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

w Jaworniku

"Gorzkie ¿ale przybywajcie..."
Niedziela - 26 marzec

  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  9.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
11.00 Msza �w. z nauk¹ dla dzieci SP i Gimnazjum
14.00 Droga Krzy¿owa
15.00 Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
16.00 Nauka dla ma³¿onków i rodziców
16.45 Msza �w.
17.30 Nauka dla m³odzie¿y szkó³ �rednich, studiuj¹cej

Poniedzia³ek - 27 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  8.30 Nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego z nauk¹ dla Gimn.
10.00 Nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego z nauk¹ dla dzieci SP
11.30 Nabo¿eñstwo Euchar ystyczne z b³ogos³awieñstwem

dzieci w wieku przedszkolnym
18.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
19.15 Msza �w. z nauk¹ dla m³odzie¿y szkó³ �rednich,

 studiuj¹cej i pracuj¹cej

Wtorek - 28 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  8.30 Msza �w. z nauk¹ dla Gimnazjum
10.00 Msza �w. z nauk¹ dla SP
14.00 � 18.00 Spowied� dla wszystkich
16.00 � 16.30 Przerwa
18.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich

�roda - 29 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ i b³og. rekol. dla wszystkich
  8.30 Msza �w. z nauk¹ i b³og. rekol. dla Gimn.
10.00 Msza �w. z nauk¹ i b³og. rekol. dla dzieci SP
11.00 Odwiedziny chor ych ze spowiedzi¹ i Komuni¹ �w.
14.30 Spowied� dla chor ych i starszych
15.00 Msza �w. dla chor ych i starszych z udzieleniem

sakramentu namaszczenia chor ych
16.30 Msza �w. dla Ró¿ Ró¿añcowych i Wspólnoty Komunii

�w.Wynagradzaj¹cej
18.00 Msza �w. z nauk¹ i b³og. rekolekcyjnym dla wszystkich

PROGRAM REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH

"Okres Wielkiego Postu s³u¿y przygotowaniu do obcho-
du Paschy" (Kalendarz Liturgiczny). Trwa on od �rody Popielco-
wej a¿ do Mszy �wiêtej Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek
wieczorem, która rozpoczyna najwa¿niejsze trzy dni Roku Litur-
gicznego - �wiête Triduum Paschalne. To prawda, ¿e celem Wiel-
kiego Postu jest przygotowanie nas do prze¿ycia Wielkanocy,
ale nie mo¿emy tej drogi zmarnowaæ, któr¹ na spotkanie ze Zmar-
twychwsta³ym prowadzi nas Ko�ció³. Wykorzystajmy ten czas,
aby uczestniczyæ w nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej i Gorzkich
¯alów, a tak¿e w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Droga Krzy¿owa to nabo¿eñstwo znane na ca³ym �wiê-
cie, natomiast Gorzkie ¯ale nale¿¹ wy³¹cznie do polskiej specy-
fiki religijnego prze¿ywania Wielkiego Postu. Jêzyk pie�ni, które
podczas tego nabo¿eñstwa siê �piewa, nie jest wspó³czesny,
ale przecie¿ to nic nie szkodzi; dla nas najwa¿niejsze jest spo-
tkanie z Chrystusem, "Który za nas wycierpia³ tak okrutn¹ mêkê
i podj¹³ �mieræ krzy¿ow¹". To mowa o Nim kryje siê za zas³on¹
s³ów sprzed trzech wieków, kiedy to po raz pierwszy w Warsza-
wie, w 1707 roku odprawiono nabo¿eñstwo Gorzkich ¯alów.
A potem, z biegiem lat, jak wspomina pamiêtnikarz z XIX wieku
Kazimierz Wójcicki, z pocz¹tkiem Wielkiego Postu: "Rozpoczy-
na³y siê po ko�cio³ach nabo¿eñstwa pasyjne, na których od�pie-
wywano Gorzkie ¯ale... Ca³e miasto nimi brzmia³o, bo �piewano
je po domach, zarówno rano, jak i wieczór, przy pracy domowej
lub w warsztatach rzemie�lniczych. Po straganach przyko�ciel-
nych tysi¹ce broszurek obejmuj¹cych zbiór zupe³ny Gorzkich
¯alów rozkupowano chciwie."

Zatrzymajmy siê nad tre�ci¹, które Gorzkie ̄ ale nam nio-
s¹. Tym g³êbiej wnikniemy w dramat mêki i �mierci Chrystusa,
który objawi³ mi³o�æ Boga wzglêdem nas i tym wiêksza bêdzie
nasza wielkanocna rado�æ.

x.B.P.

c.d. na str. 2

18.01.2006r. zmar³ ks. Jan Twardowski, wielki poeta i niezwykle skromny cz³owiek, oddany
kap³an i duszpasterz czyni¹cy dobro - ten, dziêki któremu wielu ludzi tego dobra do�wiadczy³o.
Jednocze�nie ten, który w zadziwiaj¹cy sposób wykorzysta³ i spo¿ytkowa³ talenty, które otrzyma³
od Boga, potrafi³ je pomno¿yæ i obdarowaæ nimi bli�nich. By³ autorem piêknej poezji i poetyckiej
niepoezji. Sta³ siê najpopularniejszym wspó³czesnym poet¹ w Polsce. Innych poetów te¿ oczywi-
�cie czytano, ale szczególnie kochano jego. Choæ mia³ setki tysiêcy czytelników i wielbicieli, to nie
my�la³ gromadziæ wokó³ siebie t³umów. Unika³ wszelkich przejawów gloryfikowania swojej osoby,
charakteryzowa³a go szczera pokora. Chocia¿ to niemodna obecnie zaleta i warto�æ, to jednak bez
w¹tpienia podkre�la wielko�æ osobowo�ci ksiêdza Jana. Jego wiara by³a prosta. Cieszy³ siê dzie³em
Bo¿ym, �wiatem w którym ¿yjemy i który Stwórca nam podarowa³.

Patron -
A kto to taki?

Ks. Jan Twardowski
1 VI 1915 � 18 I 2006

i pracuj¹cej



marzec 2006 / 2                                                      Bia³y Kamyk

W kolejce do nieba

W swojej poezji zostawi³ przes³anie ewangeliczne o Bogu, który
jest pe³en mi³o�ci do ka¿dego stworzenia. Powo³am siê w tym miejscu na
s³owa poetki Anny Kamieñskiej, które najlepiej odkrywaj¹ g³êbiê poezji
nacechowanej trosk¹, dobroci¹ i uwag¹, z jak¹ pochyla siê ksi¹dz Jan nad
�wiatem i uczy tego �wiata nas i siebie: �Gdyby �wiêty Franciszek by³
wspó³czesnym poet¹ � pisa³by jak ksi¹dz Twardowski�.

Nie sposób w kilku zdaniach przybli¿yæ twórczo�ci poety, która
zdoby³a uznanie tak szerokich rzesz czytelników. To ona zachwyca rado-
�ci¹, zachêca do wdziêczno�ci, zdumiewa g³êbi¹ wiary, urzeka mi³o�ci¹,
rozbudza nadziejê i ufno�æ, uczy sztuki odkrywania w �wiecie piêkna.
Ksi¹dz poeta próbuje leczyæ poezj¹ choroby duszy. Tak to uj¹³ sam w
jednych z wywiadów: �Jako ksi¹dz ¿yjê w dwóch �wiatach: zewnêtrznym
� mediów, które mówi¹ o zara¿onym, nieprawdziwym, okropnym �wiecie
ludzkich grzechów i we-
wnêtrznym � ludzkich
wyznañ, spowiedzi.
Wiem, ¿e je�li nawet cz³o-
wiek odchodzi od Boga �
mêczy siê. Jest krzy¿ wia-
ry i niewiary. W dzisiej-
szym �wiecie spotykamy
siê z twórczo�ci¹ cenio-
nych nieraz umys³ów, za-
ra¿onych rozpacz¹, rela-
tywizmem, niewiar¹, ma-
terializmem, postmoder-
nizmem. Wiersz religijny
mo¿e wydawaæ siê za s³a-
by, zbyt zag³uszony. Ale niedostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka
nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym co modne. W �wiecie nie-
wiary próbujê mówiæ o wierze, w �wiecie beznadziei � o nadziei, w �wie-
cie bez mi³o�ci � o mi³o�ci�.

Ci, którzy w swoich wypowiedziach próbuj¹ zrozumieæ czy te¿
zg³êbiæ fenomen ksiêdza Jana Twardowskiego, czêsto podkre�laj¹ i ak-
centuj¹, ¿e poeta uczy patrzeæ na �wiat oczami dziecka, ¿e jego poezja
jest pe³na rado�ci dziecka, ¿e ujawnia jego duszê pogodn¹ jak dusza dziec-
ka. Kiedy tego s³ucham, to przypominam sobie zdanie z Ewangelii: �Za-
prawdê powiadam wam: «Kto nie przyjmie Królestwa Bo¿ego jak dziec-
ko, ten nie wejdzie do niego»�(£k 18,17). My�lê, ¿e s³owa Pana Jezusa
najlepiej podsumowuj¹ warto�æ i sens ¿ycia ksiêdza Jana Twardowskie-
go. Nie chcê byæ patetyczny, ani trywialny, ale wypada w tym miejscu
podkre�liæ, ¿e ksi¹dz Jan bez przesady, jest niekwestionowanym autoryte-
tem  w dzisiejszych trudnych czasach.

Dlatego te¿ spo³eczno�æ gimnazjum w Jaworniku jest dumna, ¿e
wybra³a go sobie za patrona. On wskazuje nam na Jezusa, który jest nasz¹
drog¹, uczy jak ¿yæ w przyja�ni z Bogiem, opiekuje siê nami i modli siê za
nas, swoim nie tuzinkowym ¿yciem i postaw¹ odkrywa co znaczy ¿yæ w
prawdzie.

