³eczno�ci gimnazjalnej w dzieñ wigilii szkol-

rów do wytrwa³ej pracy i wspiera³ nas w realizacji tego zamierze-
nia. Przy okazji podziêkowañ nie godzi siê pomin¹æ pana Józefa
Polewki, który udzieli³ nam swojej pomocy oraz rodziców, którzy
zaanga¿owali siê w przygotowanie strojów. Nasz¹ wdziêczno�ci¹
obejmujemy równie¿ tych, którzy przyjêli nasze zaproszenie i nie
posk¹pili ofiar, które by³y jednym z elementów uznania za nasz¹
pracê.

M³odzie¿ z Gimnazjum nie szczêdzi wysi³ków,
aby otworzyæ nasze oczy

Oleñka

nej i spo³eczno�ci Jawornika w dniu 6 stycznia w �wiêto Objawie-
nia Pañskiego.

W przedstawieniu podjêli�my próbê u�wiadomienia wszyst-
kim, ¿e S³owo Bo¿e opowiadaj¹c historiê, zawsze ma jeden cel -
chce zmieniæ historiê ka¿dego z nas. Na ten przyk³ad Ewangelia
nie podaje ani imion pasterzy, ani mêdrców, nie podaje ich liczby,
mo¿e dlatego, by ³atwiej ka¿dy z nas odnalaz³ siê w tej historii.
Nasze wysi³ki sceniczne mia³y spowodowaæ, aby ka¿dy uczestnik
widowiska odszuka³ siebie przy ¿³óbku, w�ród tych,  którzy ado-
ruj¹ Jezusa. By potrafi³ czytaæ znaki, które jak gwiazda s¹ symbo-
lem mowy Boga. Reakcja widzów pozwoli domniemywaæ, ¿e osi¹-
gnêli�my za³o¿ony cel.

W imieniu Pani Dyrektor, ca³ego zespo³u teatralnego i swo-
im pragnê gor¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy pozytywnie od-
powiedzieli na nasze zaproszenie; rodzicom, honorowym go�ciom,
przyjacio³om szko³y, m³odzie¿y i ca³ej naszej wiernej publiczno-
�ci, ¿e z uwag¹ wys³uchali tego, co przygotowali�my i okazali nam
zrozumienie przez ¿yczliwo�æ, hojno�æ i ofiarno�æ. W. Sz.

Aktorzy ze Szko³y Podstawowej podczas odgrywania jase³ek

Jase³ka w Szkole Podst. w Jaworniku

mgr Bo¿ena Górecka, mgr Renata Wilko³ek
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Bo¿onarodzeniowe spotkanie
,,Nie by³o miejsca dla Ciebie w Betlejem w ¿adnej gospo-

dzie...� Tak �piewa³y dzieci, wraz z zaproszonymi rodzicami na
spotkaniu wigilijnym w przedszkolu w Jaworniku. Przygotowane
przez nauczycielki i dzieci jase³ka przenios³y nas do czasów, kiedy
wszyscy z rado�ci¹ oczekiwali na narodziny ma³ego Jezusa. Anio-
³owie �piewali, pastuszkowie i królowie dary sk³adali i nisko siê
k³aniali ma³ej Dziecinie. Na sto³ach, oprócz �wi¹tecznych stroików
i �wiec wigilijnych, znalaz³ siê s³odki poczêstunek dla wszystkich.
Jak zwyczaj nakazuje, wszyscy sk³adali sobie ¿yczenia wszelkie-
go powodzenia, bo ,,jest taki dzieñ, bardzo ciep³y choæ grudniowy,
dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym gasn¹ wszelkie spory��

Po z³o¿eniu sobie nawzajem ¿yczeñ i po³amaniu siê op³at-
kiem, rodzice wspólnie z dzieæmi ubrali choinki, które zal�ni³y ko-
lorowymi bombkami, anio³kami i z piernika ciasteczkami. Wszy-
scy byli przepe³nieni rado�ci¹ i dobroci¹. Oby ta iskierka dnia gru-
dniowego, pali³a siê w nas wszystkich ca³y rok. Tê szczególn¹ at-
mosferê, zaanga¿owanie i grê najm³odszych aktorów utrwalili�my
na kilku fotografiach, jedn¹ z nich zamieszczamy w gazecie.

Pani Dyrektor Bogumi³a £êtocha z³o¿y³a wszystkim
obecnym Bo¿onarodzeniowe ¿yczenia, w imieniu swoim i ca³ego
personelu przedszkola.

Jest tak samo wa¿ny dla doro-
s³ych, jak i dla dzieci. Przynosi
nam prezenty, ale oprócz upomin-
ków daje nam tak¿e rado�æ,
szczê�cie i u�miech. Jego wizyta
to dla niektórych najpiêkniejsza
chwila w ca³ym roku. Wszyscy ko-
chamy �w. Miko³aja.

Niezwyk³y go�æ odwiedzi³ 6 grudnia Szko³ê Podstawow¹ im. Kor-
nela Makuszyñskiego w Jaworniku. Uczniowie niecierpliwie wyczeki-
wali widoku �w. Miko³aja, którego przywióz³ wprawdzie nie renifer, ale
równie piêkny i majestatyczny koñ, powo¿ony przez uroczego wo�ni-
cê. Ju¿ z daleka s³ychaæ by³o dzwoneczki obwieszczaj¹ce przybycie
�w. Miko³aja. Dzieci przywita³y swojego �dobroczyñcê� piosenk¹ i okrzy-
kami zachwytu.

Miko³aj obdarowywa³ wszystkich spotkanych pysznymi cukier-
kami, uprzednio pytaj¹c, czy byli grzeczni. W szkole w Jaworniku nie
ma niegrzecznych dzieci, ka¿dy wiêc zas³ugiwa³ na smako³yk. Miko³aj
nie zapomnia³ tak¿e nagrodziæ s³odko�ciami dyrekcji.

Dla dzieci równie fascynuj¹ce by³y oczywi�cie prezenty, na któ-
re czeka³y z utêsknieniem. Wrêczenie podarunków dzieciom z kl. I i III
mia³o miejsce na sali gimnastycznej. Klasy II w tym dniu wyjecha³y na
wycieczkê i spotka³y siê z upragnionym go�ciem w Krakowie.

Pomimo sêdziwego ju¿ wieku i dalekiej, mêcz¹cej podró¿y, �w.
Miko³aj zaskakiwa³ wszystkich urokiem i humorem. Wdziêczn¹ rolê
��nie¿ynki� pe³ni³a Bo¿ena Boczkaja i pomaga³a Miko³ajowi wrêczaæ
prezenty. Dzieci, pe³ne dumy i nieskrywanej rado�ci odbiera³y wyma-
rzone podarunki. Na sali s³ychaæ by³o szelest roz-
pakowywanych prezentów i zachwyt nad ich za-
warto�ci¹. Gdy ju¿ wszystkie, ma³e marzenia zo-
sta³y spe³nione, Miko³aj pozowa³ razem z dzieæ-
mi do zdjêcia. Wyrazi³ tak¿e swój zachwyt, pod-
kre�laj¹c dobroæ dzieci.

Byæ mo¿e za rok Miko³aj tak¿e odwiedzi
szkolne progi. To jednak zale¿y tylko od samych
dzieci. Bo przecie¿ na wizytê �w. Miko³aja trze-
ba sobie zas³u¿yæ...

MIKO£AJ  W JAWORNIKU... Konkurs kolêdniczy
8 stycznia odby³

siê w stra¿nicy pierwszy
jawornicki przegl¹d ze-
spo³ów kolêdniczych. Do
rywalizacji zg³osi³y siê
trzy du¿e grupy kolêdni-
cze: z oazy - �Urodziwe
Janio³y�, ze scholi oraz s¹-
siedzki, ze strony po³u-
dniowej. Pierwsze miejsce
w bardzo wyrównanej staw-
ce zdoby³ zespó³ ze strony po-
³udniowej pod kierunkiem
Agnieszki Latoñ, który wykona³ równie¿ dekoracjê sali. Gra-
tulujemy! Jury pod przewodnictwem ks.  Bart³omieja przy-
zna³o te¿ nagrody indywidualne: za szopkê dla �Urodziwych
Janio³ów�, za �piew -  Ilonce Hudaszek, za aktorstwo -
Magdzie Filipek, za strój - Ewelinie Morlak a za charaktery-
zacjê Martynie Morlak. Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dy-
plomy, a wszyscy aktorzy i m³odzi widzowie specjalne pla-
kietki  ufundowane przez pp. Barbarê i Marka Tomalów.
U¿ywaæ ich bêd¹ kolêduj¹c po domach w przysz³ym roku.
Uczestnicy konkursu otrzymali tak¿e nagrody specjalne -
czyli ...³¹cznie 1000 dag s³odyczy. Konkurs prowadzi³ p.
Wac³aw Szczotkowski, a w�ród go�ci obecny by³ m. in. p.
Starosta W³adys³aw Kurowski. A.P.

19 luty
7 Niedziela Zwyk³a
Iz 43, 18-19. 21-22. 24-25;
2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12.

�Jezus widz¹c ich wiarê, rzek³ do
paralityka: <<Synu, odpuszczaj¹ ci
siê twoje grzechy>>�

/Mk 2, 5/

Piotru� Bia³oñ i Patryk Owczarkiewicz - pasterze sk³adaj¹
ho³d Jezuskowi i Maryi. W tej roli Eliza Wêgrzyn

Marianna Kiszka

Monika Zaj¹c
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Moje spotkania z bratem Rogerem (cz.3)

Od samej chwili zaistnienia, wspólnota z Taizé wywie-
ra³a ogromny wp³yw na swe najbli¿sze otoczenie, zataczaj¹c
coraz szersze krêgi. Do maleñkiej wioski w Burgundii za-
czê³y przybywaæ t³umy protestantów i katolików. Przemia-
na ¿ycia, jakiej doznawa³o tam wielu by³a tak radykalna, ¿e
papie¿ Jan XXIII nazwa³ Taizé �ma³¹ wiosn¹ Ko�cio³a�. I tak ju¿
pozosta³o.

