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

w Jaworniku

�WIÊTE TRIDUUM PASCHALNE

�Weselcie siê ju¿ zastêpy anio³ów w niebie�

To S³owa Orêdzia Wielka-
nocnego, jakie us³yszymy pod-
czas Liturgii Wigilii Paschalnej.
Z czego to rado�æ? Pos³uchaj-
my dalej radosnego hymnu
�Exsultet�. Bo: �Tej w³a�nie nocy
Chrystus skruszywszy wiêzy
�mierci, jako zwyciêzca wyszed³
z otch³ani� i �ta sama noc uwalnia
wszystkich wierz¹cych w Chrystusa
na ca³ej ziemi, od zepsucia pogañ-
skiego ¿ycia i od mroku grzechów, do
³aski przywraca i gromadzi w spo³ecz-
no�ci �wiêtych�. Jak¿e wielka to rado�æ.
Jak¿e g³êboka. Kim jeste�my? Jak wiele
zmieni³o siê dla nas wraz ze zmartwych-
wstaniem Chrystusa. Jeste�my wolni,
jeste�my obdarzeni ³ask¹ i wszyscy jeste-
�my braæmi powo³anymi do �wiêto�ci -
do zmartwychwstania. Jego zmar-
twychwstanie to tak¿e nadzieja -
g³êboka i niewzruszona - na nasze
zmartwychwstanie. Zgodnie z pie-
�ni¹: �Chrystus zmartwychwstan
jest, nam na przyk³ad dan jest, i¿
mamy zmartwychpowstaæ, z Panem
Bogiem królowaæ. Alleluja.�. Niech ta nadzieja bêdzie
podstawowym powodem �wi¹tecznej rado�ci i niech
uwznio�la ka¿d¹ inn¹ rado�æ.

 �Chrystus zmartwychwstan jest... Alleluja.�
Niech spotkanie ze Zmartwychwsta³ym Panem -
dawc¹ ¿ycia, przemieni Wasze serca i ¿ycie

i nape³ni je w pe³ni chrze�cijañsk¹ nadziej¹.

W  radosne �wiêta
Zmartwychwstania Pañskiego

Msza Wieczorna
Wieczerzy Pañskiej
Wj 12,1-8. 11-14;
1Kor 11,23-26; J 13,1-15.
�Ilekroæ bowiem spo¿ywacie ten chle-
balbo pijecie kielich, �mieræ Pañsk¹
g³osicie, a¿ przyjdzie�
                                      /por. 2 czytanie/

      ¿ycz¹ Wam tego:
         ks. Proboszcz,
             ks. Wikariusz,
               Redakcja

WIELKI CZWARTEK, 13 kwietnia
18.00. - Msza �w. Wieczerzy Pañskiej
Adoracja Naj�w. Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00

WIELKI PI¥TEK, 14 kwietnia
Adoracja Naj�w. Sakramentu od godz. 7.00.
od 9.00. - Adoracja dla Ró¿ Ró¿añcowych
od 10.00. - Adoracja dla Gimnazjum
od 11.00. - Adoracja dla dzieci Szko³y podst.
15.00. - Droga Krzy¿owa
17.45. - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
18.00. - Liturgia Wielkiego Pi¹tku, po niej Gorzkie ¯ale
i Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim
do godz.23.00.
22.00. - Adoracja dla m³odzie¿y

WIELKA SOBOTA 15 kwietnia
Adoracja w Grobie Pañskim od godz. 7.00.
od 9.00. - AdoracjaWspólnoty Komunii �w. Wynagradzaj¹cej
�wiêcenie pokarmów: o godz.: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00.
17.45. - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego

Liturgia Mêki Pañskiej
Iz 52,13-53; Hbr 4,14-16; 5,7-9;
J 18,1-19. 42.
�...On by³ przebity za nasze
grzechy�
                      /por. 1 czytanie/

Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego
Dz 10,34. 37-43; Kol 3,1-4
albo 1Kor 5,6-8; J 20,1-9.
�Maria Magdalena uda³a siê
do grobu i zobaczy³a
kamieñ odsuniêty
od grobu�

/por. Ewangelia/

x B. P.

Wigilia Paschalna i Procesja Rezurekcyjna o godz. 19.00.
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�Cudze chwalicie, swego nie znacie� - obecnie, jak twierdz¹
socjologowie, pedagodzy i spo³eczne autorytety, przeciêtny m³ody
Polak znacznie wiêcej wie o �w. Patryku, walentynkach, Halloween
ni¿ zwyczajach zwi¹zanych ze �wiêtowaniem Zmartwychwstania Pañ-
skiego, Zielonych �wi¹tek itd. Znany dziewiêtnastowieczny etnograf
Zygmunt Gloger pisa³: �Obce rzeczy wiedzieæ dobrze jest, swoje -
obowi¹zek�.

My�lê wiêc, ¿e warto dok³adniej przypomnieæ sobie niektóre
zwyczaje i obrzêdy, które bardzo �ci�le po³¹czone s¹ z narodow¹,
wielowiekow¹ tradycj¹ �wi¹teczn¹, kultywowan¹ przez naszych
przodków, dla g³êbszego prze¿ycia Misterium Paschalnego.

Warto skorzystaæ z rady Jana Kochanowskiego zawartej w
�Pie�ni �wiêtojañskiej o sobótce�:

W oczekiwaniu na Wielkanoc

PIERWSZA ROCZNICA
�MIERCI S£UGI BO¯EGO

OJCA �WIÊTEGO
JANA PAW£A II

A¿ do koñca �wiata U�miech Jana Paw³a II
wg. ksi¹¿ki ks. Kazimierza Pielatowskiego

Proboszcz jurgowski jecha³ z m³odym biskupem
Wojty³¹  w czasie wizytacji parafii do jakiego� jej odleg³ego
zak¹tka. Biskup swoim zwyczajem zag³êbi³ siê zaraz w lekturze. Pro-
boszcz uprzejmie zapyta³, czy móg³by obejrzeæ t¹ ksi¹¿kê. Wojty³a
grzecznie mu j¹ poda³. Wtedy proboszcz wsadzi³ j¹ sobie pod �siedze-
nie� i z desperacj¹ powiedzia³. - A teraz Ksi¹dz Biskup bêdzie ze
mn¹ rozmawia³, bo ja nie po to czekam na wizytacjê, aby patrzeæ,
jak Ksi¹dz Biskup czyta ksi¹¿kê. No i có¿? No i Biskup rozmawia³,
a co mia³ zrobiæ?

Podczas wycieczki narciarskiej Kardyna³ Wojty³a chêtnie poga-
dywa³ ze spotkanymi gospodarzami. Kiedy� zapyta³ go pewien gazda:
- A wy�ta sk¹d?
- A z Krakowa, odpar³ Wojty³a.
- A co�cie wy za jedni? - docieka³ góral.
- Kardyna³ - odpar³ z u�miechem narciarz.
Gazda pokrêci³ niedowierzaj¹co g³ow¹ patrz¹c na strój i doskona³e
zjazdy go�cia. - I... tam, wy�ta taki kardyna³, jak ja Ojciec �wiêty.
No i wyprorokowa³ gazda, jeno co mu siê troszeczki osoby pokrêci³y.