Powoli nie tak prêdko
proszê siê nie pchaæ
najpierw trzeba wygl¹daæ na �wiêtego
ale nim nie byæ
potem ani �wiêtym nie byæ
ani na �wiêtego nie wygl¹daæ
potem byæ �wiêtym tak
¿eby tego wcale nie by³o widaæ
i dopiero na samym koñcu
�wiêty staje siê podobny do �wiêtego

"Wdziêcznym sercem dziêkujê za zaszczytne wyró¿nienie.
Zgadzam siê z rado�ci¹" - zgoda ks. Jana Twardowskiego

na patronowanie naszemu Gimnazjum.

Pie�ñ o Ranie Ramienia

W cichym ogrodzie Getsemani
Syn Bo¿y rozmawia z Ojcem Bogiem,
Lej¹c krwawego potu strumienie
Rozpocz¹³ Jezus krzy¿ow¹ drogê.

Przez cierpienia duszy i ból Twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.

By³e� pojmany i biczowany
Z cierni koronê w g³owê Ci wbili,
Cierpia³e� za nas Kochany Jezu
Zanim Ciê na �mieræ os¹dzili.

Przez rany Twego cia³a i ból Twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.

W³o¿yli na Twe naj�wiêtsze ramiê
Drzewo krzy¿owe ostro ciosane,
Które zada³o Ci wiele bólu
Tworz¹c w ramieniu g³êbok¹ ranê.

Przez ranê ramienia i ból Twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.

Ranê g³êbok¹ a¿ na trzy palce,
Która odkry³a trzy krwawe ko�ci.
Módl siê do �wiêtej ramienia rany
¯a³uj za grzechy i swoje z³o�ci.

Przez ranê ramienia i ból Twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.

To �wiêty Bernard og³osi³ ludziom,
¯e to najciê¿sza Twa Jezu rana
Sprawi³a Tobie najwiêcej bólu
Jest ma³o czczona i zapomniana.

Przez ranê ramienia i ból Twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.
B¹d� pozdrowiona naj�wiêtsza rano
Jezusowego rano ramienia.
Uwielbiam Ciebie, cze�æ Ci oddajê
Rano mojego wiecznego zbawienia.

Przez ranê ramienia i ból twój niezmierny
Bo¿y Zbawicielu b¹d� nam mi³osierny.

Jadwiga Dañda

Pie�ñ powsta³a pod wp³ywem modlitwy �w. Bernarda
i w³asnych przemy�leñ.

Modlitwa �w. Bernarda do �wiêtej
Rany Ramienia Chrystusa Pana

O najukochañszy Jezu mój, Ty najcichszy Ba-
ranku Bo¿y, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczê
Tê Ranê Twoj¹ Naj�wiêtsz¹, która Ci sprawi³a ból bar-
dzo dotkliwy, gdy� niós³ krzy¿ ciê¿ki na Swym Boskim
Ramieniu � ból ciê¿szy i dotkliwszy ni¿ inne Rany na
Twym �wiêtym Ciele. Uwielbiam Ciê, oddajê cze�æ
i pok³on z g³êbi serca. Dziêkujê Ci za tê najg³êbsz¹
i najdotkliwsz¹ Ranê Twego Ramienia. Pokornie pro-
szê, aby� dla tej srogiej bole�ci Twojej, któr¹ wskutek
tej Rany cierpia³e� i w imiê Krzy¿a Twego ciê¿kiego,
który� na tej Ranie �wiêtej d�wiga³, ulitowaæ siê ra-
czy³ nade mn¹ nêdznym grzesznikiem, darowa³ mi
wszystkie grzechy i sprawi³, abym wstêpuj¹c w Twoje
krwawe �lady doszed³ do szczê�liwej wieczno�ci. Amen.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

W. Sz.
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20 stycznia 2006 roku odby³a siê w Szkole Podstawowej w
Jaworniku donios³a uroczysto�æ. W tym dniu obchodzono uroczy-
�cie Dzieñ Seniora, który na sta³e wszed³ do kalendarza szkolnych
uroczysto�ci. Program artystyczny przygotowa³y nauczycielki klas
I �III: mgr Krystyna Szczotkowska, mgr Bo¿ena Boczkaja, mgr
Danuta Ku�miñska, mgr Beata Warzecha, mgr Bo¿ena Górecka,
mgr Renata Wilko³ek wraz z uczniami. Na spotkanie przyby³o po-
nad 100 seniorów. W spotkaniu wziêli udzia³: z-ca dyr. mgr in¿.
Anna Mirek i  dyrektor szko³y mgr Józef Tomal, który wiele ciep³ych
s³ów skierowa³ w stronê zebranych go�ci.

W tym roku ka¿da grupa wiekowa uczniów przygotowa³a
prezentacjê w obrêbie innego zagadnienia. Na pocz¹tku spotka-
nia dzieci z klas pierwszych  przedstawi³y swoim babciom i dziad-
kom przedstawienia o tematyce bo¿onarodzeniowej p.t. �Spotka-
nie Szymona z Jezusem� oraz  �Z darami do Jezusa�. Pó�niej od-
by³ siê weso³y  program artystyczny w wykonaniu uczniów klas
drugich. Dzieci przedstawi³y tañce i piosenki ludowe. Klasy trzecie
piêknie zaprezentowa³y siê w �Jase³kach�. M³odzi aktorzy �licznie
�piewali kolêdy i wspaniale odgrywali swoje role. Przedstawienie

jase³kowe zakoñczono wspólnym kolêdowaniem. Wielu wzruszeñ
dostarczy³y go�ciom wystêpy pierwszaków, którzy na zakoñczenie
przedstawili �Koncert dla babci i dziadka.� �piewana przez uczniów
� z g³êbi serca � piosenka �U babci jest s³odko�  wszystkich zebra-
nych wprawi³a w dobry humor.

Po wystêpach artystycznych go�cie mogli zwiedzaæ szko-
³ê, salê komputerow¹, now¹ szatniê oraz sale lekcyjne, w których
ucz¹ siê ich wnukowie.

Nastêpnie dzieci zaprosi³y swoje babcie i  dziadków na
wspólny poczêstunek, który wspaniale zorganizowali rodzice. Spo-
tkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze. Dzieci obdarowa³y
swoje babcie i dziadków w³asnorêcznie zrobionymi upominkami.
Go�cie chêtnie opowiadali o swoich szkolnych latach. Rado�æ  w
oczach seniorów by³a dla organizatorów najwiêksz¹ nagrod¹. Cie-
szyli�my siê, ¿e jeste�my razem i mo¿emy wspólnie prze¿ywaæ te
piêkne chwile. Dzieci by³y dumne, ¿e mog³y wystêpowaæ dla babci
i dziadka.

To spotkanie by³o okazj¹ do zacie�nienia wiêzi rodzinnych,
uczy³o szacunku wobec starszych ludzi. Go�cie chêtnie rozma-
wiali o swoim ¿yciu i dawnych zwyczajach. Spotkanie mia³o wielkie
walory wychowawcze.

Dzieñ Seniora w szkole

B. B.

W dniu 24 stycznia nasze przedszkole odwiedzili bardzo wa¿ni i dostojni go�cie:
babcie i dziadziusiowie. Na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przygotowa³y
siê bardzo starannie. Wspólnie ze swoimi paniami uczy³y siê wierszy, piosenek i tañców,
które wyra¿a³y wielk¹ mi³o�æ do dziadków.

Go�cie z ogromnym wzruszeniem s³uchali wierszy i piosenek, bo by³y tylko dla
nich i p³ynê³y z wielu ma³ych serduszek.

�Du¿o mi³o�ci, du¿o wdziêczno�ci wnuki Twe babciu dla Ciebie maj¹,
i wiedz, ¿e najbardziej w �wiecie to w³a�nie wnuki Ciebie kochaj¹.�
Te s³owa recytowane przez dzieci sprawi³y, ¿e babcie mia³y w oczach ³zy wzru-

szenia. Dziadziusiowie us³yszeli pe³ne uczucia s³owa, które by³y skierowane w³a�nie do
nich.

�Dziadku, drogi dziadku, ma³y wnuczek Twój,
serduszko Ci daje, dziadku mój.�
Miêdzy pokoleniem dziadków a wnuków jest wiele lat, ale to w³a�nie oni rozumie-

j¹ siê dobrze, ³¹czy ich przywi¹zanie i mi³o�æ. W tym roku mieli�my zaszczyt go�ciæ
pana Józefa £apê, najstarszego gospodarza Jawornika. Dziadek Wiktorii £apy jest bar-
dzo energicznym mê¿czyzn¹, za�piewa³ nam ¿o³niersk¹ piosenkê z lat swojej m³odo�ci.
My ze swojej strony za�piewali�my uroczyste �Sto lat�.

Dzieci z pomoc¹ pañ przygotowa³y drobne upominki dla go�ci: laurki, koszyczki,
obrazki. Po wystêpach by³ �s³odki� poczêstunek dla wszystkich a wnuki z ufno�ci¹ przy-
tula³y siê i siada³y na kolanach babci i dziadziusia. Spotkanie przebieg³o w ciep³ej i mi³ej
atmosferze, dzieci chwali³y siê swoimi pracami, opowiada³y o zabawach w przedszkolu.

Na zakoñczenie mili go�cie z³o¿yli dla swoich ukochanych wnuków kwotê
pieniê¿n¹ na zabawki. Dziêkujemy serdecznie w imieniu dzieci za ten dar p³yn¹cy
z serca. Dzieci zawsze pamiêtaj¹ o Babci i Dziadziu, czekaj¹ na nich znów za rok
w przedszkolu.