W poni¿szych s³owach pragnê podzieliæ siê swym oso-
bistym do�wiadczeniem spotkania z bratem Rogerem, niezwy-
k³ym �wiadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.

O istnieniu Taizé dowiedzia³em siê z prasy ponad 30 lat
temu, kiedy by³em jeszcze uczniem szko³y �redniej. Jak ka¿dy
m³ody cz³owiek stoj¹cy u progu doros³ego ¿ycia, poszukiwa-
³em i ja swojej drogi. Z wielkim zainteresowaniem czyta³em
biografiê brata Rogera. Du¿e wra¿enie wywar³a na mnie odwa-
ga, jak¹ wykaza³ siê ratuj¹c w czasie wojny ¯ydów. Na miarê
swych mo¿liwo�ci pomaga³ wówczas tak¿e wszystkim, których
dotknê³a tragiczna po¿oga zniszczenia. By³ wtedy niewiele star-
szy ode mnie. Poruszy³a mnie równie¿ bardzo jego decyzja po-
�wiêcenia ¿ycia idei ekumenizmu, któr¹ podj¹³ w sposób bar-
dzo radykalny, id¹c za g³osem Boga wbrew woli swych najbli¿-
szych. Bóg w sposób bardzo namacalny i widoczny kszta³to-
wa³ rozpoczête dzie³o. W nied³ugim czasie do brata Rogera
do³¹czyli nastêpni bracia. W niedzielê wielkanocn¹ 1949 roku
pierwszych siedmiu braci z³o¿y³o �luby: celibatu, wspólnoty
dóbr i uznania pos³ugi przeora.

Kiedy w roku 1970 rozpocz¹³em studia, wspólnota z Ta-
izé znana ju¿ by³a w ca³ej Europie. Brat Roger i jego wspó³bra-
cia odwiedzali równie¿ kraje zza �¿elaznej kurtyny�, g³osz¹c
wszêdzie ideê pojednania. W Li�cie z Taizé 1999-2001 brat Ro-
ger wyja�nia przyczynê, dla której wspólnota podjê³a siê tej mi-
sji - �Gdyby nie obecne zachwianie warto�ci duchowych, nie
czuliby�my siê przynagleni, by i�æ do m³odych i zastanawiaæ
siê wspólnie z nimi. To dlatego od roku 1962 postanowili�my z
wielk¹ dyskrecj¹ je�dziæ do krajów Europy Wschodniej, ¿eby
spotykaæ m³odych, s³uchaæ ich, rozumieæ�. Dla podjêcia kon-
kretnych zadañ odnowy Ko�cio³a wspólnota Taizé w tym cza-
sie zapocz¹tkowa³a ideê Soboru M³odych. Aby przybli¿yæ tê
ideê ludziom m³odym, organizowane by³y spotkania z udzia-
³em braci ze wspólnoty Taizé, nierzadko z udzia³em brata Ro-
gera. W jednym z takich spotkañ zorganizowanych w Kurii Ar-
cybiskupiej w Katowicach mia³em szczê�cie uczestniczyæ wraz
ze swymi przyjació³mi z Duszpasterstwa Akademickiego, któ-
re w tym czasie dopiero siê formowa³o.

            Czy istnieje co�, co sprawia, ¿e ¿ycie
         staje siê piêkne, co�, o czym mo¿na
     powiedzieæ, ¿e przynosi rozkwit, wewnêtrzn¹
    rado�æ?... Tak, istnieje. To jest zaufanie.

Czy rozumiemy, ¿e w ka¿dym z nas to, co
  najlepsze, wzrasta dziêki pe³nemu prostoty zau-
 faniu? Nawet dziecko mo¿e siê na nie zdobyæ.

Jednak niezale¿nie od wieku prze¿ywamy
cierpienia, opuszczenie, �mieræ najbli¿szych.
A w ostatnich latach przysz³o�æ wielu osób jest
tak niepewna, ¿e trac¹ odwagê. Jak wiêc uwolniæ
siê od niepokoju?

�ród³o zaufania znajduje siê w Bogu,
który jest mi³o�ci¹.  Jego mi³o�æ to przebacze-
nie, to wewnêtrzne �wiat³o.

Zaufanie nie zamyka oczu na cierpienia
tak wielu ubogich na ca³ej ziemi, tych, którzy
nie maj¹ pracy, nie maj¹ co je�æ.

Te bolesne sytuacje stawiaj¹ przed nami
pytanie: jak byæ jedn¹ z takich osób, które -

w oparciu o ¿ycie w komunii

z Bogiem - bior¹ na siebie odpowiedzialne
zadania i staraj¹ siê wspólnie z innymi
czyniæ ziemiê bardziej go�cinn¹?

Oczekuj¹c na brata Rogera, byli�my mocno onie�mieleni obec-
no�ci¹ kilku biskupów. Wszak by³y to czasy niedawno zakoñczonego
Soboru Watykañskiego II, którego ustalenia dopiero w niewielkim
stopniu by³y wprowadzane. Z minuty na minutê napiêcie jednak ustê-
powa³o. Poczuli�my sie ca³kiem dobrze, kiedy sporej grupie uczestni-
ków spotkania zaproponowano zajêcie miejsca na pod³odze. Wówczas
nawet dostojny fiolet pasterzy Ko�cio³a sta³ siê nam bardziej bliski.
W niesamowity sposób odczuli�my pojawienie siê cz³owieka w bieli -
brata Rogera. Skierowa³ do nas niezwykle ciep³e, pe³ne mi³o�ci s³owa.
S³owa, które ka¿dy z nas m³odych tam zebranych rozumia³ i odkry-
wa³, jakby by³y kierowane do niego osobi�cie. Wszyscy zebrani mieli-
�my odczucie spotkania siê ze �wiêto�ci¹. Brat Roger stawia³ nam wiele
pytañ - o potrzebie wewnêtrznej przemiany, ukochaniu Boga i bli�nie-
go, pokoju i pojednaniu�, na niektóre osobi�cie odpowiada³. Up³ywa-
j¹cy czas zatar³ szczegó³y. Nie zatar³ jednak poruszenia serca pod wp³y-
wem s³ów, które zosta³y tam wypowiedziane, powtarzane przez brata
Rogera w ró¿nym czasie i w ró¿nych miejscach, jak chocia¿by te z
zacytowanego ju¿ wcze�niej Listu:

Osobi�cie zapamiêta³em jedynie pewne przes³anie o powinno-
�ci ka¿dego chrze�cijanina. Brat Roger powiedzia³: "Chrze�cijanin po-
winien w swym ¿yciu du¿o podró¿owaæ i pisaæ du¿o listów". Sam da-
wa³ najlepszy przyk³ad realizacji tego przes³ania. Dzi� dodaæ mo¿na,
¿e tak postêpowa³ równie¿ nasz ukochany papie¿ Jan Pawe³ II.

Przes³anie brata Rogera poruszy³o mnie tak bardzo, ¿e potrak-
towa³em je jako osobiste wezwanie do realizacji. Okaza³o siê, ¿e ka¿-
dy z uczestników spotkania zosta³ w jaki� sposób osobi�cie do-
tkniêty. Mówili�my o tym wracaj¹c poci¹giem do Gliwic ju¿ do-
brze po pó³nocy. Po dotarciu na miejsce, nie bacz¹c na pó�n¹ porê,
poszli�my wprost do naszego duszpasterza. Obudzili�my go, bo
musieli�my siê sw¹ rado�ci¹ podzieliæ. Do�wiadczyli�my bowiem cze-
go� podobnego jak uczniowie z Emaus, którzy rozpoznali swego Pana
na �³amaniu chleba�. Jan �wierczek

*

*

*

*

*

*

"Do Taizé przybywa siê jak do �ród³a"
(Jan Pawe³ II, pielgrzymka do Taizé 1986 r.)
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Ofiara krzy¿a
(£k 2, 22-38)

�U synów Izraela do Mnie nale¿eæ bêd¹ pierwociny
³ona matczynego�

   (Wj 13, 2).

Ta zasada Tory swymi korzeniami siêga³a owego wydarzenia z czasów nie-
woli egipskiej, kiedy to z krêgu przeznaczonych na �mieræ pierworodnych potom-
ków mêskich, zostali przez Boga wydzieleni synowie izraelscy. ̄ ydzi wywodzili z niej
nakaz ofiarowania Jahwe ka¿dego pierworodnego. Taka ofiara by³a wiêc równoznacz-
na z nabywaniem od Boga ¿ycia dla dziecka (Nota bene: dla chrze�cijan to osobliwy
obraz chrztu Nowego Przymierza, który jest zanurzeniem w ¿yciu Boga). Nastêpnie
nale¿a³o dziecko wykupiæ. W ten sposób pozyskiwano ju¿ nie matczyne �pierwoci-
ny�, ale w³asnego syna (por. Wj 13, 15). Odt¹d stawa³ siê on znakiem, tzn. przekazi-
cielem zamiaru Bo¿ego i przypomnieniem bogatej w mi³osierdzie obecno�ci Bo¿ej.