Biskup Wojty³a podczas swoich wêdrówek cz¹sto odwiedza³
ma³e parafie incognito w turystycznym ubraniu. Zazwyczaj s³ucha³ ka-
zania, a potem szed³ na plebaniê i dzieli³ siê uwagami. Podczas jednej
takiej mszy wyj¹³ notes i dyskretnie zacz¹³ co� notowaæ. Natychmiast
zauwa¿yli to obecni w ko�ciele górale i powiadomili proboszcza, ¿e
jaki� ubek spisywa³ kazanie. Inni za� postanowili, ¿e �trza daæ mu wy-
cisk, coby wiency nie kapowa³ po ko�cio³ach!� Tak te¿ i zrobili. Gdy
obcy wyszed³ z ko�cio³a, migiem wci¹gnêli go w pobliskie krzaki i za-
¿¹dali �kapownika�. I pewnie sprawiliby mu te¿ niez³y wycisk, gdyby
nie proboszcz, który siê sk¹� to napatoczy³ i z przejêciem zawo³a³: -
Wszelki duch, to¿ to Jego Eminencja, biskup krakowski!

Wac³aw Bury³a, 8 kwietnia 2005r.
w sze�æ dni po �mierci Jana Paw³a II

by³e� sol¹ ziemi i �wiat³o�ci¹ �wiata
budzi³e� nas z wiary zmêczonej
z wygodnego snu uczniów
mówi³e�: Wstañcie, Chod�my
aby szukaæ pogubionych
aby podnosiæ trwaj¹cych w upadku
aby nakarmiæ
têskni¹cych za Obecno�ci¹
w której s³ychaæ
bicie zegara i bicie serca

jeste� sol¹ ziemi
i �wiat³o�ci¹ �wiata

tak by³o wczoraj

tak jest tak¿e dzisiaj
tak bêdzie jutro

 Dzieci, rady mej s³uchajcie,
Ojcowski rz¹d zachowajcie:
�wiêto niechaj �wiêtem bêdzie,
Tak bywa³o przedtym wszêdzie.

�wiêta przedtym ludzie czcili
A  przedsiê wszystko zrobili;
A ziemia hojnie rodzi³a,
Bo pobo¿no�æ Bogu mi³a.

c.d. na str. 3

Niezwykle istotn¹ rolê w
przypadku wszystkich �wi¹t od-
grywaj¹ wierzenia - pogl¹dy i
przekonania o wystêpowaniu w
ludzkim ¿yciu i przyrodzie zjawisk
nadprzyrodzonych. Je�li zgodne
s¹ one z zasadami religii, wów-
czas mówimy o wierzeniach re-
ligijnych; je�li s¹ z ni¹ sprzecz-
ne, nazywamy je przes¹dami,

zabobonami. Wszystkie one s¹ wa¿nym elementem kultury ludo-
wej.

Pierwiastki wierzeniowe, w ka¿dej kulturze odgrywaj¹ donio-
s³¹ rolê. Bez ich znajomo�ci nie sposób zrozumieæ literaturê, malar-
stwo, muzykê - jednym s³owem - ca³¹ ogromn¹ kulturê narodow¹.
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9 kwiecieñ
Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 15,1-39.

Po tym wstêpie przejd�my zatem do meritum naszych
rozwa¿añ.

Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczysto�æ uroczysto�ci -
tak w VI wieku papie¿ Grzegorz Wielki nazwa³ Wielkanoc. Nastêpu-
j¹ca po zapustach - �wiêcie koñca zimy i zarania wiosny, poprze-
dzana Wielkim Postem, w czasie którego zima walczy z wiosn¹ -
Wielkanoc to najwiêksza uroczysto�æ ko�cielna.

Zwyczaje zwi¹zane z obchodem Wielkiejnocy rozpoczynaj¹
siê od Niedzieli Palmowej, dawniej zwanej Wierzbn¹ lub Kwietn¹,
upamiêtniaj¹ca triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, którego
t³umy wita³y z ga³¹zkami palmowymi w rêku. Wiadomo, ¿e ju¿ w IV
wieku w Jerozolimie odbywa³a siê w tym dniu uroczysta procesja.
W Polsce jeden z opisów procesji palmowej pochodzi z XIII wieku
i zawarty jest w tzw. �Krakowskim Ordinarium�. W ca³ej Europie Za-
chodniej w procesji tej obwo¿ono figurkê Chrystusa na osio³ku. Po-
cz¹tkowo tak¿e wjazd ten by³ inscenizacj¹ z udzia³em aktora i zwie-
rzêcia. Zwyczaj ten wywodzi³ siê prawdopodobnie z wielkopostnych
misteriów religijnych, granych od wczesnego �redniowiecza w klasz-
torach i bursach akademickich. O tym, ¿e figurka Chrystusa by³a
obwo¿ona w procesji w diecezji krakowskiej, od dawien dawna wie-
my z przekazów Miko³aja Reja i licznych kronik. Ten zwyczaj prakty-
kowany jest do dzi� w Tokarni, gdzie - jak przed wiekami - obwozi
siê w procesji figurkê Chrystusa. Z kolei scena wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy jest do dzi� czê�ci¹ misterium pasyjnego granego pod-
czas Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tradycja �wiêcenia palm w Palmow¹ Niedzielê siêga IX stu-
lecia. �wiêcono je podczas Mszy �w., a nastêpnie niesiono w proce-
sji. W Polsce palmy wi¹zano z wierzbowych prêtów, z ga³¹zek wi�ni,
cisu, ja³owca, ubierano barwinkiem, mirtem, wst¹¿kami, kwiatami.
Robiono je te¿ z sitowia i szuwaru, suszonych kwiatów. W niektó-
rych regionach palmy osi¹ga³y wysoko�æ nawet kilkunastu metrów.
Istnia³o przekonanie, ¿e kto nie po�wiêci palmy i nie obejdzie z ni¹
do ko�cio³a, nie mo¿e siê spodziewaæ powodzenia i dostatku w go-
spodarstwie, a¿ do nastêpnej Wielkanocy. Palma odgrywa³a wa¿n¹
rolê w ca³ej obrzêdowo�ci dorocznej. Po przyniesieniu jej z ko�cio³a
g³askano ni¹ byd³o, ¿eby by³o zdrowe i dobrze siê chowa³o, za� ba-
zie z po�wiêconych witek po³yka³y dzieci, co mia³o zabezpieczaæ przed
chorobami gard³a i przeziêbieniami. Gospodyni uderza³a palm¹ swoje
potomstwo, ¿eby zapewniæ mu zdrowie i si³ê. Po�wiêcon¹ palmê
przechowywano w izbie za �wiêtymi obrazami, pod okapem dachu,
za sosrêbem. Jej obecno�æ chroni³a domostwo przed burz¹ i wszel-
kim z³em. Ga³¹zek palmy robiono w nocy z Wielkiego Czwartku na
Wielki Pi¹tek krzy¿yki, z którymi ch³opcy chodzili przed wschodem
s³oñca w Wielki Pi¹tek i wbijali w uprawne pole, aby by³y plony.
W trakcie tego obrzêdu odmawiali modlitwê i ha³asowali drewniany-
mi ko³atkami. (Wielu moich kolegów pamiêta na pewno te czasy,
kiedy to wêdruj¹c po polach skoro �wit, pozdrawiali�my siê z dale-
ka). Wiêkszo�æ równie¿ pamiêta, ¿e ga³¹zki ze
�wiêconej palmy spala siê na drugi rok i przy-
gotowuje popió³ na �rodê Popielcow¹ do posy-
pania g³ów wiernych w ko�ciele.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki
Tydzieñ. Tak¹ nazwê nosi³ on ju¿ w IV wieku.
Czas ten charakteryzowa³ �cis³y post. W wielu
regionach Polski jeszcze do niedawna jedyne
po¿ywienie stanowi³ w tym czasie postny ¿ur,
niczym nie maszczona kapusta, ziemniaki. Nie
jedzono nawet nabia³u, nie u¿ywano t³uszczów.