Dzieñ Babci i Dziadka w przedszkolu

Pan Józef £apa
z wnuczk¹ Wiktori¹

12 marzec
2 Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18;
Rz 8, 31-34; Mk 9, 2-10.

�I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich,
a z ob³oku odezwa³a siê g³os: «To
jest mój Syn umi³owany, Jego
s³uchajcie»�

/Mk 9, 7/

Zabawa karnawa³owa
Dnia 18 lutego 2006 r.
odby³a siê w stra¿nicy OSP
zabawa dochodowa,
organizowana przez Radê
Rodziców, Dyrekcjê
i personel przedszkola.
Reporta¿ z zabawy uka¿e siê
w nastêpnym numerze
pisma.

Bo¿ena Kurdziel
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Historia Szko³y w Jaworniku - cz. V

19 marzec
3 Niedziela Wielkiego Postu
Wj 20, 1-17; 1 Kor 1, 22-25;
J 2, 13-25.

�...«...z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska»�

/J 2, 16/

W moim cyklu publikacji o histo-
rii szko³y, które nieskromnie zatytu³owa³-
bym �Ocaliæ od zapomnienia�, powoli
zbli¿am siê do koñca. W obecnym od-
cinku przedstawiê najnowsze dzieje
szko³y.

W 1991r. funkcjê dyrektora szko³y
objê³a mgr in¿. Anna Mirek, której kan-
dydaturê wysunê³a Rada Pedagogicz-
na. Od samego pocz¹tku musia³a siê
zmierzyæ z trudno�ciami finansowymi,
które nieod³¹cznie towarzyszy³y obec-
nym czasom. Tym trudno�ciom dyrek-
cja szko³y próbowa³a sprostaæ poprzez
�ci�lejsz¹ wspó³pracê z Komitetem Ro-
dzicielskim, który partycypowa³ w kosz-
tach placówki.

Tak to ju¿ bywa, ¿e g³ównym pro-
jektantem i architektem obrazu i mode-
lu szko³y w �rodowisku jest dyrektor.
St¹d lata 1995 � 2001 to okres kreowa-
nia ekologicznego charakteru szko³y. Z
powodu panuj¹cej wówczas mody na
ekologiê, ³atwiej dotrzeæ z pomys³ami do
odbiorców, jednak proponowane dzia-
³ania nie mog¹ byæ banalne i pospoli-
te. Szko³a zaczê³a corocznie organi-
zowaæ akcje �Sprz¹tania �wiata�.
Wstydliwy dotychczas problem dzikich
wysypisk, ale dokuczliwy, zosta³ pu-
blicznie ujawniony przez uczniów
szko³y, którzy wspólnie z nauczycie-
lami dokonali starannej inwentaryza-
cji terenu. M³odzi ekolodzy zaopatrze-
ni w mapy, worki, rêkawice, z mocnym
postanowieniem poprawy �rodowiska
rokrocznie sprz¹tali Jawornik.

W pierwszym roku dzia³alno�ci,
�mieci wype³nia³y kilka przyczep ci¹gni-
kowych, a w nastêpnych latach objêto�æ
�mieci cyklicznie mala³a. Natomiast ca³a
spo³eczno�æ szkolna nabiera³a do�wiad-
czenia i stawa³a siê lepiej zorganizowana,

bo takie akcje nie by³y ³atwe. Do dzi� wspo-
mina siê zabawne sytuacje, gdy jeden z
nauczycieli zgubi³ buty w b³ocie, a klasa
VII ci¹gn¹c du¿e worki �mieci �Stoczy³a
bitwê z osami�.

W trakcie ka¿dej akcji by³y prze-
prowadzane ankiety oraz rozmowy z
mieszkañcami, którzy w wiêkszo�ci po-
pierali nasze dzia³ania i widzieli potrze-
bê ochrony �rodowiska. Ich sugestie
wykracza³y w przysz³o�æ, poniewa¿ wi-
dzieli konieczno�æ kanalizacji wsi. Jak
widaæ jest to obecnie bardzo aktualny
temat, który wymaga bardzo szerokie-
go zaanga¿owania wszystkich. Wszyscy
wtedy zauwa¿ali potrzebê zwiêkszenia
ilo�ci kontenerów.

Wieloletnie dzia³ania ekologiczne
zosta³y podsumowane opracowaniem w
ramach projektów ekologicznych rapor-
tu o stanie �rodowiska Jawornika. Ra-
port wrêczony zosta³ w³adzom gminy.
Zawiera³ analizê niezadowalaj¹cego sta-
nu �rodowiska i sugerowa³ kierunki jego
poprawy. Dla szko³y najwiêkszym suk-
cesem by³o to, ¿e du¿a liczba m³odzie-
¿y anga¿owa³a siê w dzia³ania ekologicz-
ne, a ponadto w naszym spo³eczeñstwie
ros³a �wiadomo�æ troski o w³asne oto-
czenie. Przy okazji dzieci odkry³y wiele
turystycznie atrakcyjnych miejsc naszej
miejscowo�ci, co zaowocowa³o powsta-
niem ciekawych folderów.

Od pocz¹tku zainteresowania
ekologi¹ i promocja zdrowia przynosi³y
szkole wymierne korzy�ci. Jeszcze na
pocz¹tku lat 90 szko³a posiada³a jedy-
nie telewizor �Rubin� dziêki udzia³owi w
konkursach �Zdrowa przyroda � zdro-
wa ¿ywno�æ � zdrowy cz³owiek�, zdoby-
li�my oprócz czo³owych miejsc równie¿
telewizor i magnetowid. Z tej dzia³alno-
�ci pozosta³y na pami¹tkê wspania³e al-
bumy zdjêæ ilustruj¹ce z kronikarsk¹ do-
k³adno�ci¹ wszystko co wówczas zro-
biono. W kronice nie brakuje zdjêæ z
konkursu, który zatytu³owali�my �Naj³ad-
niejszy ogródek w Jaworniku�, przepro-
wadzony w 1999r. Byli�my wówczas na-
prawdê mile zaskoczeni du¿ym zainte-
resowaniem mieszkañców. Konkurs
pokaza³ pomys³owo�æ projektantów oto-
czenia domu, czêsto wieloletni wk³ad
pracy w³a�cicieli przydomowych ogród-
ków, które nierzadko s¹ ma³ymi �arcy-
dzie³ami�.

Patrz¹c wstecz, dzi� widaæ jak
wiele zrobiono przez te lata w Jaworni-
ku, aby poprawiæ estetykê i jego wygl¹d.
To dowodzi jak¹ rolê odgrywa w spo³e-
czeñstwie szko³a i jakie s¹ efekty wspó³-
pracy z �rodowiskiem, w którym funk-
cjonuje i dzia³a.

Czy rozpoznajesz siê na tym zdjêciu?
Podziel siê z Redakcj¹ BIA£EGO KAMYKA

W. Sz.
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NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Mozaiki nad konfesjona³ami:
� Powrót Syna Marnotrawnego
� Znalezienie zab³¹kanej Owieczki.

Nieprzypadkowo maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego, w obu jest z³o i dobro oraz smu-
tek i rado�æ. Umieszczone nad konfesjona³em, miejscem oczyszczenia duszy, miejscem
spotkania Cz³owieka z  Bogiem, gdzie za z³e czyny � po spe³nieniu warunków spowiedzi
�w.� otrzymujemy dobro czyli przebaczenie. Wielka to ulga i rado�æ, czas, w którym
Chrystus okazuje nam ogromn¹ £askê i wychodzi po ka¿dego cz³owieka jak dobry pa-
sterz po zab³¹kan¹ owieczkê, ciesz¹c siê z ka¿dej odnalezionej duszy, pragn¹cej byæ
lepsz¹ i nie raniæ.

Niektórzy teolodzy mówi¹ o szalonej mi³o�ci Boga, który potrafi pochylaæ siê nad
cz³owiekiem tyle razy, ile razy cz³owiek upadnie. On jest wielk¹ mi³o�ci¹ i si³¹ a Jego
przymiotem jest mi³osierdzie. On nas wybra³,

� zna ka¿dego z osobna,
� ka¿demu nada³ imiê,
� na ka¿dego zagubionego na
   drogach ¿ycia czeka,
� po ka¿dego wychodzi.
Pismo �w. mówi, ¿e w niebie jest wiêk-

sza rado�æ z ka¿dego nawróconego grzesz-
nika, ni¿ z 99 sprawiedliwych. To pokazuje,
¿e sprawiedliwo�æ Bo¿a jest inna od sprawie-
dliwo�ci ludzkiej, poniewa¿ Bóg jako nasz
Ojciec zna ka¿dego cz³owieka lepiej ni¿ cz³o-
wiek sam siebie. Dlatego z pozoru niespra-
wiedliwe potraktowanie synów z przypowie-
�ci o Synu Marnotrawnym ukazuje nam in-
no�æ Bo¿ej Sprawiedliwo�ci � sprawiedliwo-
�ci dyktowanej mi³o�ci¹ i dog³êbn¹ znajomo-
�ci¹ cz³owieka. Któ¿ lepiej ni¿ Stwórca zna
w³asne dzie³o?

Cisn¹ siê na usta s³owa piosenki:

�Powiedz ludziom, ¿e kocham Ich,
¿e siê o nich wci¹¿ troszczê,
je�li zeszli ju¿ z moich dróg,
powiedz, ¿e szukam Ich.
Gdy na wzgórzu Golgoty,
za nich ¿ycie odda³em,
to umar³em za wszystkich,
aby ka¿dy móg³ ¿yæ��

Pamiêtaj¹c o tym � nie lêkajcie siê!
I je�li w ¿yciu jest Wam ciê¿ko, to proszê
pamiêtaæ, ¿e tam gdzie jest wielka mi³o�æ
niespodziewanie pojawia siê krzy¿.
I znów s³owa piosenki:

�Ka¿de cierpienie ma sens,
Prowadzi do pe³ni ¿ycia�
Je¿eli chcesz mnie na�ladowaæ,
To we� swój krzy¿ na ka¿dy dzieñ,
I chod� ze mn¹ zbawiaæ �wiat,
XXI ju¿ wiek.�

Bo Pan na Ciê czeka,
a Mi³osierdzie Bo¿e nie ma granic!!!