W tym kontek�cie zaskakuj¹ce okazuje siê proroctwo, które przekazuje
o Jezusie natchniony Duchem Bo¿ym starzec Symeon. Historia ¿ycia Jezusa ma na
sta³e wpisaæ siê na karty historii Izraela, która okazuje siê byæ histori¹ zbawienia
przez Boga ca³ej ludzko�ci (por. £k 2,31). Kluczowa dla naszych rozwa¿añ zapowied�
odrzucenia tego daru jest punktem centralnym w zamiarze, jaki ma Bóg wzglêdem
Dzieciêcia: �Oto Ten przeznaczony jest (�) na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹.�
A wszystko po to, by ka¿dy cz³owiek okre�li³ ostatecznie swoje odniesienie do Boga,
do Jego mi³o�ci; �aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu.�

Taki mo¿e byæ sens cierpienia. Byæ rzeczywisto�ci¹, dziêki której Bóg wzywa
drugiego cz³owieka do wiary w Jego pe³n¹ ³askawo�ci obecno�æ. Udzieliæ Mu swych
d³oni i ramion, które rozpinaj¹ siê na krzy¿u.

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Mozaika
Zmartwychwstania

Mozaika z lewej strony o³tarza w jawor-
nickim ko�ciele przedstawia scenê Zmartwych-
wstania. Chrystus Zmartwychwsta³y góruje nad
innymi postaciami. Otacza Go blask i chwa³a.
Poni¿ej ukazany jest Jego grób, przy którym
zasiada anio³ i og³asza przychodz¹cym niewia-
stom Zmartwychwstanie. Niewiasty nios¹ w rê-
kach dzbany - wonno�ci do namaszczania
zmar³ych. Na samym dole mozaiki widzimy po-
skrêcane sylwetki wartowników, z których
dwóch �pi, a jeden z niedowierzaniem wyci¹ga
rêkê w kierunku Zmartwychwsta³ego Chrystusa.
Miêdzy wartownikami a reszt¹ postaci widnieje
przepa�æ - rozgraniczenie ludzi, którzy przyjêli
i którzy odrzucili naukê Chrystusa i wie�æ o Jego
Powstaniu z Martwych. Na górze, z prawej stro-
ny ukazana jest Golgota, na której stoj¹ trzy
krzy¿e. Przypominaj¹ nam o drodze, jak¹ wy-
bra³ Bóg, aby nas zbawiæ i o ofierze, jak¹ z³o¿y³
za nas Chrystus. Ca³a scena niesie niezwykle
aktualne przes³anie.

Bóg umar³ za wszystkich i wszystkim daje szansê na zbawienie -
mo¿na j¹ przyj¹æ jak przychodz¹ce do Grobu Pañskiego niewiasty, lub jak
jeden z ³otrów ukrzy¿owanych wraz z Jezusem, albo odrzuciæ lub prze-
spaæ, jak stra¿nicy przy Grobie. Decyzja nale¿y do ka¿dego z nas i nale¿y
j¹ podj¹æ szybko i rozwa¿nie, gdy¿ �nie znamy dnia ani godziny�.

M. Sz.

R.W.
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��wszystko co dobre wydarzy siê w naszym
doros³ym ¿yciu, swój pocz¹tek ma w dzieciñ-

stwie, w domu rodzinnym i w jego
bezpo�rednim s¹siedztwie�.

Rozmowê z Wicestarost¹ Powiatu My�lenickiego -
W³adys³awem Kurowskim - dla BIA£EGO KAMYKA
przeprowadzi³ Jan �wierczek

Z racji pe³nionego
urzêdu jest Pan osob¹ zna-
n¹ mieszkañcom Jawornika.
Jawornik to Pana ma³a ojczy-
zna, ojcowizna, kolebka,
miejsce radosnego dzieciñ-
stwa i wzrastania. Tak¹ ta
ziemia by³a i jest jednak tak-
¿e dla wielu innych. Jak to siê
sta³o, ¿e w wolnych, demo-
kratycznych wyborach
mieszkañcy Ziemi My�lenic-
kiej powierzyli Panu w po-
przedniej kadencji urz¹d Bur-
mistrza Miasta i Gminy My-
�lenice, a w tej - urz¹d wice-
starosty Starosty Powiatu
My�lenickiego? Zadecydo-
wa³ o tym w pewnym sensie
�przypadek�, czy te¿ spe³nione marzenie dziecka, które na pytanie
rodziców - �Kim bêdziesz w ¿yciu?�, odpowiada³o - �Starost¹�.

W³adys³aw Kurowski: W ka¿dym indywidualnym przy-
padku, wszystko co dobre wydarzy siê w naszym doros³ym ¿y-
ciu, swój pocz¹tek ma w dzieciñstwie, w domu rodzinnym i w
jego bezpo�rednim s¹siedztwie. Tak te¿ by³o i u mnie. Mia³em to
wyj¹tkowe szczê�cie wzrastaæ w domu pe³nym ciep³a i mi³o�ci,
ale te¿ dyscypliny i ciê¿kiej pracy. Atmosfera  uczciwo�ci i odpo-
wiedzialno�ci towarzyszy³a mi w moim m³odym ¿yciu. Dzieciñstwo,
dom rodzinny, wspaniali koledzy z s¹siedztwa, szko³a podstawo-
wa i ksi¹dz proboszcz Jan Kastelnik z jego cennymi uwagami to
�rodowisko, któremu jestem wdziêczny za �fundament� ¿ycia.

Ale tak naprawdê wszystko, co wi¹¿e siê z moj¹ aktyw-
no�ci¹ w ¿yciu doros³ym, rozpoczê³o siê oko³o 30 lat temu, kiedy
to w naszej Parafii zacz¹³ rozwijaæ siê ruch rekolekcyjny. Wielka
grupa dzisiejszych 40-latków organizowa³a sobie swoje m³ode
¿ycie w duchu religijnym, przejawiaj¹c ró¿ne formy aktywno�ci.
Zespó³ muzyczny, zespó³ teatralny, zespó³ synodalny, ko³o ró-
¿añcowe, odwiedzanie chorych, wyjazdy do innych parafii z wy-
stêpami, organizowanie wspólnych pielgrzymek, kolêdowanie z
szopk¹ ale te¿ �wiêtowanie imienin i rozrywka, to tylko niektóre
z dzia³añ ówczesnej m³odzie¿y w naszej Parafii. A¿ wreszcie wielu
z nas odnalaz³o w tej Grupie swoje partnerki i partnerów ¿ycio-
wych. Wspominam to dlatego, gdy¿ uwa¿am, ¿e dla mnie i dla
wielu moich przyjació³ by³ to wa¿ny okres w naszym ¿yciu, maj¹-
cy du¿y wp³yw na dzisiejsze nasze postawy. Czas, w którym uczy-
li�my siê pobo¿no�ci, odpowiedzialno�ci, umiejêtno�ci organizo-
wania swojego ¿ycia, ale te¿ ¿ycia dla innych, czyli aktywno�ci
spo³ecznej.

I wracaj¹c do pytania, to przyznam szczerze, chyba nie
wiedzia³em nawet, jako dziecko, ¿e jest kto� taki jak starosta czy
burmistrz, tak wiêc nie mog³em o tych funkcjach marzyæ. Wiem
natomiast jedno - ¿e zawsze chcia³em siê uczyæ i zdobyæ solidne
wykszta³cenie. Wiele z tych marzeñ dziêki rodzicom  ale i w³a-
snemu uporowi uda³o siê.

Ja osobi�cie nie wierzê w teoriê przypadku. To, kim jeste-
�my, jakie role pe³nimy w ¿yciu, zale¿y od obdarowania nas w
�talenty�, od odpowiedzialno�ci za ich rozwijanie i od relacji jakie
odbywaj¹ siê miêdzy otaczaj¹cymi nas lud�mi. Te do�wiadcze-
nia, o których wcze�niej wspomina³em, jak równie¿ zaufanie wielu
mieszkañców wyra¿one w wyborach doprowadzi³y mnie do tych
zaszczytnych funkcji. Nie wiem, czy udaje mi siê to, ale staram
siê tak pracowaæ, aby ten mój osobisty zaszczyt  by³ te¿ powo-
dem do satysfakcji dla Jaworniczan  i podniesieniem presti¿u
naszej ma³ej ojczyzny jak¹ jest Jawornik.

BK: W rozmowie ze Starost¹ trudno nie poruszyæ spraw
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ w³adz samorz¹dowych. Mimo wielu
prze¿ywanych pañstwowych kryzysów politycznych trudno jed-
nak nie zauwa¿yæ wymiernych efektów dzia³añ bliskich ludziom
lokalnych w³adz. Okaza³o siê wiele razy, ¿e wspólnie podjête de-
cyzje i zgodne wspó³dzia³anie w³adz i lokalnych spo³eczno�ci przy-
nios³o znakomite owoce.

WK: Samorz¹dno�æ w Polsce to jeden z ja�niejszych  ob-
szarów naszej najnowszej historii. To sytuacja,  w której uwierzy-
li�my, ¿e to, co dzieje siê lub powinno dziaæ siê w najbli¿szym
otoczeniu, zale¿y w du¿ej mierze od nas samych. Warunek jest
tylko jeden: musimy umieæ siê zorganizowaæ i odpowiedzieæ na
pytanie, co mogê zrobiæ poza obrêbem w³asnego podwórka, dla
swojej miejscowo�ci. Bo przecie¿ ka¿dy z nas ma w sobie wiele
m¹dro�ci i pomys³ów, które mog¹ s³u¿yæ Jawornikowi. Wystar-
czy tylko trochê aktywno�ci, a efekty same przyjd¹.

Mamy przecie¿ swoj¹ lokaln¹ samorz¹dno�æ; Radê So-
³eck¹, So³tysa, Radnych Gminnych i Powiatowych, którzy repre-
zentuj¹ nasz¹ miejscowo�æ na zewn¹trz i zabiegaj¹ o jej rozwój.