Wielki Tydzieñ up³ywa pod znakiem przy-
gotowañ i oczekiwania Wielkiej Niedzieli. Przez
wieki uczestniczono w ci¹gu tych dni w nabo-
¿eñstwach upamiêtniaj¹cych wydarzenia z ¿y-
cia Jezusa Chrystusa poprzez które dokona³o
siê nasze zbawienie. Natomiast wiele ludowych
wró¿b zwi¹zanych by³o z tym okresem. Na przy-
k³ad dni wielkotygodniowe wró¿y³y pogodê na
ca³y rok - uwa¿ano, ¿e jaka Wielka �roda - taka
bêdzie wiosna, jaki Czwartek - takie lato, Wielki
Pi¹tek wró¿y³ pogodê na ¿niwa i wykopki,

c.d. na str. 4

�Chrystus Jezus, istniej¹c w
postaci Bo¿ej, nie skorzysta³
ze sposobno�ci, aby na równi
byæ z Bogiem(...) stawszy siê
pos³usznym a¿ do �mierci i to
�mierci krzy¿owej�

/por. 1 czytanie/

a Sobota zapowiada³a pogodê na ca³¹
zimê.

Istotnym obrzêdowo dniem by³a w kul-
turze ludowej Wielka �roda. Pó�nym po-
po³udniem ch³opcy urz¹dzali �pogrzeb
¿uru�, rozbijaj¹c w�ród �miechu i ¿artów
garnek z tym specja³em. Zdarza³o siê, ¿e
zrzucali go z drzewa, albo rozbijali o wê-
gie³. Resztki ¿uru palono.

Kolejny dzieñ to Wielki Czwartek, nazywany tak¿e Czwart-
kiem Cierniowym. W tym dniu odbywa³o siê obrzêdowe �palenie Ju-
dasza�. Do dzisiaj zwyczaj ten przetrwa³ w Polsce po³udniowej zw³asz-
cza w tym regionie gdzie mieszkamy. Podobiznê Judasza sporz¹-
dzano ze s³omy i ze szmat, ubierano w stare ³achy. Przy akompa-
niamencie krzyków, gwizdów i wymy�lañ wleczono Judasza na
powrozie nad pobliska rzekê, gdzie obitego kijami w koñcu palo-
no w ognisku. W okolicach Jaros³awia w nocy z czwartku na
pi¹tek wieszano kuk³ê Judasza na drzewie ko³o ko�cio³a, a po
po³udniu odbywa³ siê s¹d nad winowajc¹, zakoñczony wyrokiem
30 kijów za 30 srebrników. Ten stary zwyczaj odnotowali w swoich
zapiskach ludoznawcy, pamiêtnikarze i kronikarze. W niektórych
regionach obrzêdowe palenie zdrajcy Jezusa odbywa³o siê we
�rodê, by nie zak³ócaæ powagi ostatnich dni Wielkiego Tygodnia.
O pó³nocy, która graniczy³a dwóm wielkim dniom, co  wytrwali
wybierali siê do pobliskiej rzeki, aby siê w niej obmyæ, bo wie-
rzono, ¿e woda w rzece ma w tym dniu moc uzdrawiaj¹c¹. Wyni-
ka³o to z faktu, ¿e zgraja prowadz¹ca Jezusa na przes³uchanie przed
Sanhedryn, wepchnê³a Go do rzeki i tym samym Jezus u�wiêci³ w
tym dniu wszelkie wody.

Wa¿ny obrzêdowo by³ tak¿e Wielki Pi¹tek. Tego dnia sadzo-
no drzewa owocowe w przekonaniu, ¿e bêd¹ obficie rodzi³y. Prace
polowe mo¿na by³o wykonywaæ tylko przed po³udniem. Po po³udniu
gospodynie �wyrzuca³y post�, którego symbolem by³ popió³ rozsypy-
wany po polu i t³uk³y garnek w którym go przynosi³y z domu. W ko-
�cio³ach kobiety ubiera³y Bo¿y Grób, przy którym czuwa³a stra¿ z³o-
¿ona z przebranych mê¿czyzn i ch³opców. Wspó³cze�nie s¹ to przede
wszystkim cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, w od�wiêtnych
mundurach. Z tym dniem wi¹¿e siê jeszcze jedna prastara tradycja
- gotowanie i malowanie jajek. W³a�nie wtedy m³ode dziewczêta za-
biera³y siê do malowania wielkanocnych jajek, a w wodzie, w której
siê jajka gotowa³y my³y w³osy wierz¹c, ¿e bêd¹ gêste, piêkne i l�ni¹-
ce. Od niepamiêtnych czasów jajko uwa¿ano za si³ê przeciwdzia³a-
j¹c¹ z³ym duchom, dlatego pe³ni³o tak wielk¹ rolê w obrzêdach wiel-
kanocnych.

Jakikolwiek by³ pocz¹tek malowania jajek, zwyczaj ten trwa
do dzi�. Jedna z wielu legend g³osi, ¿e zwyczaj malowania jajek
wielkanocnych wprowadzi³a �wiêta Magdalena. Ponoæ Maria Mag-
dalena, przyszed³szy do Heroda z pro�b¹, aby ulitowa³ siê nad Jezu-
sem, podarowa³a mu kilka malowanych jajek. Ta opowie�æ da³a po-
cz¹tek przekonaniu, ¿e to wy³¹cznie dziewczêta powinny malowaæ
jajka, a naj³adniejsze z nich ofiarowaæ swoim ch³opcom, co mia³o
zjednaæ im mi³o�æ.

Wielka Sobota to dzieñ �wiêconego. W tym dniu gospody-
nie nios³y do ko�cio³a kosze z pieczywem, wêdlin¹, chrzanem,
sol¹, pisankami i kraszankami i barankiem uformowanym z ciasta.
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Pan Józef £apa
z wnuczk¹ Wiktori¹

Ch³opcy natomiast pilnowali p³on¹cego przed ko�cio³em ogni-
ska, by po po�wiêceniu ognia przez kap³ana, zabieraæ napalone ga-
³¹zki i wêgielki, które pe³ni³y potem wa¿n¹ rolê w ró¿nych obrzêdo-
wych momentach roku. W wysprz¹tanych i �wi¹tecznie przy-
strojonych domach wszyscy ju¿ od wieczora przygotowywali
siê do rezurekcji i wielkiej rado�ci zmartwychwstania.

Pierwszy dzieñ �wi¹t - Wielka Niedziela - up³ywa³
na ogó³ w �cis³ym gronie rodzinnym, dopiero Poniedzia³ek
Wielkanocny by³ dniem sk³adania wizyt s¹siadom i znajo-
mym. Po rezurekcji rodzina zasiada³a do �wi¹tecznego
�niadania, które obfitowa³o w �wiêcony pokarm.

Po Niedzieli spêdzonej w gronie rodzinnym, uroczy-
stej, pe³nej powagi nadchodzi³ dzieñ harców i swawoli - Ponie-
dzia³ek, s³yn¹cy w ca³ej Polsce z oblewania siê wod¹. Ró¿ne nazwy

Historia Szko³y w Jaworniku - cz. VIWe wspo-
mnieniach o historii
szko³y nie mo¿na
pomin¹æ tak zasadni-
czej sprawy, jak wspó³-
praca szko³y z rodzica-
mi.We wszystkich po-
przednich odcinkach
tego cyklu nie brako-
wa³o informacji na ten
temat. Teraz chcia³-
bym podkre�liæ, jak
wiele zale¿y od aktyw-
nego udzia³u rodziców
w ¿yciu szko³y. Szko³a
ogromnie sobie ceni,
gdy rodzice chêtnie
anga¿uj¹ siê w realizo-
wane przez ni¹ dzia³a-
nia i liczy na ich wspar-
cie. Nale¿a³oby powie-
dzieæ, ¿e bez wspó³-
pracy z rodzicami i lo-
kalnym �rodowiskiem,
szko³a nie mog³aby re-
alizowaæ w pe³ni swo-
ich zadañ wychowawczo-dydaktycznych.
U¿ywaj¹c kolokwializmu nale¿y stwierdziæ, ¿e
dla dobra dzieci jeste�my skazani na siebie.
Nie wolno nam siê wzajemnie od tej wspó³-
pracy uchylaæ, w³a�nie dla dobra dzieci.