26 marzec
4 Niedziela Wielkiego Postu
2 Krn 36, 14-16. 19-23;
Ef 2, 4-10; J 3, 14-21.

�Tak bowiem Bóg umi³owa³ �wiat, ¿e
Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. �

/J 3, 16/

Wspólnota miejscem
wzrostu i rado�ci

A poniewa¿ nikt nie jest samotn¹ wysp¹
i wszyscy jeste�my jedni od drugich zale¿ni,
nie mogê wype³niæ woli Boga
w moim w³asnym istnieniu,
je¿eli nie pomagam zarazem �wiadomie
innym ludziom
do urzeczywistnienia jej w ich ¿yciu.

                                 Thomas Merton

Jest zamiarem Boga wzglêdem cz³owie-
ka, by ten wzrasta³ i rozwija³ siê we wspólno-
cie. Aposto³owie i pierwsi uczniowie Jezusa
stanowili wspólnotê. W ka¿dym miejscu, gdzie
potem pad³o ziarno Ewangelii powstawa³y
wspólnoty chrze�cijan. Tak jest do dzi�.
Niezmiennie przekazywane orêdzie Jezusa
Chrystusa jest ci¹gle ¿ywe w Jego Ko�ciele �
wspólnocie wspólnot.

W kolejnych numerach �Bia³ego Kamy-
ka� pragniemy Czytelnikom ukazaæ wspania-
³o�æ Chrystusowego Ko�cio³a w ró¿norodno-
�ci jego wspólnot. Zwrócimy szczególn¹ uwa-
gê na IMIÊ ka¿dej z nich, ukazuj¹c jej niepo-
wtarzalno�æ. Jednocze�nie poszukiwaæ bêdzie-
my tego miejsca, które wype³nia w powszech-
nym Ko�ciele, a które to bez niej pozosta³oby
puste, a Ko�ció³ ubo¿szy.

BIA£Y KAMYK � nazwa naszego parafial-
nego pisma, a zarazem symbol wypisanego
i nadanego ka¿demu z nas przez Stwórcê imie-
nia (Ap 2,17), wyra¿a tak¿e IMIÊ Wspólnoty
Braci z Taizé. W postaci materialnej to maleñ-
ki kamyk, wypalony z szarej gliny, z odciskiem
palca w szafirowej g³êbi. Ró¿ne drogi przemie-
rza³ i do wielu ludzi dociera³. Trafi³ tak¿e do
Jawornika. Poprzez pismo parafialne pragnie
tutaj nie�æ wszystkim Bo¿e orêdzie z Janowej
Apokalipsy.

Sta³o siê to poprzez Wspólnotê Braci
z Taizé, Wspólnotê Domowego Ko�cio³a,
Wspólnotê Chrystusa Zmartwychwsta³ego
�Galilea�. Zrz¹dzeniem Bo¿ej Opatrzno�ci,
wobec zaistnia³ych i przedstawionych ju¿ wy-
darzeñ, wydaje siê rzecz¹ s³uszn¹ w³a�nie te
wspólnoty przedstawiæ w pierwszej kolejno�ci.

M. Sz. Jan �wierczek
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Zebranie odby³o siê w niedzielê 10-go lutego. By³ to ju¿ 108.
rok s³u¿by naszej Stra¿y, która powsta³a w 1897 r. Rozwieszono sztan-
dary - nowy i ten stary, który s³u¿y³ przez poprzednie pó³ wieku. Obec-
nych by³o 17 stra¿aków i 9 m³odzików. Przybyli te¿ Go�cie - Starosta
W³. Kurowski, Komendant M-Gm. OSP - p. Jan Litwa, przedstawiciel
Zarz¹du M. i Gm. p. Jacek Warzecha, nasi Radni, P. So³tys, przed-
stawiciel O�rodka Zdrowia, korespondent Gazety My�lenickiej i inni.
Spotkanie prowadzi³ Prezes OSP p. Jan Burkat, który przedstawi³
sprawozdanie z dzia³alno�ci w roku ubieg³ym. Informacje te szeroko
uzupe³ni³ Naczelnik p. Andrzej Tomal.

Obecnie do jednostki nale¿y 32 druhów (w ostatnim roku
przyjêto 6 nowych), 13 m³odzików oraz 2 cz³onków honorowych.
W 2005 r. odby³o siê 11 spotkañ Zarz¹du i 4 ogólne. Poszczególne
dru¿yny odby³y 6 zbiórek. Przeszkolenie ukoñczy³o 4 druhów i 4 m³o-
dzików. Jednostka sprawdzi³a swe umiejêtno�ci w kilku akcjach ga-
�niczych, jak i w manewrach miejsko-gminnych OSP. Przeprowadzo-
no 4 pogadanki dla m³odzie¿y.

Za swoj¹ s³u¿bê wyró¿nieni zostali - dh Mariusz Pustu³a,
W³adys³aw Pustu³a, Jaros³aw Norek, Anatol Norek, Grzegorz Papier-
nik, £ukasz Papiernik oraz Jan Burkat. Serdecznie podziêkowano
te¿ �rodzinom stra¿ackim� Pustu³ów, Norków i Hudaszków, które ca³e
anga¿uj¹ siê w ró¿norodne imprezy Stra¿y. Gratulacje przyj¹³ rów-
nie¿ dh Adam Brzegowy przyjêty na tym zebraniu do jednostki.

Dokonano rozliczenia finansowego za ubieg³y rok. Wyda-
no 28.885 z³., z tego na remonty w stra¿nicy - 9929z³., pr¹d - 7799
z³., opa³ - 4829 z³., umundurowanie - 410 z³., koszty imprez - 1000 z³.,
drobny sprzêt i inne - 4918 z³. Wp³ywy wynios³y 29.337 z³, w tym
sk³adki cz³onków zwyk³ych i wspieraj¹cych - 6210 z³., darowizny -
1400 z³, inne dochody ( m.in. za wynajm sali, pomieszczeñ biblioteki,
kalendarze stra¿ackie itp.) - 21.727 z³. Stan kasy wynosi 7701 z³ i
jest wiêkszy o 476 z³ ni¿ przed rokiem. Do tego rozliczenia nale¿y
doliczyæ jeszcze warto�æ prac, które wykonali stra¿acy honoro-
wo przy remontach, ocenian¹ na ok. 4000 z³. W ubieg³ym roku
nasza Stra¿ otrzyma³a agregat pr¹dotwórczy. Serdecznie dziêku-
jemy wszystkim sponsorom, a zw³aszcza firmom pp.  Tomalów,
So³tysów i Bochenków.

Wytyczono plany na rok 2006. Podkre�lono potrzebê dal-
szego szkolenia i æwiczeñ stra¿aków. Poruszano plan w³¹czenia na-
szej jednostki w system ratownictwa drogowego. Niezbêdne s¹ tu
jednak kilkutygodniowe i kosztowne kursy ratowników medycznych.
Ju¿ dzi� przewidziano natomiast, nie wymagaj¹ce �rodków, a nie-
zwykle wa¿ne szkolenia m³odzików przy wspó³pracy z O�rodkiem
Zdrowia. Kontynuowaæ siê bêdzie tak¿e akcje informacyjne i szkole-
nia dla ludno�ci oraz m³odzie¿y szkolnej. Niezbêdna jest moderniza-
cja wozu bojowego i zamontowanie w nim wspomagania uk³adu kie-
rowniczego. Wyst¹piono do w³adz gminnych o �rodki na ten cel.
W dalszym ci¹gu podejmowane s¹ starania o zakup lekkiego wozu
do akcji na �zakopiance�. Zwrócono te¿ uwagê na konieczno�æ re-
gularnego konserwowania hydrantów.

Sra¿acy, jak co roku, ¿ywo w³¹czaæ siê bêd¹ do uroczysto-
�ci narodowych i religijnych.

Po dyskusji Zebranie dokona³o, w tajnym g³osowaniu, wy-
boru nowych w³adz. Prezesem zosta³ ponownie Jan Burkat, wice-
prezesem Stanis³aw Hudaszek, skarbnikiem Jaros³aw Norek, sekre-
tarzem Adam Brzegowy, za� naczelnikiem Andrzej Tomal a zastêp-
cami naczelnika - Wladys³aw Pustu³a i Mariusz Pustu³a. Delegatem
do zarz¹du miejsko-gminnego wybrano Andrzeja Tomala, a na zjad
m-gm. Stanis³awa Hudaszka, Stanis³awa Norka i Mariusza Pustu³ê.
Do Komisji Rewizyjnej wesz³y jak zwykle osoby spoza Stra¿y -
So³tys p. Stanis³aw Szuba, radny m-gm. p. Jan �wierczek i dr
Andrzej Paw³owski.

Spotkanie zakoñczy³o siê doskona³ym stra¿ackim bigosem,
który przygotowa³a p. Helena Pustu³a. Serdecznie dziêkujemy Ja-
wornickiej Stra¿y Po¿arnej za zaanga¿owanie, pomoc i sta³¹ goto-
wo�æ. ̄ yczymy dalszych sukcesów i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego przez
wstawiennictwo Patrona �w. Floriana.