Mamy te¿ dosyæ poka�ny zasób naszych wspólnych osi¹-
gniêæ i do�wiadczeñ, które bêd¹ procentowa³y na przysz³o�æ.
Chcê w tym miejscu wspomnieæ i doceniæ zaanga¿owanie wielu
osób w budowê stra¿nicy, gazoci¹gu, ko�cio³a, wodoci¹gu, czê-
�ci sieci telefonicznej, boiska sportowego, o�wietlenia uliczne-
go, chodników, sali gimnastycznej i gimnazjum. A ostatnio jako
jedynej miejscowo�ci w Gminie uda³o siê, dziêki kilkudziesiêcio-
sobowej grupie mieszkañców, siêgn¹æ po �rodki z Unii  Europej-
skiej w ramach programu �Odnowa Wsi�. Tego nikt w pojedynkê
nie dokona³. To by³o mo¿liwe dziêki wspólnemu dzia³aniu i zaan-
ga¿owaniu wielu osób. Bo przecie¿ by³y te¿ trudno�ci i k³opoty, byli
i s¹ malkontenci, którzy nie pomagaj¹ ale chêtnie utrudniaj¹. I
w³a�nie te trudne sytuacje we wspólnym dzia³aniu mo¿na po-
konaæ, z czasem o nich zapomnieæ, pozostawiaj¹c to, co do-
brego uda³o siê dokonaæ.

Ja osobi�cie w swojej pracy samorz¹dowej wcze�niej
jako burmistrz a obecnie wicestarosta powiatowy, do�wiad-
czam obcowania z ró¿nymi lud�mi. S¹ osoby energiczne,
zaradne, którym siê w ¿yciu powiod³o, same chêtne do wspó³-
pracy i pomocy. Ale s¹ te¿ osoby w jaki� sposób w ¿yciu oka-
leczone, niejednokrotnie pretensjonalne. I jednym i drugim po-
�wiêcam czas, próbujê siê od nich czego� nauczyæ,  a gdy
potrafiê i mogê - pomagam. Niejednokrotnie oczekujê te¿ sam
wsparcia i pomocy w trudnych decyzjach. I chcê tutaj powie-
dzieæ, ¿e zawsze to wsparcie, pomoc i wiele dobra od miesz-
kañców Jawornika otrzymywa³em, za co korzystaj¹c z tej
okazji serdecznie Wszystkim dziêkujê.

Wracaj¹c do pytania chcê powiedzieæ, ¿e w³a-
dze lokalne te¿ s¹ nara¿one na ró¿ne niebezpie-
czeñstwa,  kryzysy i zawirowania. Pewnie mniej
odczuwalne i dolegliwe dla spo³eczeñstwa,
ni¿ te na samej �górze�. Ale tê ró¿nicê za-
wdziêczamy uniwersalnej warto�ci,
tóra kryje siê pod pojêciem SAMO-
RZ¥DNO�Æ. c.d. na str. 7

BIA£Y KAMYK:

Wicestarosta Powiatu My�le-
nickiego W³adys³aw Kurowski
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BK: W poprzedniej kadencji jako Burmistrz Miasta i Gmi-
ny My�lenice zakoñczy³ Pan budowê krytej p³ywalni w My�leni-
cach. By³ Pan wielkim orêdownikiem tego przedsiêwziêcia, jak i
wielu innych inwestycji sportowych. Mieszkañcy Jawornika pa-
miêtaj¹ z tamtego okresu budowê Gimnazjum wraz z piêkn¹ sal¹
gimnastyczn¹. Mo¿na st¹d wysnuæ wniosek, ¿e docenia Pan rolê
sportu, szczególnie tego uprawianego masowo.

WK: To prawda, ¿e parê spraw uda³o nam siê wspólnie
za³atwiæ, ale na wiele te¿ zabrak³o czasu. Niew¹tpliwie inwesty-
cje w szeroko rozumian¹ edukacjê, w tym obiekty sportowe, by³y
dla mnie jako burmistrza  pierwszoplanowymi. Zdawali�my so-
bie bowiem sprawê, ¿e inwestycja w edukacjê to inwestycja w
przysz³o�æ. Wspólnym wysi³kiem wybudowali�my kryt¹ p³ywal-
niê, która jest najwiêksz¹ inwestycj¹ gminn¹, cztery sale gimna-
styczne i kilka obiektów szkolnych, w tym - co dla naszej miej-
scowo�ci wa¿ne - obiekt Gimnazjum z piêkn¹ sal¹ gimna-
styczn¹. Trudno przeceniæ role tych obiektów dla mieszkañ-
ców Gminy i Jawornika. Sport przecie¿ wyzwala wiele pozy-
tywnej energii, której wszystkim nam w ¿yciu bardzo potrze-
ba. Pragnê jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim, którzy wspie-
rali mnie przy realizacji tych przedsiêwziêæ, szczególnie Rad-
nym, Radzie So³eckiej, Stowarzyszeniu Pomocy Szkole,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i wielu innym wspó³pracuj¹cym
ze mn¹ osobom bez, których moja praca, kiedy� jako burmistrza
a obecnie wicestarosty by³aby znacznie trudniejsza i na pewno
mniej efektywna.

BK: Jako Starosta bierze Pan udzia³ w wielu uroczysto-
�ciach i lokalnych imprezach. W Jaworniku organizowane s¹ one
g³ównie w szko³ach i stra¿nicy OSP. Znane s¹ wszystkim Pana
g³êbokie, a zarazem ciep³e, nie pozbawione pewnego sentymentu
do przesz³o�ci wypowiedzi, w których podkre�la Pan warto�ci
rodzinne, a tak¿e odpowiedzialno�æ za siebie i innych, koniecz-
no�æ pracy nad sob¹ i zaanga¿owania. Mo¿e trudno siê tym dzie-
liæ, ale Panu tak¿e kto� te warto�ci przekaza³.

WK: Tak jak ju¿ wcze�niej wspomina³em uwa¿am, ¿e to
co cz³owiek doros³y robi, mówi, jakie warto�ci s¹ mu bliskie -
zosta³o ukszta³towane w dzieciñstwie i w wieku dorastania. Pó�-
niej jest tylko mo¿liwo�æ rozbudowania tego, co wcze�niej siê w
nas wydarzy³o.  Ka¿dy dzieñ jest wa¿ny aby pracowaæ nad sob¹,
zmieniaæ z³e przyzwyczajenia, próbowaæ staraæ siê byæ lep-
szym. Je¿eli chodzi o mnie to powiem, ¿e bardzo jestem rad
z ka¿dej dobrej i ciep³ej oceny mojej osoby. Uwagi te¿ sobie
ceniê, gdy¿ zmuszaj¹ mnie do zastanawiania nad tym co ro-
biê. Szczególnie dlatego, ¿e podobno grzech pychy uchodzi
z ka¿dego cz³owieka dopiero w godzinie �mierci. Chcê jed-
nak powiedzieæ, ¿e uwa¿am siê za cz³owieka szczê�liwego,
chocia¿ nie pozbawionego ró¿nych trosk i problemów. Zga-
dzam siê ze s³owami ksiêdza Jana Twardowskiego - �W ¿y-
ciu jest dobrze i niedobrze bo gdyby by³o tylko dobrze to by-
³oby niedobrze�. Z tym co dobre próbujê siê dzie-
liæ z innymi, a z problemami staram siê radziæ
sam. Moj¹ recept¹ na szczê�cie i ³atwiejsze ¿y-
cie jest pozytywny stosunek do ka¿dego cz³o-
wieka, nawet do takiego, który niekoniecznie jest
mi przyjazny, gdy¿ nastawienie jego mo¿e wyni-
kaæ z problemów, które w sobie kryje. Sk¹d takie
nastawienie do ¿ycia? Tak naprawdê  tego nie
wiem. Nie przypominam sobie, by który� z rodzi-
ców mówi³: masz robiæ tak czy tak, ale pewnie prze-
kaz odbywa³ siê bardziej subtelnie, poprzez przy-
k³ad i dobre postêpowanie. Ka¿dy spotykany prze-
ze mnie cz³owiek w jaki� sposób kszta³towa³  moje
widzenie �wiata. Rodzice, siostra, dziadkowie,

kuzyni, koledzy, s¹siedzi,
nauczyciele, moja trójka
dzieci i ¿ona to im zawdziê-
czam wszystko co dobre w
moim ¿yciu. I jeszcze jed-
no co wa¿ne w ¿yciu - to
rola nauki i kszta³cenia. To
niejednokrotnie trudne,
gdy¿ wymaga wysi³ku w³a-
snego i rodziny. Ale jak¿e
bardzo pomocne w ¿yciu.
Ka¿dy dzieñ kszta³cenia
pomaga w ¿yciu. Nawet je-
¿eli nie da czasem wyma-
rzonej pracy, to pomaga le-
piej rozumieæ �wiat wokó³
mnie i daje mo¿liwo�æ lep-
szego z niego korzystania.

BK: Nasza parafialna
wspólnota to rodzina ro-
dzin, w�ród nich, tak¿e
Pana rodzina. Na tym tere-
nie nie ma nominacji, funk-
cji... Jest natomiast wza-

jemna troska i s³u¿ba. Na ile jest to tylko mo¿liwe, proszê bardzo
o podzielnie siê z nami, jak Pan wspólnie z najbli¿szymi prze¿y-
wa spe³nianie siê tego najg³êbszego powo³ania, jakim jest nie-
w¹tpliwie wype³nienie tak wa¿nego dzi� zadania mê¿a i ojca.