Ze swej strony szko³a stara siê stwo-
rzyæ w³a�ciwy klimat wspó³pracy z rodzica-
mi i instytucjami wspomagaj¹cymi. A jak to
by³o realizowane w niezbyt odleg³ej prze-
sz³o�ci - która nie ukrywajmy nale¿y do hi-
storii - postaram siê przedstawiæ.

Dwukrotnie w latach 1999 - 2000 zor-
ganizowali�my wraz z rodzicami festyny.
Mieszkañcy Jawornika i zaproszeni go�cie
oraz przybysze z innych miejscowo�ci mo-
gli podziwiaæ dorobek artystyczny szko³y,
wzi¹æ udzia³ w zabawach, konkursach,
kiermaszach i licytacjach. Dobr¹ zabawê
gwarantowa³y zmagania drwali, si³aczy i
tych którzy chcieli zaprezentowaæ swoj¹
sprawno�æ fizyczn¹ i intelektualn¹. Kto
chcia³ doznaæ silnych wra¿eñ, móg³ od-
byæ ekscytuj¹cy lot w przestworza balonem
RMF-u. Zabawê po³¹czyli�my z po¿ytecz-
nym. Dziêki aukcyjnym licytacjom i ciesz¹-

cej siê ogromn¹ popularno�ci¹ loteri¹ fan-
tow¹ zebrali�my kilkana�cie tysiêcy z³otych
na potrzeby szko³y.

Kolejn¹ okazj¹ do poszerzenia prze-
strzeni wspó³dzia³ania �rodowiska szkolne-
go ze �rodowiskiem lokalnym oraz budo-
wania relacji na p³aszczy�nie szko³a - dom
i jednocze�nie �ród³em wspólnego �wiêto-
wania, by³o nadanie szkole imienia Korne-
la Makuszyñskiego w 1999 r.

Makuszyñski zosta³ patronem szko-
³y, poniewa¿ w procesie wy³aniaj¹cym kan-
dydata na patrona, który odby³ siê na zasa-
dach demokratycznych, okre�lonych prze-
pisami, okaza³ siê dla szkolnej wspólnoty,
tym który zas³uguje przez swoja postawê
¿ycia i twórczo�æ bli¿sz¹ dzieciom, na to za-
szczytne wyró¿nienie. W�ród takich kandy-
datów jak Sienkiewicz, Ko�ciuszko, Konop-
nicka postaæ Kornela Makuszyñskiego zo-
sta³a uhonorowana tytu³em patrona Szko³y
Podstawowej, poniewa¿ doceniono jego
przyja�ñ jak¹ mia³ dla dzieci i wierno�æ war-
to�ciom które s¹ kluczowe w wychowaniu
m³odego cz³owieka. Nadanie szkole imienia

nadano temu zwyczajowi - Oblewanka, Lejek, Meus, Emaus, wresz-
cie Dyngus i �migus. Nie wyja�niony jest pocz¹tek lanego ponie-
dzia³ku. Jedni wywodz¹ ten zwyczaj z Jerozolimy, gdzie schodz¹-

cych siê i rozmawiaj¹cych o zmartwychwstaniu ̄ ydzi wod¹
z okien oblewali, dla rozpêdzenia z kupy i wykluczenia
takowych powie�ci. Inni, pocz¹tek oblewania wywodz¹
od wprowadzenia wiary �wiêtej do Polski, kiedy nie mo-
g¹c wielkiej liczby przychodz¹cych chrzciæ pojedynczo,
wpêdzali t³umy do wody i w niej nurzali. Samo oblewa-
nie siê wod¹ ma pewnie pocz¹tek w pras³owiañskich
czasach, kiedy g³êboko wierzono w oczyszczaj¹c¹ moc
wody, a gdy Ko�ció³ wprowadzi³ jej po�wiêcenie - tym

samym usankcjonowa³ stary zwyczaj. W. Sz.

by³o wa¿nym wyda-
rzeniem, bo zakoñ-
czy³o okres o�miu

lat oczekiwañ, u za-
rania których by³a
decyzja dotycz¹ca
rezygnacji z patrona,
który by³ narzucony
przez w³adze komu-
nistyczne.  By³o to
symboliczne wyda-
rzenie, podkre�laj¹-
ce jednak nie-
zmiennie, ¿e w na-
szej Ojczy�nie do-
konuj¹ siê przemia-
ny, prowadz¹ce do
osi¹gania prawdzi-
wej wolno�ci.

Nie tylko Ma-
kuszyñski jest bliski
sercom naszych
uczniów. Postanowili
oni wyró¿niaæ i hono-
rowaæ tych, którzy
pomagaj¹ szkole w

ró¿ny sposób. Tych przyjació³ naszej szko-
³y odznaczano Orderem U�miechu, który
przyznawa³o gremium sk³adaj¹ce siê z
cz³onków  Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców i Samorz¹du Uczniowskiego. (Moja
osobista dygresja - szkoda, ¿e zrezygno-
wano z przyznawania tego wyró¿nienia). Od
kilku lat sta³¹ pomoc szkole okazuje Rada
So³ecka. Dziêki zrozumieniu rodziców, rad-
nych, sponsorów przez ostatnie lata doko-
nano wielu remontów i przeprowadzono
szereg rozwojowych inwestycji. Wspólna
troska o szko³ê przynosi wymierne korzy-
�ci. Wraz z popraw¹ wygl¹du estetycznego
szko³y podnosi siê jej jako�æ dydaktyczna i
wychowawcza. �wiadcz¹ o tym wyniki, któ-
re osi¹ga³a m³odzie¿ przez te ostatnie lata
w rywalizacji miêdzyszkolnej. Z du¿ym po-
wodzeniem startowa³a w zawodach sporto-
wych, konkursach artystycznych i przedmio-
towych. Jest to swego rodzaju wdziêczno�æ
i rewan¿ dzieci za dobre serce i bezintere-
sowno�æ doros³ych którzy s¹ wra¿liwi na
potrzeby szko³y. Dobro czynione innym za-
wsze procentuje. W. Sz.

Czy rozpoznajesz siê na tym zdjêciu?
Podziel siê z Redakcj¹ BIA£EGO KAMYKA
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Przegl¹dam ostatni numer
�Bia³ego Kamyka�, patrzê i patrzê,
a tutaj znajome zdjêcie z mojego
albumu - moja klasa. Wprawdzie
by³o to bardzo dawno temu, ale
jak przez 8 lat przebywa siê z kim�
przeciêtnie 30 godzin tygodniowo,
to trudno zapomnieæ tych twarzy.