Walne zebranie naszej Stra¿y Walne zebranie OSP w Jaworniku

W naszym jawornickim �rodowisku da³ siê poznaæ jako:
 Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
 Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej(ostatnie dwie kadencje)
 Zastêpca Przewodnicz¹cego d/s Technicznych Komitetu

Wodoci¹gowego w latach 1986 do 1992
 Aktywista Kó³ka Rolniczego, Komitetu Budowy Ko�cio³a,

remontów i zak³adania C.O. na plebani, w ko�ciele, na
stra¿nicy, w szkole i w przedszkolu.

Jak sam o sobie mówi:
 �Bóg daje si³ê i zdrowie! Zawsze wierzy³em i nigdy siê

wiary nie wstydzi³em.
 Wszystko siê robi³o, co mog³o przynie�æ zysk rodzinie

i otoczeniu-�rodowisku -bo dla niego trzeba pracowaæ
zawsze!

 Nie umia³em odmówiæ pomocy ludziom bêd¹cym w
potrzebie.

 W ¿yciu swoim spotyka³em siê tylko z dobrymi lud�mi,
a z ¿yczliwo�ci¹ spotykam siê, na co dzieñ.

 Na ulicy nie powinni�my przechodziæ obojêtnie obok
siebie. Czy biedniejszy czy bogatszy � do ka¿dego
trzeba podej�æ, u�miechn¹æ siê, zagadaæ-tego
ludziom potrzeba

 Wzrok mam ju¿ s³abszy, wiêc proszê siê nie
gniewaæ, gdy komukolwiek nie zd¹¿ê siê odk³oniæ.�

BIA£Y KAMYK: Panie Janie � ju¿ choæby Pañskie spracowane
d³onie �wiadcz¹ o ogromie pracy, jak¹ Pan wykona³ w ci¹gu
swojego ¿ycia- jest Pan przecie¿ na emeryturze. Gdyby mia³
Pan znowu dwadzie�cia lat czy pokierowa³by Pan jako�
inaczej swoim ¿yciem? Proszê nam o tym opowiedzieæ.

Zobaczy³, us³ysza³ i opowiedzia³ A. P.

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

     Obecni na zebraniu:
    Stra¿acy �  Jan Burkat, Andrzej Tomal, Jaros³aw Norek, W³adys³aw
Pustu³a, Stanis³aw Hudaszek, Stanis³aw Polewka, Anatol Norek,
Jacek Opyrcha³, Jerzy Podoba, Stanis³aw Cudak, Mieczys³aw Sporysz,
Mariusz Pustu³a, £ukasz Papiernik, Wiktor O¿óg, Tomasz Cudak, Adam
Brzegowy, Kazimierz Hudaszek;
    M³odzicy � Fabian Cudak, Piotr Cudak, Bogumi³ Cudak, Pawe³
Cygan, Gabriel Piwowar, Marek Podoba, Miros³aw Polewka, Damian
Starzec, Marcin �wiat³oñ.

c.d. na str. 7

Rozmowa z Panem Janem Bukatem
� cz³owiekiem znanym z wielkiej
¿yczliwo�ci i otwarto�ci do ludzi,
ca³ym sercem oddanym pracy
spo³ecznej, zawodowej i rodzinie.
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BK: Czy zgadza siê Pan z
opini¹, ¿e wspó³czesna rzeczywisto�æ
wyklucza pogodzenie ze sob¹ pracy
zawodowej, spo³ecznej i ¿ycia
rodzinnego?

JB: Nie. Tym trzeba kierowaæ
i tak stawiaæ sprawê, aby wszyscy byli
zadowoleni i aby nie oszukaæ rodziny.
Kto ¿yje w �rodowisku, powinien
pracowaæ dla tego �rodowiska. St¹d
moje zaanga¿owanie w OSP, Kó³ku
Rolniczym, które aktywne jest do dzi�
(przej¹³em pa³eczkê po p. Marianie
Szafrañcu, którego zmog³a choroba) i
Aktywie Wiejskim, czyli Radzie
So³eckiej. A rodzina na tym wcale nie
straci³a. Cieszy³em siê i cieszê w domu
du¿ym szacunkiem i uznaniem. Nawet
pszczo³y mnie lubi¹ i nie ¿¹dli³y � a
mia³em 12 uli w pasiece.

BK: Jak¹ wskazówkê  dan¹
Panu w domu rodzinnym najbardziej
Pan pamiêta? Która z nich da³a Panu
w ¿yciu najwiêcej?

JB: Przyk³ad dobrego ¿ycia ojca z matk¹ i dawanie dobrego przyk³adu
dzieciom. To najlepsza recepta na ¿ycie. Pieniêdzmi nie kupi siê wychowania
dziecka. To najwiêkszy skarb. Ja te¿ nie umia³em odmówiæ pomocy ludziom
bêd¹cym w potrzebie. Na przyk³ad w jedn¹ z Wigilii przyjechali do mnie z
Czechówki prosiæ o usuniêcie awarii z szklarni. Rozmrozi³o rury a w szklarni
by³o 10 000 sadzonek. I pojecha³em, a rodzina czeka³a z wieczerz¹� Zawsze na
Nich mog³em liczyæ.

BK: Czy kto� po Panu przej¹³ ¿y³kê cz³owieka spo³ecznie aktywnego?

JB: Zaanga¿owa³ siê ziêæ, Adam Brzegowy i wnuk Witold O¿óg.

BK: A co by Pan poradzi³ m³odym ludziom, którzy próbuj¹ w³asnych si³ w
gospodarstwie?

JB: Dzisiaj s¹ trudne czasy na gospodarowanie. Jedynie specjalizacja.
Zmieni³o siê wiele spraw gospodarczych � zarz¹dzanie, dofinansowanie, brak zbytu.
Na przyk³ad w mleczarni. Kiedy� Jawornik by³ potêg¹ mleczn¹. Piêciu wozaków
odwozi³o mleko. A dzisiaj ilo�æ krów mo¿na policzyæ na palcach.

BK: Przys³owiowa �z³ota r¹czka� z Pana � instalowa³ Pan piece, budowa³
szklarnie, wykonywa³ konstrukcjê dachow¹ w ko�ciele, montowa³ wodoci¹gi,
zajmowa³ siê Pan �lusarstwem, pasiek¹, �wiadczeniem us³ug i obs³ug¹ urz¹dzeñ
rolniczych (siewy, sianokosy, orki, opryski) i wiele innych� Nie czuje siê Pan
zmêczony?

JB: ̄ eby siê lata wróci³y to by mo¿na by³o jeszcze (�miech)�

BK: Z¿y³ siê Pan bardzo z  Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Jaworniku. I
chocia¿ próbowa³ Pan na ostatnim Walnym Zebraniu, które odby³o siê 12.02.2006.
zrezygnowaæ z funkcji prezesa, przeg³osowano Pana�

JB: Moja przygoda z OSP (która w naszej wsi istnieje ponad 100 lat)
zaczê³a siê w 1952 roku, zaraz po o¿enku. W 1967 r. zosta³em naczelnikiem OSP.
Wtedy,  przy du¿ym wk³adzie ze strony p. Jana Bêdziñskiego powsta³a pierwsza
dru¿yna m³odzie¿owa, wyposa¿ona w sprzêt dostosowany do ich mo¿liwo�ci
fizycznych. Opiekê nad nimi sprawowa³ p. Roman Szlachetka. OSP siê rozwija³a,
zakupili�my motopompê i spieszyli�my na pomoc zarówno Jaworniczanom jak i
mieszkañcom s¹siednich okolic. W 1983 uzyskali�my zgodê na budowê Domu
Stra¿aka w Jaworniku , który powsta³ w ci¹gu zaledwie trzech lat, dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu w budowê cz³onków Komitetu Budowy jak równie¿ mieszkañców
wsi, wsparciu Kó³ka Rolniczego, które odda³o 16 ar dzia³ki (nieodp³atnie) pod budowê
remizy i Urzêdu Miasta. Trzy lata jak na tamte czasy � to bardzo niewiele! Budynek
ten s³u¿y do dzi� nie tylko jako remiza ale tak¿e jest w nim filia biblioteki i sala do
zabaw. W³a�ciwie sam zarabia na swoje utrzymanie. Obecnie jednostka OSP sk³ada
siê z zarz¹du w sk³ad którego wchodzi naczelnik Andrzej Tomal- jedyny stra¿ak z
m³odzie¿owej dru¿yny powsta³ej w 1967, ja jestem prezesem, vice prezesem jest
Edward Tomal, sekretarzem Adam Brzegowy, skarbnikiem Jaros³aw Norek, a
kronikarzem Anatol Norek. c.d. na str. 8

JAN BURKAT: Tak to prawda, lubi³em i lubiê
pracowaæ, to czasami  mêczy ale cieszy i daje
satysfakcjê. Mia³em to szczê�cie, ¿e w moim
najbli¿szym otoczeniu, zarówno w domu rodzinnym w
Polance jak i w rodzinie mojej ¿ony chcia³o siê ludziom
pracowaæ. Jednego bardzo ¿a³ujê, ¿e lata mojej
m³odo�ci  przypad³y na czas okupacji. Szko³ê
podstawow¹ ukoñczy³em w 1942 roku, a dalsz¹ naukê
kontynuowa³em w Szkole Rolniczej. By³ to jednak czas
niepokoju i pó�niej odbudowy zrujnowanego kraju i
ograniczonych mo¿liwo�ci w zdobywaniu
wykszta³cenia. Tego zawsze mia³em niedosyt. Po
wojnie próbowa³em swojego szczê�cia w muzyce i dwa
lata gra³em na tr¹bce w Wojskowej Orkiestrze w
Krakowie.(1948-49).Nastêpne piêæ lat pracowa³em
jako Sekretarz Powiatowy Ludowych Zespo³ów
Sportowych i po kursach otrzyma³em tytu³ Instruktora
WF. Organizowa³em spotkania, rozgrywki pi³karskie,
lekkoatletyczne a m³odzie¿ garnê³a siê do tego bardzo.