WK: To najwa¿niejsza, wymagaj¹ca najwiêkszej odpowie-
dzialno�ci i pokonywania wielu trudno�ci rola, jak¹ przychodzi
nam wype³niaæ w ¿yciu. Nie ma takiej szko³y czy dyplomu, które-
go zdobycie dawa³oby gwarancjê sukcesu w pe³nieniu roli ojca i
mê¿a. Dopiero zrozumienie, ¿e jest to powo³anie, które reali-
zujemy na mocy sakramentu ma³¿eñstwa, daje szanse na przy-
zwoite jego realizowanie. My�lê, ¿e nie ma ¿adnej mo¿liwo�ci
dobrego prze¿ywania rodzicielstwa i roli mê¿a bez codziennego
odwo³ywania siê do bogactwa zawartego w³a�nie w sakramen-
tach. Wspólne przebywanie i praca w gospodarstwie domowym,
rozmowy o wielu problemach ¿ycia codziennego ka¿dego z cz³on-
ków rodziny, wspólne �wiêtowanie ró¿nych uroczysto�ci, cza-
sami odrobina wspólnego czasu po�wiêconego na wypoczy-
nek to dzisiejsza moja rzeczywisto�æ poza prac¹ zawodow¹.

Dzisiejsza praca wymaga du¿ego czasowego zaanga-
¿owania. Mam wiêc �wiadomo�æ uszczerbku jaki ponosi z tego
wzglêdu moja rodzina. Ale jest to dolegliwo�æ, która dotyka prze-
cie¿ dzisiaj wiele naszych rodzin. Tak wiêc wa¿nym staje siê
problem, jak organizowaæ czas poza prac¹ zawodow¹ z korzy-
�ci¹ dla swojej rodziny.

BK: Bardzo dziêkujê za rozmowê.

26 luty
8 Niedziela Zwyk³a
Oz 2, 16. 17. 21-22;
2 Kor 3, 1-6; Mk 2, 18-22.

� <<...m³ode wino nale¿y wlewaæ
do nowych buk³aków>>�

/Mk 2, 22/

W³adys³aw Kurowski z ¿on¹ Edyt¹
i dzieæmi Natali¹ i Damianem na
wie¿y widokowej Che³m
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Historia Szko³y w Jaworniku - cz. IV
Spora czê�æ mieszkañców Jawor-

nika ma jeszcze w pamiêci obej�cie wo-
kó³ obecnej Szko³y Podstawowej, a mia-
nowicie sytuacjê, kiedy nie by³o jeszcze
budynku Gimnazjum. Chcê przywo³aæ te
foto-wspomnienia w pamiêci, aby przypo-
mnieæ fakty, w wyniku których pojawi³y siê
w obrêbie szko³y obiekty sportowe, które
s³u¿y³y wiele lat jako baza dla rozwoju fi-
zycznego uczniów, a tak¿e jako miejsce
do przeprowadzenia ró¿nych imprez spor-
towych i kulturalnych.

Otó¿, od 1967 r. szko³a w okresie
wakacji pe³ni³a funkcjê budynku przezna-
czonego na potrzeby organizowania ko-
lonii letnich, dla dzieci pracowników PSS-
Spo³em w My�lenicach. To w³a�nie PSS
oraz tutejszy zak³ad KPRD pomog³y sfi-
nansowaæ i wykonaæ w 1969 r. dwa bo-
iska asfaltowe i basen k¹pielowy. Du¿¹
czê�æ pracy wykonali �czynem spo³ecz-
nym� sami rodzice, dzieci i ¿o³nierze. W
konkursie na budowê boisk szko³a zajê³a

5 miejsce w województwie, otrzymuj¹c od
krakowskiego kuratorium pieni¹dze na
pomoce naukowe.

Nie potrafiê siê oprzeæ pokusie
wtr¹cenia dygresji, która siê sama nasu-
wa. Basen, który by³ w tamtych czasach
atrakcj¹ letni¹ dla Jaworniczan i go�ci,
którzy wypoczywali w naszej miejsco-
wo�ci (sam za¿ywa³em w nim k¹pieli),
od lat przesta³ pe³niæ funkcjê, do której
zosta³ zbudowany. Mo¿na by zadawaæ
sobie pytanie - dlaczego? Odpowied�
nie jest prosta, bo z³o¿y³o siê na ni¹ wie-
le czynników. Niemniej jednak obecnie
basen jest sol¹ w oku mieszkañców, za-
dr¹, któr¹ siê przemilcza w dyskusjach i
w pewnym sensie problemem, którego
za³atwienie ³¹czy siê z du¿ym nak³adem
finansowym. Mo¿liwe, ¿e uda siê go za-
³atwiæ.

9 grudnia 1969 r. szkole nadano
imiê Janka Krasickiego, komunistyczne-
go dzia³acza ZWM. To taki epizod, które-

go nie warto roztrz¹saæ i nad nim siê roz-
wodziæ, z uwagi na to, ¿e patron by³ przy-
porz¹dkowany szkole przez ówczesne
w³adze i nikt nie mia³ na to wp³ywu.

W latach 70-tych, w pracy dydak-
tycznej coraz czê�ciej stosowano �rodki
wizualne takie jak; epidiaskop, rzutnik itp.
W czasie lekcji zwracano uwagê na indy-
widualizacjê nauczania i jej problemo-
wo�æ. K³adziono nacisk na udzia³ uczniów
w olimpiadach przedmiotowych. Szko³a
wspó³pracowa³a z Poradni¹ Wychowaw-
czo-Zawodow¹, która udziela³a wskazó-
wek do pracy z uczniami maj¹cymi pro-
blemy w nauce. Du¿e znaczenie przywi¹-
zywano do w³a�ciwego przygotowania
uroczysto�ci szkolnych, odpowiedniej
oprawy. Zwracano uwagê na ceremonia³
apeli okoliczno�ciowych, �lubowania klas
I, po¿egnania absolwentów szko³y.

W naszej wêdrówce przez historiê
losów szko³y w Jaworniku zbli¿yli�my siê
do lat 80-tych. A te, jak wiemy ju¿, w pierw-
szym okresie zdominowa³y wydarzenia

�W iem ale nie wiem�

�Znaki ufno�ci� - znaki nieufno�ci
�Niebieskie okulary� - czerwone okulary

�Sumienie ruszy³o� - sumienie stanê³o
�Krzy¿yk na drogê� - kó³eczko na drogê

�Zeszyt w kratkê� - zeszyt w linie
wiem, wiem...

poeta- to Ty.... nie ja.
Próbujê...czy ja te¿ mogê...

S³owa: wiary, nadziei, mi³o�ci...
Chcê, by najwa¿niejsze to by³y warto�ci.

Naucz biedn¹, zab³¹kan¹ owieczkê...
Nie wiem, nie wiem... Jak ¿yæ?
Jak pod¹¿aæ za nici¹ Ariadny,

w korytarzach ¿yciowych labiryntów?
Jak byæ mi³osiernym Samarytaninem?

Jak zasiaæ ziarno pokoju i nadziei?
Jak byæ poet¹?

Jak nie zostaæ niewiernym Tomaszem?
Jak darowaæ ludzko�ci prometejski ogieñ?
Jak rozplataæ szary wêze³ w mym sercu?

Ty mnie poprowad�...
Daj mi poznaæ sens prawdziwego ¿ycia...

Dominika

bêd¹ce nastêpstwem wprowadzenia stanu wojennego. Dzieñ
13 grudnia 1981 r., to data, która ¿ywo oddzia³uje na nasze
wspomnienia. To czas trudny dla szko³y. W³adze zachêca³y
nauczycieli do podpisywania deklaracji lojalno�ci. W ca³ym
kraju narasta³ kryzys gospodarczy, dzia³alno�æ szko³y stawa-
³a siê z roku na rok coraz trudniejsza. Brakowa³o pieniêdzy
na remonty, pomoce naukowe. W tym miejscu nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e chocia¿ spo³eczeñstwo jako� tam funkcjonowa³o w
czasach ró¿nych politycznych i gospodarczych niepokojów,
to troska dyrektora i grona pedagogicznego o poprawê wa-
runków nauczania oraz wykszta³cenie i wychowanie by³a na-
prawdê imponuj¹ca.

W 1991 r. po 25 latach kierowania szko³¹ odszed³ na
emeryturê dyrektor Jan Bidziñski. W ostatnich latach swej
pracy podj¹³ starania i dokona³ znacznej modernizacji szko³y
m.in. zainstalowano centralne ogrzewanie, pomalowano szko-
³ê. Wtedy te¿ szko³a zrezygnowa³a z dotychczasowego pa-
trona.

W. Sz.

Czy rozpoznajesz siê na tym zdjêciu? Podziel siê
z Redakcj¹ BIA£EGO KAMYKA.
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Jak ¿ywe stanê³y mi
przed oczami obrazy sprzed
lat, gdy us³ysza³em, ¿e �wia-
t³o Betlejemskie dotrze do Ja-
wornika. Dwa roz³¹czne �wia-
ty i epoki spotka³y siê po raz
wtóry w tym ogniu.

Grudzieñ 1989 roku,
za kilka dni Bo¿e Narodzenie.
Nasza dru¿yna harcerska w
Wiedniu, pracuj¹ca przy dusz-
pasterstwie polskim, po raz
kolejny otrzyma³a od skautów
austriackich betlejemski ogieñ. Przynie�li�my go jak do Ko�cio³a
Polskiego przy Rennwegu,  sk¹d Rodacy zabierali to �wiat³o po-
koju do swych domów .

Ale tamten grudzieñ by³ inny. W Polsce od kilku miesiêcy
by³ nowy rz¹d i zaczyna³ siê powrót do niepodleg³o�ci pañstwowej
i wolno�ci osobistej. Dla polskich emigrantów otwiera³a siê droga
do Ojczyzny. Wielu po raz pierwszy od lat mog³o pojechaæ na �wiêta
do rodzinnego domu.

I znów �wiat³o
Betlejemskie...