Zdjêcie, o którym piszê, zo-
sta³o zrobione 7 pa�dziernika
1984 roku, byli�my wtedy w VII
klasie szko³y podstawowej. Na fo-
tografii z ty³u, od lewej: Edyta
£apa, Renata Szuba, Zbigniew
Matusiak, Krzysztof Dymek, Aga-

ta Wi�nicz, niaco bli¿ej (od lewej) Barbara
�wierczyñska, Teresa Mitan, Monika Wê-
grzyn I, Mirek �wiêch, Grzegorz Kurowski,
Monika Wêgrzyn II, El¿bieta Smolorz, Aga-
ta Pitala i Ewa Bia³oñ. Poni¿ej nauczyciele
(od lewej) p. Renata Moskal, p. Marta Dzia-
dek, p. Bogus³aw Cienkosz, p. Alicja Stry-
szowska (???) oraz nasza kole¿anka Bo-
gumi³a Burnos. I wreszcie na dole (od le-
wej) Jerzy Galas, Tomasz Hudaszek, Syl-
wester Szlachetka, Artur Wojtyczka, Jacek
Janicki. Obecnie mamy po 35 lat i... wygl¹-
damy nieco inaczej.

Jaka by³a nasza klasa? My�lê, ¿e
ka¿dy przyzna, i¿ mieli�my i lepsze, ciekaw-
sze, rado�niejsze dni, ale te¿ i te smutne,
nudne. Wiele by³o ciekawych wydarzeñ, o
których mo¿na by napisaæ w ramach wspo-
mnieñ o naszej klasie. Du¿o osób mia³o ta-
lenty muzyczne, wokalne czy nawet aktor-
skie. Nie pamiêtam dok³adnie w 6 czy 7 kla-
sie w ramach jêzyka polskiego nagrywa³y-
�my s³uchowisko radiowe pt.: �Dla Elizy�.
By³o kilka zespo³ów roboczych. Nasze mo¿-
liwo�ci techniczne ogranicza³y siê tylko i wy-

Nasza klasa VIIA
7 pa�dziernik 1984 r.

³¹cznie do magnetofonu kasetowego firmy
Grundig i ewentualnie gramofonu. Wszyst-
kie efekty specjalne tworzyli�my sami. Spê-
dzili�my kilka wieczorów nad stworzeniem
tej audycji. Ale rezultaty prze�cignê³y nasze

oczekiwania. Nie wspomnê, ile rado�ci i
�miechu przynios³o nam wspólne ods³ucha-
nie naszych dzie³.

W czasie, gdy chodzili�my do szko-
³y nie wolno by³o przygotowaæ np. jase³ek
przy okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, na-
tomiast w styczniu zawsze obchodzone by³y
rocznice wyzwolenia spod w³adzy hitlerow-
skiej. W organizowanie jednej z takich uro-
czysto�ci zaanga¿owana by³a prawie ca³a
nasza klasa. Pod kierownictwem pani mgr
Aleksandry Syrek (naszej polonistki) przy-
gotowywali�my wieczornicê poetycko-

muzyczn¹ opart¹ g³ównie na poezji Krzysz-
tofa Kamila Baczyñskiego. Wiele prób i
wreszcie wystêp na du¿ej sali w MDKu (Miej-
ski Dom Kultury) przed szanownym gronem
osobisto�ci za ca³ego regionu. Czuli�my siê

o c z y w i � c i e
s t r e m o w a n i ,
choæ wygl¹dali-
�my jak praw-
dziwi aktorzy,
ubrani wszyscy
na czarno z
przepask¹ bia-
³o-czerwon¹ na
ramieniu i zna-
kiem Polski
walcz¹cej.
   Wspania³y

by³ ten czas
przygotowañ,
który spêdzali-
�my razem. Po-
dobnych bar-
dziej lub mniej
ciekawych hi-
storyjek mo¿na

by jeszcze wiele opisywaæ. Brali�my udzia³
w zawodach sportowych lekkoatletycznych
i szachowych, sadzili�my drzewa w lesie,
zbierali�my �stonkê�, organizowali�my kuli-
gi za traktorem po ca³ym Jaworniku ? ...itd.
...itp.

Ciekawa jestem, czy pamiêtacie
jeszcze, jak to w VIII klasie sk³adali�my po-
dania do naszych nowych szkó³?!!!??Nie
opisujê tego w detalach, ze wzglêdu na po-
wagê naszego rodzicielskiego autorytetu.

23 kwiecieñ
2 Niedziela Wielkanocna
/Mi³osierdzia Bo¿ego/

Dz 4,32-35; 1J 5,1-6; J 20,19-31.

�Uradowali siê zatem ucznowie
ujrzawszy Pana�

/por. Ewangelia/

Dla Natalki Ho³uj uczennicy klasy VI B Szko³y Podstawowej, która
zajê³a 6 miejsce w Biblijnym Konkursie ze znajomo�ci Ewangelii �w.
£ukasza na etapie archidiecezjalnym (jest laureatk¹ szczebla wojewódz-

kiego). Swój sukces
zawdziêcza przede
wszystkim wytrwa-
³ej, systematycznej
i sumiennej pracy.
              Przyk³ad Natalki pokazuje, ¿e
nasze dzieci w niczym nie ustêpuj¹ swo-
im rówie�nikom ze szkó³ ca³ego woje-
wództwa. Trzeba tylko spe³niæ jeden wa-
runek - byæ obowi¹zkowym i odpowie-
dzialnym.

GRATULACJE!

Katecheta

KLASA VII A - 1984 r.

Agata Furga³a zd. Pitala
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Domowy Ko�ció³ -
geneza, duchowo�æ,

struktury

WSPÓLNOTY

Istnienie Domowe-
go Ko�cio³a (DK) - ga³êzi
rodzinnej Ruchu �wiat³o
¯ycie - jest nierozerwalnie
zwi¹zane z prac¹ duszpa-
stersk¹ s³ugi Bo¿ego ks.
Franciszka Blachnickiego.
Ruch �wiat³o-¯ycie swy-
mi pocz¹tkami siêga lat
piêædziesi¹tych ubieg³ego
stulecia. W lutym 1951
roku diecezjalnym domu rekolekcyjnym w
Kokoszycach (woj. katowickie) ks. Fr.
Blachnicki poprowadzi³ pierwsze zamkniête
rekolekcje dla ministrantów. Pierwsza dwu-
tygodniowa Oaza Dzieci Bo¿ych odby³a siê
w Bibieli (tarnogórskie) w lipcu 1954 roku.
Zapocz¹tkowany ruch oazowy, mimo sprze-
ciwu w³adz, rozwija³ siê bardzo dynamicz-
nie. W 1969 roku w 26 grupach rekolekcje
prze¿ywa³o 650 osób, w 1978 roku w ok.
1000 grupach - ok. 30 000 osób, w 1986
roku w ok. 2500 grupach - ok. 76 000 osób.

Wspólnoty rodzinne, zwane krêga-
mi, powsta³y w 1974 roku. Zaistnia³a wów-
czas potrzeba wypracowania duchowo�ci,
któr¹ mog³yby poznawaæ, zg³êbiaæ i wpro-
wadzaæ w swe ¿ycie ma³¿eñstwa. Ks. Fr.
Blachnicki zaczerpn¹³ wzorce z istniej¹ce-
go ju¿ we Francji Ruchu Equipes Notre
Dame.

Wiele lat przed Soborem Watykañ-
skim II w 1938 roku cztery m³ode ma³¿eñ-
stwa zwróci³y siê do przysz³ego twórcy ru-
chu ks. Henri Caffarela z pro�b¹ -  �Proszê
ksiêdza, my nie chcemy prze¿ywaæ naszej
mi³o�ci ma³¿eñskiej jakby na marginesie na-
szej wiary; przecie¿ ta mi³o�æ, która jest
naszym szczê�ciem, musi byæ w oczach
Bo¿ych czym� bardzo wielkim. Proszê nam
to wyt³umaczyæ�.