W 1952 roku o¿eni³em siê w Jaworniku i
pomaga³em ¿onie w gospodarstwie rolnym, a zatem
zainteresowania zmieni³y siê z potrzeby. Kolejna
zmiana kwalifikacji � �monta¿u ruroci¹gów i
spawalnictwa� zwi¹zana by³a z podjêciem pracy w
Elektromonta¿u Po³udnie przy budowie elektrowni
parowych w �wiêtoch³owicach i £aziskach.  Tak minê³o
kolejnych 12 lat a do�wiadczenie tam zdobyte pozwoli³o
na zatrudnienie na miejscu w My�lenicach w Pemodzie
a pó�niej w Vistuli jako monter na utrzymaniu ruchu.
Praca zawodowa blisko domu dawa³a mo¿liwo�æ
pomocy ¿onie w prowadzeniu rozwijaj¹cego siê
gospodarstwa (3,5ha), spêdzania czasu z dzieæmi, a
tak¿e podejmowania dorywczych prac przy monta¿u
instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania. Zaczê³a rozwijaæ siê dzia³alno�æ
inwestycyjna, fachowców w tej bran¿y  by³o niewielu,
wiêc rêce by³y pe³ne pracy.

 Pragnê dodaæ, ¿e wraz z o¿enkiem wst¹pi³em do
OSP i po odej�ciu Pana Liszkiewicza zosta³em
Naczelnikiem OSP w Jaworniku  w 1967 roku.

BK: Z czego zrodzi³y siê te wszystkie
inicjatywy?

JB: Nigdy nie mia³em k³opotów z
nawi¹zywaniem kontaktów z lud�mi

BK: Co sprawia³o Panu najwiêksz¹ rado�æ?

JB: Zadowolenie, wspó³praca w rodzinie i
w ¿yciu.

BK: Czy aktywny tryb ¿ycia nie przeszkadza³
Panu w byciu ojcem rodziny? Jak ³¹czy³ Pan obowi¹zki
w domu z aktywno�ci¹ spo³eczn¹

JB: Nie przeszkadza³. ̄ ona wziê³a na swoje
barki pracê w gospodarstwie i potrafi³a z niej zaspokoiæ
podstawowe potrzeby rodziny. Ja mog³em po�wiêciæ
czas innym zajêciom i uzyskane �rodki przeznaczyæ
na inwestycje i rozwój naszego gospodarstwa i
kszta³cenie dzieci. Z ¿on¹ Zosi¹ i dzieæmi rozumieli�my
siê dobrze. Wspierali mnie i robi¹ to nadal. Trzeba by³o
mnie zast¹piæ � to zastêpowali. Niedostatek mojej
obecno�ci w rodzinie os³adza³em miodem z w³asnej
pasieki.  Zabiega³em zawsze o edukacjê dzieci i
wnuków, staraj¹c siê, ¿eby nie �poniewiera³y siê� po
�wiecie. Bêd¹c w komitecie wodoci¹gowym
dok³ada³em wszelkich starañ, ¿eby zaoszczêdzone w
nim pieni¹dze przeznaczyæ na budowê gimnazjum w
naszej miejscowo�ci. Wspiera³ mnie w tym zreszt¹ ca³y
komitet i zadbali�my o to, aby nikt przy tym prywatnego
interesu nie zrobi³.
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OSP oprócz niesienia pomocy potrzebuj¹cym zajmuje siê
szeregiem innych spraw, uczestniczy w ¿yciu kulturalnym i religijnym
wsi, organizuje pokazy, bierze udzia³ w uroczysto�ciach
pañstwowych, szkoleniach i zawodach. W ostatnich latach
otrzymali�my agregat pr¹dotwórczy o�wietleniowy do nocnych akcji
ratunkowych, oraz pi³ê spalinow¹. Rozwijamy siê i ze wzglêdu na
lokalizacje przy drodze krajowej staramy siê zawsze byæ gotowi do
pomocy. Pomog³oby nam bardzo otrzymanie ze �rodków
WFO�iGW lekkiego samochodu, s³u¿¹cego do ratownictwa
drogowego. Wi¹za³o by siê to równie¿ z przeszkoleniem stra¿aków

zakresie ratownictwa medycznego. Tutaj nadziejê pok³adamy
w Mariuszu Pustule, który przewodzi dru¿ynie m³odzików.
Mamy równie¿ kilka stra¿ackich rodzin bardzo oddanych OSP.
Nale¿¹ do nich p. Pustu³a, p.Norek, p.Hudaszek i moja.
Zarówno ja, ziêæ jak i wnuk.

BK: Dziêkujê bardzo za rozmowê, ¿ycz¹c wielu si³,
rado�ci i satysfakcji ze wszelkich Pañskich
przedsiêwziêæ. Rozmowê prowadzi³a

 Maria Szafraniec

Aposto³ Wiednia i Warszawy
� �w. Klemens Maria Hofbauer

Urodzi³ siê w 1751 r.
Z pochodzenia Czech (Dwo-
rzak), sam jednak zosta³ wycho-
wany w kulturze niemieckiej.
Pracowa³ jako piekarz. Wkrótce
jednak wybra³ ¿ycie pustelnika
we w³oskim Tivoli, a potem we
w³asnym domu, gdzie  kilka lat
oddawa³ siê modlitwie i postom.
Dziêki pomocy zafascynowa-
nych jego ¿arliwo�ci¹ osób pod-
j¹³ studia w Wiedniu, pracuj¹c

równocze�nie w swym zawodzie. Na �wiêcenia musia³ jednak wyje-
chaæ a¿ do Rzymu. By³ to bowiem czas prze�ladowania Koscio³a w
Austrii, gdzie cesarz zamkn¹³ ponad 1000 klasztorów. M³ody redemp-
torysta zosta³ w tej sytuacji wys³any na Pomorze.

Do Warszawy trafi³ przypadkiem po drodze - bo �niegi zawia-
³y trakty. Pozosta³ tam a¿ 21 lat (1787-1808). Otrzyma³ od biskupa
ko�ció³ �w. Benona i mia³ opiekowaæ siê ludno�ci¹ niemieckojêzycz-
n¹. Szybko jednak nauczyl siê jêzyka polskiego i zacz¹³ s³u¿yæ oko-
licznym mieszkañcom. Za³o¿y³ sierociniec, a potem szko³ê elemen-
tarn¹ i rzemie�lnicz¹ dla ponad 400 ch³opców i dziewcz¹t (!) z miej-
skiej biedoty. Specjaln¹ opiek¹ otoczy³ licznie s³u¿¹ce w Warszawie
dziewczêta z prowincji, a nawet prostytutki pragn¹ce powróciæ do
dobrego ¿ycia. Choæ dzie³a te sponsorowa³o wielu ludzi, to jednak
nie raz brakowa³o chleba i o. Klemens wêdrowa³ po pro�bie. Mówio-
no, ¿e gdy kiedy� zagadn¹³ o ja³mu¿nê, kto� zniecierpliwiony uderzy³
go w twarz. �To dla mnie - podziêkowa³ zakonnik - a co dla moich
sierot?� Kiedy indziej prosz¹c o chleb w piekarni zauwa¿y³, ¿e braku-
je pomocnika. Sam stan¹³ wiêc przez ca³¹ noc przy piecu.

Nowy klasztor, sta³ siê szybko centrum ¿ycia religijnego w
Warszawie. Codziennie celebrowano kilka mszy �w., co by³o niespo-
tykane w tamtych czasach i g³oszono po kilka kazañ dla ró¿nych grup
spo³ecznych. Odprawi¹no te¿ wszystkie mo¿liwe nabo¿eñstwa.  Oj-
cowie wyje¿d¿ali równie¿ na misje do innych parafii.  Wszystko to
przyci¹ga³o t³umy. Spowiadano w razie potrzeby nawet w nocy, bo
ilo�æ chêtnych wzros³a w ci¹gy kilku lat 50-krotnie. Przybywa³o te¿
zakonników - w 1808r. by³o ju¿ 30 kap³anów oraz kilku braci i klery-

ków. Przychodzili tu ze wszystkich zaborów, a tak¿e krajów s¹sied-
nich nios¹c ze sob¹ dziedzictwo wielu kultur. St¹d te¿ i dysputy reli-
gijne, w których uczestniczyli przedstawiciele ró¿nych narodów i
religii, liczni w ówczesnej �pruskiej� Warszawie. Za wszystkim tym
kry³a siê wielka charyzma o. Klemensa. Pokorny, ale niezwykle wy-
magaj¹cy w stosunku do siebie i innych - porywa³ za sob¹ ludzi.
Nie w smak by³a taka dzia³alno�æ protestanckim pruskim zaborcom,
a tak¿e i tym, którzy przyszli tu z Napoleonem z przesyconej maso-
neri¹ porewolucyjnej Francji. Zakazano ojcom wyje¿d¿aæ na rekolek-
cje, a potem wogóle zabroniono g³osiæ kazañ i spowiadaæ. Wreszcie
w 1808 r. redemtory�ci zostali aresztowani i wypêdzeni. Powrócili do
swych krajów, gdzie za³o¿yli potem wiele klasztorów, kontynuuj¹cych
dzie³o o. Klemensa. Do Polski wrócili dopiero pod koniec wieku.
O. Hofbauer osiad³ w Wiedniu. Nie by³o tu klasztoru redemptory-
stów, zosta³ wiêc kapelanem sióstr urszulanek. Nie by³o te¿ t³um-
nych pielgrzymek ani masowych misji. Mimo to skromny zakonnik,
sta³ siê duchowym autorytetem stolicy. Do jego mieszkania nieustan-
nie przychodzili ludzie - studenci, intelektuali�ci, arty�ci czy polity-
cy. Przychodzili dyskutowaæ, czêsto z poczuciem wy¿szo�ci o�wie-
conych europejczyków. Zwykle koñczyli jednak przy kratkach kon-
fesjona³u a czasem i za klasztorn¹ furt¹, gdzie trafi³ nawet, po latach,
ten urzêdnik pruski, który przy³o¿y³ rêki do wypêdzenia zakonu z
Warszawy. Uczniowe �w. Klemensa byli w awangardzie religijnego
odrodzenia Europy po epoce barbarzyñstwa rozpêtanego przez  re-
wolucjê francusk¹.