Betlejemskie �wiat³o Pokoju niesione sztafet¹ przez skau-
tów z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem dotar³o do
Polski 17 grudnia br. o godzinie 11.01. Na przej�ciu granicz-
nym na £ysej Polanie skauci s³owaccy uroczy�cie przekaza-
li �wiat³o reprezentacji Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

Bez
odpowiedzi

Co to mi³o�æ?
Czy... wrz¹c¹ wod¹ pragnienia,
uczuciem walcz¹cym z natur¹,

lêkiem samotno�ci?
Co to szczê�cie? Czy... s³owem ¿ycia,

wierszem, pocz¹tkiem, muzyk¹
zmys³ów, od marzeñ do spe³nienia?

Co to poezja?
Czy... aktem �mia³o�ci, rozmow¹

niemych s³ów, wrzaskiem symboli, klêsk¹
warto�ci, transem przeno�ni,

momentem porywu twórczo�ci?
Coraz czê�ciej pytam:

- Co to wszystko ma znaczyæ?
Mo¿e to  jest ¿ycie?

A... co to, czym jest ¿ycie?
Poezj¹ - p³omyczkiem - my�l¹,

która istnieje?

Dominka

Tak wiêc postanowili�my ogieñ - przemyciæ. I tak te¿ siê
sta³o, z Bo¿¹ pomoc¹. Nie zdmuchn¹³ w¹t³ego p³omyka wiatr, gdy
wysiadali�my z nim przed tankowaniem. Nie dojrza³y go te¿ w�cib-
skie oczy stró¿ów odchodz¹cego porz¹dku, zwiedzione mo¿e �mie-
chem czwórki dzieci, gniot¹cych siê w wy³adowanym po brzegi
samochodzie. Wie�li�my �wiat³o betlejemskie, ale te¿ i masê rze-
czy dla potrzebuj¹cych wtedy w³a�ciwie wszystkiego bliskich w
kraju. Nie by³o te¿ oczywi�cie uroczystych powitañ na granicy,
jakie mogli�my ogl¹daæ w telewizji w nastêpnych latach.

Przyjechali�my do Krakowa po dziesiêciu godzinach zma-
gania siê z przestrzeni¹ i zim¹. Przyjechali�my szczê�liwi, ¿e siê
uda³o. Ogrzani w szczególny sposób tym ma³ym p³omykiem w har-
cerskiej latarni, który mia³ przed tamt¹ Wigili¹ tak wielk¹ warto�æ.
By³ to bowiem symbol i dowód powracania do wolnego �wiata.
Wieczorem w³o¿yli�my harcerskie mundury - Andrzej, Micha³,
Jurek i Ola, aby wzi¹æ udzia³ w specjalnej mszy �w. w harcerskim
ko�ciele �w. Idziego, tu¿ pod Wawelem. Tam te¿ przekazali�my
p³on¹cy betlejemski ogieñ w rêce krakowskich druhów z ZHR, któ-
rzy rozwie�li go w nastêpnych dniach do wielu dru¿yn i parafii w
ca³ej Polsce.

W tym roku, my dziadkowie, a oni ju¿ rodzice i ju¿ nie w
Wiedniu, ale z powrotem w Polsce, tu w Jaworniku, zapalili�my w
naszym domu Betlejemskie
�wiat³o. Ze wzruszeniem wspo-
minaj¹c tamten dzieñ dziêkujemy
Panu Bogu za dzieñ dzisiejszy.

W tej podnios³ej atmosferze wyrós³ pomys³, aby po raz
pierwszy zawie�æ ogieñ z Betlejem do Polski. Sprawa jednak nie
by³a tak zupe³nie prosta, i to z dwóch powodów. No bo jak tu wie�æ
zapalon¹ �wiecê w poci¹gu czy w samochodzie i to jeszcze przez
tyle czasu; na granicach sta³o siê wtedy zwykle po parê godzin.
Trochê to niebezpieczne, do�æ niewygodne, a ju¿ zupe³nie sprzeczne
z przepisami. A z drugiej strony, po drodze do Polski trzeba by³o
sforsowaæ dwukrotn¹ wnikliw¹ kontrolê celników czechos³owac-
kich, którzy tkwi¹c jeszcze cia³em i dusz¹ w komuni�mie, dotkli-
wie uprzykrzali ¿ycie ciesz¹cym siê pocz¹tkami wolno�ci i mog¹-
cym ju¿ wyje¿d¿aæ na zachód Polakom. A poza tym, jak tu wyt³u-
maczyæ takim, ¿e ogieñ betlejemski nie jest przeciw ustrojowi, gdy
przecie¿ prawda jest zupe³nie inna. Poczucie wiêzi chrze�cijañskiej
zawsze by³o �miertelnym zagro¿eniem dla wszystkich dyktatur.

Andrzej Paw³owski
(b. dru¿ynowy 1. Dru¿yny Harcerzy

im. Mieszka I w Wiedniu)
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KA¯DY �WIÊTYM MO¯E BYÆ...
Mêczennicy Podlasia

Mam szczer¹ wolê s³u¿yæ Bogu i Ojczy�nie,
nie�æ chêtn¹ pomoc bli�niemu...

Stefan Wincenty Frelichowski urodzi³ siê w
roku 1913 w Che³m¿y k. Torunia. Dorasta³ w rodzinie
rzemie�lniczej, ojciec prowadzi³ piekarniê i cukierniê,
która �wszczepi³a mi w duszê ten boski pierwiastek,
wszczepi³a mi mi³o�æ ogólnoludzk¹ do uci�nionych i
biednych, da³a mi poszanowanie dla pracy�. Religijna
i ¿yj¹ca staropolskimi zwyczajami rodzina, uczy³a go
umi³owania Boga i Ojczyzny, ju¿ du¿o wcze�niej ni¿
zobaczy³ wkraczaj¹ce w 1918 r. wojsko polskie czy
zacz¹³ uczêszczaæ na katechezê.

W gimnazjum 14-letni Wicek, tak go do koñca
¿ycia nazywali przyjaciele, wstêpuje do dru¿yny im.
Zawiszy Czarnego i szybko zostaje zastêpowym. Jest te¿ cz³onkiem Sodalicji Ma-
riañskiej. W tych dwóch �rodowiskach kszta³tuje siê niezwyk³a osobowo�æ przy-
sz³ego harcmistrza i kap³ana, Polaka i �wiêtego.

W 1930 r. otrzymuje jedn¹ z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w harcer-
stwie - zostaje dru¿ynowym. Jest te¿ równocze�nie prezesem Sodalicji. Przyjête obo-
wi¹zki traktuje niezwykle powa¿nie. W swym pamiêtniku zapisa³: �Muszê sobie wyro-
biæ silny charakter, wolê nieugiêt¹. Bêdê uparty, tak uparty, jak byli �wiêci. Muszê
d¹¿yæ do cz¹stki �wiêto�ci, byæ dobrym chrze�cijaninem�. Gdzie indziej zastanawia-
j¹c siê nad wizj¹ swojej dru¿yny pisze: �...taka dru¿yna dawa³aby swym cz³onkom co�
wiêcej ni¿ sam¹ karno�æ, trochê wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawa³aby im
pe³ne wychowanie obywatela znaj¹cego swe obowi¹zki dla Ojczyzny... Harcerstwo
bowiem, a polskie szczególnie, ma takie �rodki, ¿e kto przejdzie przez jego szko³ê,
to jest typem cz³owieka, jakiego nam teraz potrzeba�. Nadci¹gaj¹ce ciemne lata woj-
ny i okupacji potwierdzi³y te s³owa w �wietlanej karcie Szarych Szeregów.

Utalentowany instruktor nie zdo³a³ jednak w pe³ni zrealizowaæ tych celów
swej w pierwszej dru¿ynie. Pan Bóg powo³a³ go do innej s³u¿by. W roku 1931 wst¹-
pi³ do seminarium duchownego w Pelplinie. �Chcê posiadaæ wiarê �w. Piotra, m¹-
dro�æ �w. Paw³a, ale serce muszê mieæ �w. Jana. Serce czyste, niewinne. Muszê
byæ kap³anem wedle Serca Chrystysa� - pisze osiemnastolatek. Nie odszed³ on
jednak od harcerstwa, maj¹c �wiadomo�æ niepowtarzalnych mo¿liwo�ci jakie daje
jego metoda -  wychowania �m³odzie¿y przez m³odzie¿�. Skutecznie uzupe³nia ona
formacjê w rodzinie, ko�ciele czy szkole, zw³aszcza w okresie dojrzewania, gdy
wszelkie autorytety podlegaj¹ weryfikacji. Seminarzysta w³¹czy³ siê do pracy w star-
szoharcerskim krêgu kleryków.

Krêgi takie istnia³y ju¿ w wielu diecezjach i zakonach. Szkoli³y one kleryków
i kap³anów do funkcji kapelanów harcerskich. Przygotowywa³y jednak tak¿e i przy-
sz³ych proboszczów czy  biskupów do wspó³pracy i wykorzystywania do�wiadczeñ
harcerskich w s³u¿bie Panu Bogu. Wspomnijmy tutaj choæby wspania³e postacie S³.
Bo¿ego Stefana Wyszyñskiego - harcmistrza, a pó�niej Kardyna³a Prymasa czy S³.
Bo¿ego Franciszka Blachnickiego - harcmistrza, kap³ana i twórcy ruchu oazowego.
W 1933 r. dh Wicek zosta³ komendantem pelpliñskiego krêgu a w roku 1934 miano-
wany do stopnia instruktorskiego podharcmistrza. W 1935 r. na Jubileuszowym
Zlocie 25-lecia Harcerstwa w Spale zakoñczy³ próbê i zdoby³ najwy¿szy stopieñ
harcerski Harcerza Rzeczpospolitej.