Wspólnie z ks. Caffarelem d³ugo za-
stanawiali siê nad problemem �prze¿ywa-
nia mi³o�ci ma³¿eñskiej w �wietle wiary�.
Doszli wówczas do odkrycia tego, co nazwali
�duchowo�ci¹ ma³¿eñsk¹�. Zrozumieli, ¿e ich

droga do Boga, do �wiêto�ci
prowadzi nie obok ich mi³o�ci,
obok ich ¿ycia ma³¿eñskiego,
ale w³a�nie przez tê mi³o�æ, po-
przez to ¿ycie. Im g³êbsza i
prawdziwsza bêdzie ich wza-
jemna mi³o�æ, w której ka¿da
strona szuka dobra i szczê�cia
drugiej strony, a która przecie¿
pochodzi od Boga - tym bar-
dziej do Niego siê zbli¿¹. A im
bardziej bêd¹ wspólnie d¹¿yæ
do pog³êbienia swej wiary,

swego chrze�cijañstwa - tym
g³êbsza bêdzie ich mi³o�æ
ma³¿eñska.

Kr¹g tworzy 4 - 7 ma³-
¿eñstw, najlepiej z jednej
parafii, pragn¹cych wspo-
magaæ siê wzajemnie w d¹-
¿eniu do budowania w swo-
ich rodzinach domowego
Ko�cio³a. Praca w nim pole-
ga na cierpliwym i wytrwa-
³ym tworzeniu duchowo�ci
specjalnej, dostosowanej do

- modlitwa osobista,
- modlitwa ma³¿eñska,
- regularne czytanie
  S³owa Bo¿ego,
- dialog ma³¿eñski
- regu³a ¿ycia,
- systematyczne
  spotkania krêgu,
- udzia³
 w rekolekcjach.

ZOBOWI¥ZANIA

powo³anie chrze�cijan ¿onatych w �wiecie
dzisiejszym poprzez podjêcie tzw. zobowi¹-
zañ, którymi s¹:

Kr¹g jest podstawow¹ struktur¹ DK.
Kr¹g pracuje w parafii pod opiek¹ ks. mo-
deratora, którym jest ks. proboszcz albo
wyznaczony przez niego ksi¹dz, b¹d�
kleryk. Obszar diecezji podzielony jest
na rejony. Rejon obejmuje do 25 krêgów
w tej samej lub s¹siaduj¹cych parafiach.
Kilka diecezji s¹siaduj¹cych z sob¹ two-
rzy filie. Za pracê w tych obszarach od-
powiadaj¹ odpowiednio para rejonowa, die-

Ikona �wiêtej Rodziny czczona
w Domowym Ko�ciele

cezjalna i filialna oraz ksiê¿a moderatorzy.
Na szczeblu krajowym za pracêodpowiada
para krajowa, której doradc¹ duchowym jest
ksi¹dz moderator krajowy DK.

Kr¹g Domowego Ko�cio³a w Jawor-
niku istnieje od 1995 r. W tym samym cza-
sie powstawa³y krêgi w s¹siednim Rudniku
oraz Su³kowicach, a w roku 2002 tak¿e w

My�lenicach. Wszystkie nale-
¿¹ do rejonu Skawina.

J.�.

Jak powsta³
Kr¹g

Domowego
Ko�cio³a

w Jaworniku?
-

w nastêpnym
numerze

BIA£EGO
KAMYKA.

Na podstawie:
Maria Paluch, Zarys historii
Ruchu �wiat³o-¯ycie, Lublin -
Kraków 1998.
Biuletyn Ruchu �wiat³o-¯ycie
Archidiecezji Krakowskiej
Nr 1(54) 2003, Nr 1(57) 2004.
http://www.rdk.krakow.pl/



TU
 O

D
E

TN
IJ

9 kwiecieñ 2006Bia³y Kamyk

KAMYCZEK � strona dla dzieci

�Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³...�

Jaki to dzieñ? Jak nazywaj¹ siê �wiêta, których oczekujemy? Z pomoc¹
mamy lub taty wpisz do kratek  litery wyrazów. Pomog¹ Ci w tym obrazki.

Litery w ramce, czytane z góry na dó³, utworz¹ rozwi¹zanie.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

�Z b³êkitnej pisanki
wyskoczy³ kurczaczek
ubrany w b³êkitny,
wzorzysty kubraczek.
Kubraczek w paseczki,
listeczki, kropeczki,
przybrany kwiatkami
z b³êkitnej wst¹¿eczki.�

Narysuj kurczaczkowi
kubraczki tak,
jak mówi wierszyk.
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Przys³owie ludowe:
Mamo, tato - poczytaj mi, proszê...

Kwiecieñ-plecieñ
Napisa³a Irena Wowk

Ach ten kwiecieñ, psotny kwiecieñ, ró¿ne figle p³ata w �wiecie.
Raz przygrzeje mocno s³oñce, ¿e jak w lecie jest gor¹co.
Innym razem �niegiem prószy, ¿e a¿ wszystkim marzn¹ uszy.
Kwiecieñ - plecieñ, bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.

Cukrowy baranek ma z³ociste ró¿ki.
Pilnuje pisanek na ³¹ce z rze¿uszki.
A gdy nikt nie patrzy, chor¹giewkê buja
I cichutko meczy �wiête �Alleluja�.

Cukrowy baranek
Napisa³a Ewa Szelburg - Zarembina

Pokoloruj pola
oznaczone kropkami.

�miga �migus piêt¹ bos¹,
Gna przez owies i przez proso.
W g³os siê �mieje!
Jak mnie Dyngus tu dopadnie,
To obleje mnie dok³adnie!
Ojejej!
Dynda Dyngus wiadrem wody.
Leci, pêdzi przez ogrody.
W g³os siê �mieje!
�migus miewa we ³bie zbytki.
Zmoczy mnie do suchej nitki!
Ojejej!
Dyngus dynda³, �migus �miga³,
jak b¹k w ko³o i jak fryga.
W g³os siê �mieli!
P³ot oblali, psa, kaczora
I z rozpêdu do jeziora
Wlecieli!
I ty - �migaj! I ty  - dyndaj!
Bo to siê ka¿demu przyda!
�miej siê g³o�no!
Z³ap i pokrop mamê, tatê!
Spryskaj siostrê, brata, kwiatek.
Niech rosn¹!

�wi¹teczny poniedzia³ek nazywamy te¿ �lanym poniedzia³kiem�,
w ten dzieñ mamy bowiem �migus - dyngus. Wszystkie dzieci lubi¹ siê
oblewaæ wod¹, szykuj¹ wcze�niej ró¿ne sikawki, pistolety na wodê. Pa-
miêtajcie jednak o tym, by przy tej zabawie nikogo nie uraziæ, by wszyst-
kim by³o weso³o. I tym, którzy oblewaj¹ i tym, którzy s¹ oblewani.

Na koniec pomalujcie obrazek ilustruj¹cy wierszyk.

stronê
opracowa³y
nauczycielki
z przedszkola
w Jaworniku

I ty �migaj!
Barbara Lewandowska

�Kwiecieñ - plecieñ,
  bo przeplata,
   trochê zimy,
     trochê lata.�
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BIA£Y KAMYK: Ka¿dy z nas, aby wykonywaæ dobrze swój
zawód, musi go polubiæ. Ale przecie¿ bezpo�rednie s³u¿enie cho-
remu wymaga czego� wiêcej, wymaga bardzo specyficznego po-
wo³ania. Jak dojrzewa³o to powo³anie u Pani?