Sam Hofbauer do koñca ¿ycia by³ szykanowany przez w³a-
dze. Od 1815 r. znowu nie móg³ g³osiæ kazañ, a nawet by³ zagro¿ony
banicj¹ ze swej ojczyzny. Dopiero tu¿ przed �mierci¹, na skutek oso-
bistego spotkania cesarza i papie¿a w Rzymie, w³adze zaakceptowa³y
redemptorystów w Austrii. O. Klemens zmar³ 15 marca 1820 r. Po-
grzeb skromnego zakonnika sta³ siê wielk¹ manifestacj¹  wiary. Przy-
sz³o tysi¹ce ludzi, a anonimowi darczyñcy nadali mu nadzwyczajn¹
oprawê.

Beatyfikowany w roku 1888, a kanonizowany w 1904. Cz³o-
wiek trzech kultur - czeskiej, niemieckiej i polskiej, wyros³ych z jed-
nego pnia chrze�cijañstwa jest wzorem nowoczesnego europejczyka
na miarê wyzwañ, jakie niesie nam dzisiaj jednoczenie siê naszego
kontynentu. Wspominamy go 15 marca A. P.

Dobry ¿art �wiêto�ci nie wadzi...

U�miech Jana Paw³a II wg. ksi¹¿ki ks. Kazimierza Pielatowskiego

Kiedy� na Rusinowej Polanie zaszed³ jak zwykle do babki Kobylarczyk, która tam od
lat gazdowa³a i opiekowa³a siê turystami. Poprosi³ o herbatê. Babcia Aniela go nie pozna³a i
dalej¿e gderaæ � �Ej kozdy by herbatke kcio³ piæ, ale wody to mi ni mo kto przynie�æ...�. Wzi¹³
Kardyna³ wiêc dwa wiadra i migiem wodê ze �róde³ka przyniós³. No i by³a herbata.

Wypomnieli potem babce t¹ historiê, jak to przysz³ego papie¿a po wodê goni³a. A ona zafra-
sowana, ale czym innym odpowiada � � Hej kieby jo wiedzia³a, to jo by mu tej herbaty nie warzy³a...
Mia³abyk se teroz dwa wiaderecka wody �wiêconej...!�
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Karnawa³ siê skoñczy³. Skoñczy³ siê czas tañców i zabaw.
Rozpocz¹³ siê okres Wielkiego Postu. Spróbujcie odczytaæ
has³o z zapl¹tanych liter.

Jaki dzieñ rozpoczyna Wielki Post?
Je¿eli nie wiesz, rozwi¹¿ rebus.

Ewelinka Piwowarska i Marek Piwowarski narysowali obrazek pod tytu³em:

�Dobry uczynek�. Zastanów siê, mo¿e i Ty zrobisz co� dla mamy, taty albo dla pani

s¹siadki. Pamiêtasz o naszej umowie? Zagl¹dnij do poprzedniego numeru �Kamyczka�.

rys. Ewelina Piwowarska,
klasa V

rys. Marek Piwowarski,
klasa II
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Przys³owie ludowe:

�Na �wiêtego
Grzegorza, idzie
zima do morza�.

S³oneczko mocniej grzeje, topi �nieg i lód, dzieñ jest
d³u¿szy, nied³ugo po¿egnamy zimê i powitamy na-
stêpn¹ porê roku.

Mamo, tato - poczytaj mi, proszê...

Marcowa bajka
Napisa³a Dagna �lepowroñska

By³ sobie marzec pe³en marzeñ. O czym on nie
marzy³ � o s³oñcu, o rado�ci, o mi³o�ci, o b³yszcz¹cym
rowerze i o tabliczce czekolady. Marzy³, marzy³, marzy³ a¿
mu paluszki zmarz³y. Na chwilê wiêc przesta³ marzyæ, bo
musia³ trochê potupaæ.

Raz, dwa, trzy - zgaduj ty!

(odpowiedzi szukaj na tej stronie)

Kropelki i sopelki
� Hanna Zdzitowiecka

Sp³ynê³a z dachu kropelka,
Kropelka wody niewielka
Za pierwsz¹ kropl¹ nied³ugo
Ju¿ widaæ kropelkê drug¹.
Za nimi z góry ju¿ leci
Po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczê:
P³ynie ich ca³y strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
Zrobi³ lodowy sopelek.
.
Dorysuj tyle kapi¹cych kropli z sopla,
aby razem by³o ich 9. Potem narysuj
cyferkê 9 i pokoloruj rysunek.

3. Zobaczysz je wiosn¹,
gdy na wierzbie rosn¹.
Srebrne futro maj¹
� jak siê nazywaj¹? stronê opracowa³y nauczycielki

z przedszkola w Jaworniku

Rozwi¹zanie zagadek: 1. wiosna, 2. p¹czki
na drzewach, 3. bazie wierzbowe.

Nied³ugo rozkwitn¹
pierwsze kwiaty. Spróbuj
sam, bez odrywania rêki od
kartki narysowaæ
przebi�nieg.
Pocz¹tek zaznaczony jest
kropk¹ i strza³k¹.

1. Ju¿ ciep³y wietrzyk z ³¹ki powiewa
drobniutkie p¹ki rosn¹ na drzewach.
Jaka to pora roku?

2. Szkatu³eczki dobrze zasklepione,
Lecz jeste�my pewni,
¿e w �rodku zielone!
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KALENDARIUM (cz.4)

Grudzieñ
*Z okazji Barbórki przedszkolacy spotkali siê z górnikami z kopalni
Bytom. Dzieci ogl¹da³y galowe stroje i s³ucha³y opowiadania o ciê¿-
kiej i niebezpiecznej pracy górników.
*Nie omin¹³ te¿ przedszkola �w. Miko³aj, któremu towarzyszy³ teatrzyk
,,Skrzat� z Krakowa  z przedstawieniem ,,O babci Anuli�. Dzieciom
otrzyma³y prezenty i zrobi³y sobie pami¹tkowe zdjêcia.
*Nasi gimnazjali�ci zdobyli II miejsce w gminie w tenisie sto³owym
dziewcz¹t i ch³opców oraz wziêli udzia³ w zawodach powiatowych w
siatkówce.
*W bibliotece gimnazjum zainstalowano komputery w ramach euro-
pejskiego projektu �Internetowe centra informacji...�. Szko³a we w³a-
snym zakresie przygotowa³a zabezpieczenie okien i specjalne stoliki.
*W naszym o�rodku zdrowia odby³a siê akcja bezp³atnego badania
piersi - mammografia i p³uc - spirometria. Kontrolê piersi wykona³o
blisko 130 pañ, w tym ponad po³owa z Jawornika. Z badania spiro-
metrycznego i konsultacji specjalisty pulmonologa skorzysta³o po-
nad 50 osób.
*Ju¿ w �niegu i mrozie zakoñczy³a siê budowa chodnika. Siêga on
teraz od o�rodka zdrowia a¿ za cmentarz.  Ko³o stadionu LKS �Ja-
wor� wykonano utwardzony plac, który mia³ byæ boiskiem do pi³ki
rêcznej, ale ze wzglêdu na rodzaj nawierzchni mo¿e byæ chyba jedy-
nie parkingiem. Pytanie tylko, dla kogo? Chyba, ¿e dla kibiców, któ-
rzy zaczn¹ wreszcie liczniej przyje¿d¿aæ na nasze mecze.
*W gimnazjum w 2005r zrealizowano ze �rodków pozyskanych od
Rady Rodziców, sponsorów i przyjació³ nastêpuj¹ce inwestycje: za-
adaptowano i urz¹dzono si³owniê, wyremontowano salê nr 8 oraz
zakupiono - szafki do klas, 2 telewizory, DVD, ksi¹¿ki do biblioteki,
komputer do sekretariatu, drukarkê laserow¹, skaner, nagrywarkê i
instrument muzyczny.
*Przez ca³y adwent odprawiane by³y roraty, na które licznie przed
szko³¹ przychodzi³y dzieci. Dla nich preznaczone by³y te¿ kazania   i
zwi¹zane z nimi zagadki. Rozwi¹zania przynoszono na drugi dzieñ.
W�ród prawid³owych losowano nagrody. Ocenione i nagrodzone zo-
sta³y te¿ lampiony, które dzieci codziennie przynosi³y. Po ka¿dych
roratach otrzymywa³y obrazek. S¹ dzieci, które maj¹ ich 24, czyli
wszystkie.
*Ukaza³ siê 14-to stronicowy, drugi numer pisma parafialnego Bia³y
Kamyk po�wiêcony tematyce Bo¿ego Narodzenia.
*Op³atek w przedszkolu. Dzieci przedstawi³y Jase³ka i wspólnie z
rodzicami ubra³y choinkê, przy której wszyscy razem kolêdowali.
*�wiêta Bo¿ego Narodzenia w Ko�ciele i parafii. Po raz kolejny mo-
gli�my zabraæ do domów ogieñ z Betlejem przekazany przez au-
striackich skautów i naszych harcerzy. O pó³nocy zosta³a odprawio-
na Msza �w. - Pasterka obwieszczaj¹ca rado�æ Wcielenia Syna
Bo¿ego
*27 grudnia rozpoczê³a siê wizyta duszpasterska.
*Stary rok po¿egnali�my nabo¿eñstwem dziêkczynnym i weso³¹ za-
baw¹ sylwestrow¹ w Stra¿nicy i prawie ka¿dym chyba jawornickim
domu.