W marca roku 1937 Stefan Wincenty Frelichowski otrzymuje �wiêcenia ka-
p³añskie. Zostaje sekretarzem i kapelanem biskupa ordynariusza. Jednak kariera
kurialna nie jest chyba jego powo³aniem. �¯ycie moje
chcê po�wiêciæ pracy wychowawczej z m³odzie¿¹�
napisa³ jeszcze w seminarium. W roku 1938 prze-
chodzi do pracy duszpasterskiej i zostaje wikariu-
szem w jednej z parafii w Toruniu oraz prefektem
mêskiego gimnazjum. Mianowany zostaje równo-
cze�nie kapelanem chor¹gwi pomorskiej ZHP. Bar-
dzo szeroko w³¹cza siê te¿ do pracy starszohar-
cerskiej. W tym bowiem wieku odbywa sie bowiem
ostateczne ukszta³towanie cz³owieka - katolika i
obywatela. Krêgi starszoharcerskie na Pomorzu
by³y w tym czasie niezwykle aktywne w s³u¿bie

spo³eczno-kulturalnej, o�wiatowej, a nawet spó³-
dzielczej. Nabiera³o to szczególnego wymiaru w
obliczu narastaj¹cej antypolskiej propagandy nie-
mieckiej.

Tu¿ przed wojn¹ ks. phm. Frelichowski i
jego krêgi tworz¹ struktury Pogotowia Harcerek i
Harcerzy, w których przygotowuj¹ sie do niesie-
nia pomocy ludziom w razie wojny. Umiejêtno�ci
te przyda³y siê ju¿ wkrótce. Przez miasto prze-
chodzi³y dniem i noc¹ fale uciekinierów - niekoñ-

cz¹ca siê rzeka ludzkiego cier-
pienia.

Rozpoczê³a sie okupacja.
Toruñ zosta³ w³¹czony do Rze-
szy. Nowi w³adcy maj¹ dok³ad-
ne wykazy tych, którzy byli �sol¹�
tej ziemi. Na pierwszy ogieñ po-
szli kap³ani, wojskowi, urzêdni-
cy, nauczyciele, no i oczywi�cie
instruktorzy harcerscy.

18.IX.1939 r. zaczê³a sie dla ks. phm. Fre-
lichowskiego jego ostatnia pielgrzymka i droga
s³u¿by - Fort VII w Toruniu, Stutthof, Sachsenhau-
sen i wreszcie golgota polskiego duchowieñstwa
- Dachau. Cia³o cierpia³o, tak jak ka¿dego innego
wiê�nia, ale wykuta w harcrstwie i przypieczeto-
wana kaplañstwem wola i duch przez ca³y czas
s³u¿y³y innym towarzyszom niedoli. Przez ponad
piêæ lat obozowej gehenny ani na chwilê nie prze-
sta³ byæ duszpasterzem - organizowa³ zakazane i
zagro¿one karcerem wspólne modlitwy, spowia-
da³, odprawia³ msze �w. ̄ ywym niós³ komuniê �w.,
a umieraj¹cym - ostatnie namaszczenie. O swo-
im obozowym powo³aniu i s³u¿bie napisa³: �Rado-
snym Panie! Nie siedzê bezczynnie, z Chrystu-
sem ³¹cz¹c ofiarê, gdy moi bracia za Ojczyznê
walcz¹. Wiedz, ¿e wiêzieñ  za Ojczyznê walczyæ
mo¿e. Radosnym Bo¿e!�.

Nie do¿y³ bliskiego ju¿ wyzwolenia. Do
koñca pe³ni³ dobrowoln¹ s³u¿bê przy chorych na
tyfus i dla nich ofiarowa³ swe ¿ycie, umieraj¹c na
t¹ �mierteln¹ chorobê 23 lutego 1945 r.

W roku 1999 w Toruniu zosta³ beafikowa-
ny przez Jana Paw³a II. Ojciec �w. Powiedzia³ przy
tej okazji: �Z rado�ci¹ dziekujê Bo¿ej Opatrznosci
za dar nowego b³ogos³awionego, kap³ana i mê-
czennika Stefana Wincentego Frelichowskie-
go, heroicznego �wiadka milo�ci...   Pra-
gnê...zwróciæ siê do ca³ej rodziny polskich har-
cerzy, z któr¹ b³ogos³awiony by³ g³êboko zwi¹-
zany. Niech stanie siê dla was patronem, nauczy-
cielem szlachetno�ci i orêdownikiem pokoju i po-
jednania�. I tak siê te¿ sta³o B³ogos³awiony Druh
Wicek jest patronem polskiego harcerstwa, a wspo-
minamy go 23 lutego.

A.P

5 marzec
1 Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 9, 8-15;
1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15.

�...Duch wyprowadzi³ Go na
pustyniê. Czterdzie�ci dni
przeby³ na pustyni, kuszony
przez szatana.�

/Mk 1, 12-13/
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KALENDARIUM (cz.3)

Lipiec
*Stra¿acy wziêli udzia³ w gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych
na Zarabiu. Nasz¹ jednostkê reprezentowa³a dru¿yna mêska i m³o-
dzie¿owa.
*Skoczkowie wziêli udzia³ kolejnych zawodach na igielicie na skoczni
K-35 w Zakopanem.
*16 lipiec - odpust ku czci NMP z Góry Karmel, homiliê odpustow¹
wyg³osi³ ks. neoprezbiter Krzysztof Dêbski. Udzia³ pocztu sztanda-
rowego i licznej reprezentacji naszej Stra¿y.

Sierpieñ
*3 sierpnia - dzieñ adoracji Naj�wie¿szego Sakramentu z okazji Roku
Eucharystii.
*Odby³ siê coroczny festyn sta¿acki z licznymi atrakcjami. Mo¿na
by³o obejrzeæ sprzêt naszych stra¿aków, a nawet panoramê Jawor-
nika z drabiny wysuwanej na kilkana�cie metrów.
*W  stadninie koni p. Paw³a Tomala w Jaworniku utworzony zosta³
historyczny oddzia³ konny nawi¹zuj¹cy mundurami i tradycj¹ do my-
�lenickiego VI Szwadronu 21 Pu³ku U³anów Nadwi�lañskich. Ko-
mendantem mianowany zosta³ p. Mariusz Pustu³a.
*U³ani z Jawornika wziêli udzia³ w VIII biegu na orientacjê oraz  piel-
grzymce konnej do Kalwarii Zebrzydowskiej
*27 sierpnia przyby³ do naszej parafii ks. wikariusz Bart³omiej
Pêpek.

Wrzesieñ
*Uroczysta inauguracja roku szkolnego w szko-
le i gimnazjum.
*11 wrzesieñ - odpust ku czci Podwy¿szenia
Krzy¿a �wiêtego. Liturgii przewodniczy³ i ho-
miliê wyg³osi³ ks. kanonik Ryszard
Luber. W uroczysto�ciach wziê³a udzia³ m.in.
nasza jednostka OSP.
*U³ani VI Szwadronu wziêli udzia³ w Ma³opol-
skim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich zor-
ganizowanego na Suchej Polanie i msza �wiê-
tej odprawionej z tej okazji pod pomnikiem par-
tyzanckim AK.
*Poczet Sztandarowy OSP uczestniczy³ w ob-
chodach 100-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Rudniku
*Start skoczków Jawora w letnich Mistrzo-
stwach Polski M³odzików, na skoczni K-40 w
Wi�le.
*Wycieczka przedszkolaków do stadniny p. To-
mala, który zafundowa³ dzieciom piêkna prze-
ja¿d¿kê koñmi.
*W ramach akcji ,,Ca³a Polska czyta dzieciom� przedszkolacy spo-
tkali siê z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem.

Pa�dziernik
*6 pa�dziernik - pierwsze spotkanie redakcji pisma parafialnego �Bia³y
Kamyk� na temat kontynuacji czasopisma o tej samej nazwie, które-
go jeden numer wydany zosta³ w maju 1997 r. W spotkaniu wziêli
udzia³ ks. Proboszcz, ks. Wikariusz, p. Dominika Kochan, pp. Zofia
i Andrzej Paw³owscy, p. Bar³omiej Prokocki, p. Maria Szafraniec, p.
Wac³aw Szczotkowski, p. Jan �wierczek..
*W wyborach parlamentarnych g³osowa³o tylko nieco ponad 1/3
mieszkañców. 48% g³ósów oddano na PiS, w 18% na PO, w 13%
na Samoobronê, 8,5% na LPR i po 3% na SLD oraz PSL. W pierw-
szej turze wyborów prezydenckich g³osowa³o 51,5% obywateli - na
L. Kaczyñskiego 48%, na D.Tuska 27% a na A. Lepera 16%. W
drugiej turze frekwencja osi¹gnê³a 57,25%. Prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego wybra³o 791 jaworniczan czyli 70,63 % g³osuj¹cych.
*Wspólny wyjazd scholii, ministrantów i grupy oazowej w Tatry.
*�lubowanie klas pierwszych w gimnazjum
*Dzieñ Edukacji Narodowej. W gimnazjum odby³o siê przedstawienie
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pt. �¯ona modna�.
*Gimnazjum zorganizowa³o kiermasz ksi¹¿ek
*Otwarcie punktu aptecznego w budynku GS. Punkt jest obecnie
czynny  od 8-18, a w soboty 8-14.
*Udzia³ VI Szwadronu U³anów w mistrzostwach szkó³ki jazdy konnej
�Hucu³� w My�lenicach w skokach przez przeszkody.
*Udzia³ Pocztu Sztandarowego OSP w uroczysto�ci po�wiêcenia ta-
blicy pami¹tkowej ks. Jerzego Popie³uszki na rynku w My�lenicach.
*Akcja gaszenia po¿aru traw powodujacego zadymienie Zakopianki
*W przedszkolu m.in.: spotkanie z naszym p. listonoszem, wyciecz-
ka na wystawê ,,�wiat zabity dechami�w galerii w Jaworniku /Sybe-
ria/ i wreszcie wystêp teatrzyku ,,Skrzat� z Krakowa, który przedsta-
wi³ bajkê ,,O babci Danucie i kolorowych kulkach� ze wspóln¹ zaba-
w¹ dzieci z bohaterami spektaklu.
*16 pa�dziernik - V Dzieñ Papieski po³¹czony z modlitw¹ o beatyfi-
kacjê papie¿a Jana Paw³a II.
*23 pa�dziernika - uroczyste rozdanie ró¿añców dzieciom przygoto-
wuj¹cym siê do przyjêcia Pierwszej Komunii �wiêtej.
* Rozpoczê³a siê budowa kolejnego odcinka chodnika wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej.
*Przedszkolacy odwiedzili cmentarz w Jaworniku na stronie po³u-
dniowej. Zachowuj¹c ciszê i skupienie odmówili wspólnie modlitwê
za zmar³ych i zapalili znicze.