Bogumi³a Gra-
bowska: W³a�ciwie ju¿
od najm³odszych lat ro-
dzice mówili mi jak wa¿-
ne jest pomaganie drugiemu
cz³owiekowi. Zawsze by³am bar-
dzo wra¿liwa i otwarta, dlatego
- gdy w szkole podstawowej
trzeba by³o dokonaæ wyboru kie-
runku dalszego kszta³cenia - nie
mia³am zbyt du¿ego problemu.
No, mo¿e  jedyn¹ w¹tpliwo�ci¹, nad któr¹ dyskutowa³y�my z kole-
¿ankami by³... chroniczny brak ch³opaków w �medyku� - tylko czte-
rech w ca³ej babskiej szkole! Wybra³am wiêc 5-letnie Liceum Me-
dyczne w My�lenicach, gdzie mia³am mo¿liwo�æ odbycia 3-letniej
praktyki na wiêkszo�ci oddzia³ów. W tym czasie zaczê³am pozna-
waæ rado�ci i smutki mojego zawodu, ale przede wszystkim chore-
go pacjenta. Towarzyszenie ludziom umieraj¹cym sk³ania do wielu
przemy�leñ na temat swojego ¿ycia i dlatego te¿ poczu³am, ¿e to
jest to, co chcê robiæ, ¿e w tym powo³aniu mogê siê spe³niæ.

Liceum medyczne ukoñczy³am w 1980 r. i podjê³am pracê
na Oddziale Noworodków w My�lenicach, gdzie by³am prawie 9
lat. Po urodzeniu najstarszej córki okaza³o siê jednak, ¿e praca 3-
zmianowa by³a bardzo trudna do pogodzenia z wychowaniem dziec-
ka. Uda³o przenie�æ mi siê do Poradni Dzieciêcej. W 1999r. refor-
ma s³u¿by zdrowia zmusi³a nas do prywatyzacji i utworzenia sa-
modzielnej spó³ki pielêgniarskiej. Tak te¿ rozpoczê³am pracê jako
pielêgniarka �rodowiskowa. Wybra³am oczywi�cie rejon rodzinne-
go Jawornika. Nowy styl pracy wymaga³ poszerzenia kwalifikacji.
Specjalizacjê i dyplom pielêgniarki �rodowiskowo-rodzinnej uzy-
ska³am na kursie w Nowym Targu.

BK: Ka¿dy zna Pani¹ Bogusiê. Jest Pani jedn¹ z najbardziej
popularnych i cenionych osób w naszej wsi. Jak to siê dzieje, ¿e
pomimo m³odego wieku doskonale znaj¹ Pani¹ zw³aszcza ludzie
starsi?

BG: Z t¹ ocen¹, to za du¿o powiedziane. Ale to, ¿e znam
prawie wszystkich ludzi starszych i ¿e oni mnie znaj¹, jest faktem.
Znaj¹ mnie, bo mieszkam w Jaworniku, ale przede wszystkim wy-
nika to z charakteru mojej pracy. Wykonujê j¹ przecie¿ g³ównie w
domu chorego. Robienie zabiegów - zastrzyków, opatrunków, ba-
dañ itp. zlecanych przez lekarza czasem i dwa razy dziennie spra-
wia, ¿e jestem czêstym go�ciem w wielu rodzinach i to zarów-
no u starszych jak i u dzieci. Wbrew pozorom jest to ciê¿ka i
stresuj¹ca praca, gdy¿ niesie za sob¹ bezpo�redni¹ odpowiedzial-
no�æ za zdrowie, a nawet ¿ycie pacjenta. Poza tym rozleg³o�æ te-
renu sprawia, ¿e nie zawsze mogê dotrzeæ do wszystkich na czas.
Przyzwyczai³am siê ju¿ do pracy w warunkach ci¹g³ego ostrego
dy¿uru. Bo przecie¿ choroby nie wybieraj¹ i nie maj¹ wzglêdu na
�wiêto czy urlop. Tak wiêc choæ nieraz buntuje siê moja rodzina i ja
sama jestem zmêczona, nie odmawiam mimo, ¿e formalnie to czas
na dom i wypoczynek, a nie na pracê. Taka jest specyfika moje-
go zawodu, a raczej powo³ania, które wybra³am i pokocha³am.

BK: Zna Pani doskonale tych najbardziej potrzebuj¹cych
we wsi - chorych i starszych. Czy nasze rodziny i �rodowisko
spe³niaj¹ ich oczekiwania? Co mo¿na zmieniæ i poprawiæ, aby
siê zbli¿yæ do idea³u?

BG: Jest to bar-
dzo trudny temat i wo-
la³abym siê raczej nie
wypowiadaæ. Jestem
przekonana, ¿e wiele
osób nie zdaje sobie
sprawy, ¿e w ich oto-
czeniu s¹ osoby sa-
motne i potrzebuj¹ce.
Czasem tej pomocy
nie otrzymuj¹, ponie-
wa¿ ich najbli¿si tego
nie zauwa¿aj¹ czy nie
potrafi¹ temu podo-
³aæ. Zdarza siê nieste-
ty niekiedy, ¿e nie
czuj¹ siê oni w obo-
wi¹zku, aby im po-
móc. Niejednokrotnie
wiêcej serca i mi³o�ci
chory otrzymuje bezin-
teresownie od osób zu-
pe³nie obcych. A prze-

cie¿ czêsto wystarczy tylko u�miech, dobre s³owo albo cierpliwe
wys³uchanie. Nieraz stajê bezradna w takiej sytuacji, zw³aszcza ¿e
nie chcê nikogo uraziæ. Gryzê siê tym potem, sama szukaj¹c roz-
wi¹zania.

BK: Czy otwarcie O�rodka Zdrowia w Jaworniku zmieni³o
warunki Pani pracy?

BG: Zdecydowanie tak. Mieszkañcy Jawornika maj¹ teraz
bardzo dobry dostêp do fachowej opieki medycznej. Ja równie¿
zyska³am praktyczn¹ mo¿liwo�æ codziennego kontaktu i konsulta-
cji z lekarzami, którzy prowadz¹ coraz wiêksz¹ liczbê moich pa-
cjentów. Mam te¿ �wiadomo�æ, ¿e gdy pracujê sama w terenie,
mogê w ka¿dej chwili liczyæ na radê i wsparcie z O�rodka.

BK: I mo¿e jeszcze parê s³ów o sobie i rodzinie.
BG: Mam bardzo wyrozumia³¹ rodzinê. M¹¿, a ostatnio i

córka s¹ nieraz moimi kierowcami i podwo¿¹ mnie na wizyty. Ro-
zumiej¹ i doceniaj¹ moj¹ pracê, choæ przecie¿ tak czêsto nie ma
mnie w domu. Nie jest to takie proste i oczywiste, zw³aszcza gdy
muszê wstaæ od wigilijnego czy �wi¹tecznego sto³u, bo mali pa-
cjenci czekaj¹ na zastrzyk. Dlatego te¿ staram siê ka¿d¹ woln¹
chwilê spêdzaæ z moimi bliskimi.

BK: A rado�ci i smutki?
BG: We wspó³czesnym �wiecie nie jest ³atwo byæ pielêgniar-

k¹. Zawód ten wymaga bowiem pe³nej dyspozycyjno�ci, ci¹g³e-
go dokszta³cania siê i odporno�ci psychicznej w stanie sta³ej
odpowiedzialno�ci za ludzkie zdrowie i ¿ycie. Du¿¹ rado�æ i sa-
tysfakcjê sprawia mi poczucie, ¿e choæ w pewnym stopniu przy-
czyniam siê do powrotu do zdrowia danego pacjenta. Szcze-
gólny sens czujê, gdy przychodzê do tych którzy nie maj¹ ju¿
prawie nikogo innego. Niestety s¹ te¿ i smutne chwile spê-
dzane przy ³ó¿ku cierpi¹cego i umieraj¹cego. Wtedy dopiero
w pe³ni docenia siê w³asne ¿ycie i zdrowie.