Anno Domini 2005

WYKONANIE PRAC NA TERENIE WSI JAWORNIK W  2005 R.

Rada So³ecka w Jaworniku odby³a 8 zebrañ, na których omawiano
bie¿¹ce problemy naszej wsi. W roku 2005 wykonano nastepuj¹ce
prace na terenie Jawornika:
- pog³êbiono rowy ko³o drogi gminnej na Kotoniu i w dalszej czê�ci
strony pó³nocnej,
- naprawiono nawierzchniê dróg gminnych po zniszczeniach zimo-
wych,
- przydzielono przepusty beteonowe na rowy odprowadzaj¹ce wodê
z drogi pó³nocnej,
- pog³êbiono koryto rzeki pod przedszkolem w strone Dunlopu i wy-
konano dwa przepusty przez drogê w tym rejonie, odprowadzaj¹ce
wodê z drogi,
- pokryto koszty zakupu ¿u¿la wielkopiecowego wykorzystanego
przez mieszkañców na naprawê dróg,
- przeprowadzono remont szko³y podstawowej,
- zbudowano o�wietlenie chodnika spod ko�cio³a do drogi pó³noc-
nej,
- wykonano parking przy boisku sportowym LZS Jawor oraz
- urz¹dzono boisko sportowe przy szkole (czê�æ �rodków pochodzi-
³o z UE w ramach programu odnowy wsi),
- wykonanno 500m chodnika przy drodze wojewódzkiej. Koszty po-
kry³y po po³owie UMiGm. oraz Dyrekcja Dróg Wojewódzkich,
- ok. 1500 m2 nawierzchni asfaltowej na drodzie pólnocnej i 170 m2

nawierzchni bitumicznej od zakopianki do mostu. Prace te wykona³a
na pro�bê So³tysa i Rady nieodp³atnie, kierowana przez p. Edwarda
Stelmacha, jawornicka placówka firmy Pan Pedro Fernandes Mon-
ta-Engil.
W imieniu mieszkañców So³tys, Rada So³ecka i Radni z Jawornika
dziêkuje wszystkim osobom i firmom, które przyczyni³y sie do wyko-
nania powy¿szych zadañ, a tak¿e zarz¹dowi Miasta i Gminy pod
kierunkiem p. Burmistrza Macieja Ostrowskiego.
Z powodu braku pe³nego przygotowania nie uda³o siê wykonaæ pla-
nowanej na rok 2005 nak³adki asfaltowej na drodze ³¹cz¹cej stronê
pó³nocn¹ z drog¹ wojewódzk¹ na kanale. Inwestycja ta po formal-
nym przygotowaniu bêdzie kontynuowana w biê¿¹cym roku.

Podsumowanie roku w parafii

W minionym roku 2005:
* Sakrament Chrztu �w. przyjê³o 29 dzieci
* 29 dzieci przyst¹pi³o do pierwszej Spowiedzi i Komunii �w.
* Dziêki ³asce Sakramentu Ma³¿eñstwa rozpoczê³y budowanie
swojego ¿ycia rodzinnego 24 nowe ma³¿eñstwa
* Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 45 osobom
* Na wieczny spoczynek Pan powo³a³ 16 parafian
* Komunii �w. w ci¹gu ca³ego minionego roku rozdano 70.000

W minionym roku 2005 wykonano nastêpuj¹ce
prace przy parafii:

1. Zabudowano i zadaszono wej�cie do kot³owni i ko�cio³a
2. Ocieplono i zadaszono taras na plebani
3. Zrobiono zadaszenie nad schodami wej�cio-
wymi na plebaniê i do salki katechetycznej
4. Wykonano gara¿ dla ks. wikariusza i utwardzo-
no drogê wjazdow¹ do niego
5. Wymieniono dwa okna na plebani

W minionym roku Zespó³ Charytatywny
naszej parafii rozda³ 40 paczek z podstawowymi
artyku³ami ¿ywno�ciowymi. Finansowo pomóg³ 3
osobom. Nasza parafia finansowa³a tak¿e comie-
siêcznie drugie �niadanie /w postaci dro¿d¿ówki/
dla 15 dzieci w Szkole Podstawowej. W ubieg³ym
roku na pomoc charytatywn¹ wydano w naszej
parafii 3.876,00 z³otych.

2 kwiecieñ
5 Niedziela Wielkiego Postu
Jr 31, 31-34; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33.

�A kto by chcia³ mi s³u¿yæ, niech
idzie za Mn¹, a gdzie ja jestem,
tam bêdzie i mój s³uga. A je�li kto�
Mi s³u¿y, uczci go mój Ojciec.�
/J 12, 26/
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Rysunki do
tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

DZIEWCZYNA Z FONTANNY

Gdyby� zechcia³ mnie kochaæ. Od
nowa kochaæ...

Zupa przywar³a ju¿ do dna br¹zo-
wym smrodem, spad³o mleko tocz¹c
siê bia³¹ plam¹ pod kredens, zlew od
wczoraj ro�nie na kszta³t Himalajów.
Micha³ gor¹czkuje � trzecia angina w
tym miesi¹cu.

Siedzê, patrz¹c jak mleczna droga
podpe³z³a ju¿ pod dywan, palê papie-
rosa. Dzwonek do drzwi. Wstaæ, o³o-
wiane nogi nawykiem nios¹. To listonosz � list ze szko³y. Wycho-
wawca Ani prosi o kontakt � wa¿na sprawa.

Gdyby� zechcia³ mnie na nowo pokochaæ � maniakalnie po-
wtarzam. Ju¿ dawno powiniene� byæ w domu. G³uche �ciany, g³u-
chy telefon, pusta lodówka. Garnek z zup¹ skwierczy na rozpalo-
nym palniku. Lustro straszy rozczochran¹, zmêczon¹ kobiet¹.
Wczoraj powiedzia³e�, ¿e masz po dziurki w nosie moich preten-
sji, ¿alów. Powiedzia³e� � nie czekaj z obiadem, wrócê pó�no.

Gotujê zupê � nie ma ju¿ nawet garnka.
Dok¹d poszed³e�? Z takiego domu, gdzie kr¹g lampy mierzy

�wiaty kosmiczne, a nic nie ³¹czy � po prostu ucieka siê. Lecz do-
k¹d uciec mam ja?

Wy³¹czyæ ten w�ciek³y palnik, zebraæ mleko, daæ dziecku po-
lopirynê � nie mam si³y.

Telefon dzwoni � po chwili s³yszê jego
d�wiêk. Jak d³ugo ju¿ dzwoni? S³uchaw-
ka wa¿y tonê.

� Hej, co s³ychaæ? ¯yjesz? Prze-
je¿d¿am w³a�nie przez Kraków. Niestety
nie spotkamy sie, bo za chwilê jedziemy
dalej.

Kto, sk¹d? G³os znajomy, ale zza
�wiata.

� Znalaz³em twój telefon w ksi¹¿ce.
Cieszê siê, ¿e s³yszê twój wspaniale m³ody g³os. Powiedz szybko
� jeste� szczê�liwa? Pamiêtam ciê, pamiêtam!

 Kto to dzwoni?
� Wiesz, mam cudown¹ ¿onê � opowiadam jej o takiej zwario-

wanej dziewczynie, która po egzaminie wesz³a pod fontannê. Pa-
miêtasz?

Pamiêtam. Przesz³o�æ strugami zimna w zaczarowanym s³oñcu
podp³ynê³a do pustej butelki po mleku. Pamiêtam.  � Gdzie jeste�?

� Za chwilê jadê dalej. B¹d� szczê�liwa panienko z fontanny!
Gdy wróci³ mój m¹¿ na stole sta³y kwiaty. Zmieni³am fryzurê,

wyrzuci³am garnek, zapali³am lampê, napisa³am wiersz.
 Patrzy³ i nie wierzy³. Zofia

Serdecznie dziêkujemy wszystkim kore-
sponduj¹cymi z nami drog¹ elektronicz-
n¹. W�ród nades³anych listów interne-
towych by³ i taki:

So my gorole. Rodzina z Jawornika da³a nom
przeczytaæ bio³y kamyk. Jok ze�my hanioj
przecytoli to az nom zasch³o w gardzio³ku
ze�my siê musieli ¿o³¹dkowy napiæ. Pisoj-
cie tak dali... hanioj by�cie formy nie straci-
li!!! Teroz troche o Zakopanym...
U nos s³onecko piknie �wici, Ma³ys nom sko-
ce, kury gzebio w �nigu, kunie wozo tury-
stów, a baco ³oscypki lepi.

Do ksindza Bartka:
� ³odny z ksindza
m³odziniec, m³o-
dziezo siê ³opieku-
je tak ksiendzolku
czymoj!!!

AHOJ-ZAKOPANE
pozdrowinia dlo
redakcji bio³ego
kamyka

26 lutego

Z okazji obchodzonych
w dniu 26 lutego br. 93 urodzin
¿yczymy naszemu drogiemu Ojcu
i Dziadkowi Józefowi £apie wielu
³ask Bo¿ych, zdrowia i wszelkiej
pomy�lno�ci.

Pan
Józef
£apa
(stoi 4 od
lewej) w
s³u¿bie
Honoru i
Ojczyzny
w XII
Pu³ku
Piechoty.
Klucze
1935 r.

4 synowie z synowymi, 14 wnuków
i 2 prawnuków

Redakcja �Bia³ego Kamyka�
ma zaszczyt do³¹czyæ siê do
¿yczeñ dla Dostojnego Jubilata.