Listopad
*11 Listopada obchodzili�my �wiêto Niepodleg³o�ci. W szkole i gim-

nazjum odby³y siê specjalne akade-
mie. Po po³udniu Ksi¹dz Proboszcz
odprawi³ uroczyst¹ mszê �w. w in-
tencji Ojczyzny. By³y poczty sztanda-
rowe OSP i Gimnazjum, a specjal-
nie dobrane religijno-patriotyczne
pie�ni �piewa³a schola. Po nabo¿eñ-
stwie przesli�my do stra¿nicy, gdzie
podziwiali�my ciekawe wystêpy
uczniów gimnazjum i szko³y. Niepo-
wtarzalnego charakteru nadawa³y
spotkaniu narodowe pie�ni w wyko-
naniu zespo³u Chawira z Krakowa.
W �wi¹tecznym spotkaniu brali
udzia³ liczni Go�cie  m.in. p. pose³
Leszek Murzyn, radny sejmiku wo-
jewódzkiego p. Marek Nawara i wi-
cestarosta p. W³adys³aw Kurowski,
oraz Gospodarze z naszymi Ksiê¿-
mi i p. So³tysem na czele.
*Poczet Sztandarowego OSP repre-
zentowa³ Jawornik w obchodach
Dnia Niepodleg³o�ci w My�lenicach,
a VI Szwadron U³anów towarzyszy³
symbolicznemu wjazdowi marsza³ka

Pi³sudskiego na my�lenicki rynek oraz w uroczysto�ciach na rynku
krakowskim.
* Po raz pierwszy obchodzono w VI Szwadronie U³anów �wiêto my-
�liwych �w. Huberta (tzw. Hubertus).
*Gimnazjum podejmuje zadania programu obywatelsko-spo³ecznego
�Znam i rozumiem, nie biorê i nie bijê�.
*Nagroda specjalna Starosty My�lenickiego dla Mileny Caputy (IIa), a
wyró¿nienie dla Natalii Dziedzic (IIa) w konkursie literackim �Moje nie�.
*Wicemistrzostwo w siatkówce zdobyli nasi ch³opcy w gminnej gim-
nazjadzie.
*W �wiêto Chrystusa Króla Wszech�wiata ukazuje siê czasopismo
parafialne �Bia³y Kamyk�. Co miesi¹c trafia do rodzin ok. 300 eg-
zemplarzy naszej gazety, któr¹ redaguj¹ ks. Bart³omiej Pêpek i p.
Jan �wierczek.
*W przedszkolu nasz dzielnicowy rozmawia³ z dzieæmi na temat bez-
pieczeñstwa w domu, na ulicy, w przedszkolu. Wszyscy otrzymali
znaczki odblaskowe na kurtki.
*Najm³odsi spotkali siê równie¿ z bajkopisarzem - Adamem Fajfe-
rem, autorem takich ksi¹¿ek jak: "Kulka m¹dralka�, "Rozmowy z có-
reczk¹�, "Ciesz siê syneczku�.

U³ani z Jawornika: Mariusz Pustu³a, Adam
So³tys, Jan Tomal, Aleksandra Fus, Joanna
Rusek na ulicach My�lenic.
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Rysunki do
tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

AnegdotkiDobry ¿art �wiêto�ci nie wadzi...

anonim z XIXw.

W Polsce tak mówiono: szanuj ksiêdza dobrodzieja!
Czyñ co ka¿e, kiedy mówi s³owa: ora et labora!
A prócz pracy i modlitwy, bo i na to jest nadzieja,
�miej siê wraz z proboszczem swoim, kiedy przyjdzie na to pora.

Opowiada³ zacny pra³at o �trudnych� pocz¹tkach swej drogi do
kap³añstwa.
Gdy by³ jeszcze ministrantem w czasie wojny, ostro trenowali grê w palanta. Pech

chcia³, ¿e po mocniejszym strzale pi³ka wpad³a przez okno do plebanii. Przebra³a siê
miara cierpliwo�ci i proboszcz zarekwirowa³ t¹ jedyn¹ pi³kê w kieszeni swojej sutanny.
Sytuacja wygl¹da³a beznadziejnie, bo w niedzielê po mszy zmówieni na mecz byli ch³opa-
cy z s¹siedniej wioski.

Pu�æcie mnie do ampu³ek powiedzia³ nasz bohater, a wszystko za³atwiê.
W niedzielê, podczas sumy ksi¹dz niecierpliwie rozgl¹da siê za ministrantem.

A ten stoi jak wryty. - Ampu³ki! - szepcze zniecierpliwiony. - Pi³ka! - odpowiada cichutko
winowajca. - Ampu³ki! - Pi³ka! Po takiej kilkakrotnej prowadzonej dyskretnie, ze wzglêdu
na �wiêto�æ miejsca, konwersacji, obie uk³adaj¹ce siê strony dosz³y do porozumienia.
Pi³ka z kieszeni wyl¹dowa³a na schodkach, a ampu³ki na o³tarzu. Oczywi�cie �ladu nie
by³o po profanie, gdy po mszy �w. pleban wkroczy³ do zakrystii. Nie by³o go te¿ i przez
najbli¿sze dni w ko�ciele. Wreszcie udobruchany proboszcz pos³a³ umy�lnego do domu
solennie przyrzekaj¹c amnestiê. Urwis, wiedz¹c i¿ choæ w s³usznej sprawie, to jednak
przeskroba³, tak siê dla zado�æuczynienia do ministrantury przy³o¿y³, ¿e ... kiedy� w koñ-
cu ksiêdzem zosta³.

Pozory czêsto myl¹

Wróci³em z pracy w doskona³ym
humorze. Piêkny dzieñ i wreszcie per-
spektywa wolnego popo³udnia. A w na-
szym zawodzie i w ... mojej pasji spo-
³ecznej, zdarza siê to na prawdê rzadko.

I w sam raz siê zdarzy³o, zw³asz-
cza ¿e od wczoraj jestem pe³en dobrej
woli - poprawy. By³ doskona³y wyk³ad dra
Jacka Pulikowskiego z Poznania - warto
spojrzeæ do jego ksi¹¿ek. Kawa na ³awê
wy³o¿y³ nam ró¿nice miêdzy odczuwa-
niem kobiety i mê¿czyzny. Ró¿nicê mie-
dzy ich oczekiwaniami, gradacja warto-
�ci sposobami reakcji itp. Bezcenna �ci¹-
ga w ma³¿eñstwie. No i  próbujê j¹ za-
stosowaæ.

�Spotkaj sie z ni¹ tak, jak spoty-
ka³e� siê z tamt¹ dziewczyn¹ sprzed
lat...�

Tak wiêc rzuci³em w k¹t ciekawy
artyku³, ogarn¹³em mieszkanie, wdzia³em
przyzwoity garnitur i jak ... za kawaler-
skich czasów wyszed³em po ni¹ na przy-
stanek. Po drodze wybra³em kwiaty, te
co zawsze lubi³a. Chyba ... nadal je lubi?

Otworzy³y siê drzwi. Wysz³a zmê-
czona i zamy�lona - ca³y dzieñ w pracy.
Ale w tym zamy�leniu jest ca³a ona, taka
jak wtedy... Spotka³a moje oczy. S³onecz-
ny u�miech rozb³ysn¹³ i natychmiast zgas³
w otch³ani zdziwienia.

Co ty tu robisz?
Znowu gdzie� idziesz?
Czemu mi nie powiedzia³e�?
Dla kogo te kwiaty?

P.S. Pulikowski zabrania - unosiæ siê
gniewem czy dum¹, odradza - t³umacze-
nia, a zaleca - serdeczne przytulenie. Za-
stosowa³em. Czarna chmura opad³a i by³
cudowny wieczór.

Andrzej

PODZIÊKOWANIE ¯YCZENIA
Redakcja BIA£EGO KAMY-
KA pragnie z³o¿yæ najser-
deczniejsze ¿yczenia wszel-
kich dobra, wielu ³ask
i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
wszystkim obchodz¹cym
w tym roku swe wyj¹tkowe
rocznice urodzin, zawarcia
ma³¿eñstwa oraz inne wa¿ne
jubileusze.
Jednocze-
�nie gor¹co
zachêcamy
do sk³adania
imiennych
¿yczeñ jubileuszowych na
³amach naszego pisma.

Redakcja BIA£EGO KAMY-
KA bardzo dziêkuje wszyst-
kim nadsy³aj¹cym materia³y
do publikacji. Z ka¿dym
miesi¹cem jest ich coraz
wiêcej. Szczególnie dziêku-
jemy za pierwsze wiersze.
Dziêkujemy tak¿e wszyst-
kim Internautom prowadz¹-
cym z nami ¿ywy dialog na
³¹czach internetowych.
Okazuje siê, ¿e mamy ju¿
czytelników w ca³ym kraju,
a nawet za granic¹. Cenimy
sobie ich uwagi i wdziêczni
jeste�my za propozycje
wspó³pracy.