BK: I jeszcze mo¿e bardzo niedyskretne pytanie. Czy
nie my�la³a Pani nigdy o zmianie pracy na inn¹, l¿ejsz¹,
lepiej op³acan¹ czy mniej odpowiedzialn¹. Czy nie my�la³a
Pani o wyje�dzie do innego kraju, gdzie praca polskiej pielê-
gniarki o tych kwalifikacjach jest wyceniana kilkana�cie razy
wy¿ej ni¿ 1z³ 15gr (brutto!!! i z wszystkimi kosztami)), które
otrzymuje Pani od NFZ za ca³omiesiêczn¹ opiekê nad jed-
nym pacjentem?

BG: Nie, nigdy nie my�la³am o wyje�dzie. Prze-
cie¿ tutaj ¿yjê, tu mam rodzinê i dom. I jestem z tym
naszym �wiatem bardzo mocno zwi¹zana.

BK: Serdecznie dziêkujê za te s³owa i
w imieniu wszystkich pacjentów gratulujê
sukcesów oraz ¿yczê Pani dalszego po-
wodzenia w domu  i w pracy.

Czêsto wystarczy
tylko u�miech...

Wywiad z p. Bogumi³¹ Grabowsk¹, pielêgniark¹ �ro-
dowiskow¹, dla BIA£EGO KAMYKA przeprowadzi³
Andrzej Paw³owski.
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Motywacj¹, która przy�wieca cz³onkom grupy s¹ s³owa
Chrystusa, który powiedzia³ �Wszystko co uczynili�cie jednemu z
tych braci moich najmniejszych, mnie�cie uczynili� (Mt.25,40).

Pierwszy zespó³ charytatywny dzia³a³ ju¿ za ks. Probosz-
cza Jana Kastelnika, a obecna grupa zosta³a powo³ana przez ks.
Proboszcza W³adys³awa Salawê w pa�dzierniku 2004 roku. Grupa
liczy 9 osób, przedstawicieli z ka¿dego rejonu parafii.

Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu na plebani. Naszym
celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy wszystkim
potrzebuj¹cym mieszkañcom naszej parafii. Jest wiele potrzeb, wi-
dzimy je, ale nie zawsze jeste�my w stanieje zrealizowaæ.

Tematem spotkañ jest pozyskiwanie �rodków finansowych
i organizowanie pomocy potrzebuj¹cym, wed³ug aktualnych po-
trzeb i mo¿liwo�ci.

Jednak zorganizowanie takiej pomocy nie by³oby mo¿liwe
bez zaanga¿owania ludzi dobrej woli. Mieszkañcy Jawornika maj¹
wra¿liwe serca, gdy chodzi o biednych, samotnych i tych, którzy
potrzebuj¹ wsparcia. Dlatego dwa razy w roku organizowane s¹
sk³adki do puszek oraz zbiórki artyku³ów ¿ywno�ciowych.

Nasza grupa charytatywna

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Wsparcie finansowe otrzymali�my tak¿e z trzech zak³adów
znajduj¹cych siê na terenie naszej wioski. Z pozyskanych �rodków
systematycznie co miesi¹c kilkunastu rodzinom rozdawane s¹ pacz-
ki ¿ywno�ciowe oraz finansowane jest do¿ywianie (dro¿d¿ówki)
dla kilkunastu dzieci w Szkole Podstawowej. �rodki finansowe
przeznaczamy równie¿ na zakup lekarstw, wêgla, op³aty rachun-
ków za pr¹d, przygotowanie paczek �wi¹tecznych dla najubo¿szych
oraz rodzin wielodzietnych. Ponadto organizowane by³y sk³adki
dla trzech rodzin poszkodowanych w wypadkach losowych.

W ramach duchowej pomocy w 2005 roku w okresie reko-
lekcji wielkopostnych zorganizowane by³o na plebanii spotkanie
ludzi chorych i starszych z Ksiêdzem rekolekcjonist¹. Kolejne spo-
tkania planowane s¹ na okres letni.

Zapraszamy do nas ka¿dego, kto potrzebuje pomocy lub
widzi j¹ w s¹siedztwie, a my zastanowimy siê nad sposobem jej
udzielenia.

Korzystaj¹c z okazji, chcemy za po�rednictwem naszego
parafialnego Pisma podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom i tym
którzy nawet w najmniejszy sposób przyczynili siê do pomocy
chorym i potrzebuj¹cym. Sk³adamy serdeczne �Bóg zap³aæ�.

Parafialny Zespó³ Charytatywny

To pytanie w pobo¿nej pie�ni ko�cielnej znajduje tylko
jedn¹ odpowied�: � Z serca Ci sk³adamy, korne dziêkczynie-
nie�. Te s³owa, tak proste i wielokrotnie a czêsto i bezmy�lnie
przez nas powtarzane zawieraj¹ w sobie wielk¹ tajemnicê -
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Kult Mi³osierdzia Bo¿ego zapocz¹tkowany przez �w. sio-
strê Faustynê Kowalsk¹ dotar³ do naszej parafii do�æ pó�no,
jednak zago�ci³ w niej na sta³e. Jedna z parafianek wspomina,
¿e niegdy� nikt nie umia³ odmawiaæ koronki do Mi³osierdzia
Bo¿ego ani Nowenny. Ona sama ju¿ wtedy zawierzy³a Jezuso-
wi Mi³osiernemu i odda³a w Jego rêce najskrytsze pragnienie
serca - pragnienie macierzyñstwa. Jest teraz szczê�liw¹ mat-
k¹, wdziêczn¹ Bogu za tê wielk¹  £askê. Po lewej stronie o³ta-
rza w naszym ko�ciele wisi reprodukcja obrazu z £agiewnik -
Jezus o pogodnej twarzy, z Którego boków wyp³ywaj¹ dwa stru-
mienie - bia³y i czerwony - krew i woda - mi³o�æ i oczyszczenie.

Bóg jest Mi³o�ci¹, a Mi³osierdzie jest jego przymiotem.
Jezus objawiaj¹c siê s. Faustynie powiedzia³ �Zanim przyjdê
do Was jako Sêdzia Sprawiedliwy, przychodzê jako Król Mi³o-
sierdzia�. Te s³owa, oraz liczne cuda i ³aski od Niego daj¹ nam
now¹ nadziejê - Bóg jest bardziej mi³osierny ni¿ sprawiedliwy,
to znaczy, ¿e Jego sprawiedliwo�æ jest inna ni¿ nasza - jest to
sprawiedliwo�æ mi³o�ci. Oznacza to, ¿e Bóg, który nas zna -
ka¿dego z osobna, jak w³asne dziecko - nie wymaga od nas,
aby�my dokonywali niewyobra¿alnych czynów, wystarczy Mu
zawierzyæ i daæ siê prowadziæ - jak dziecko za rêkê. To napraw-
dê tak niewiele - otworzyæ siê na Bo¿e Mi³osierdzie, na Jego
³askê. Bo On nas chêtnie ³askami obdarza, tylko czêsto nie
doceniamy ich, albo nawet nie zdajemy sobie sprawy, ¿e nas
dosiêg³y.

Wezwanie �Jezu, ufam Tobie� to drogowskaz, który pro-
wadzi nas do Boga, aby i�æ z Nim. Bo nie wystarczy w Boga

�Có¿ Ci Jezu damy
za Twych ³ask strumienie...?�

wierzyæ - trzeba
Jemu uwierzyæ.
Czêsto modl¹c siê
prosimy o co� dla
siebie, a nie do-
stawszy tego czuje-
my zawód, za-
chwianie w wierze.
Trzeba Bogu uwie-
rzyæ, ¿e ka¿da mo-
dlitwa zostaje wy-
s³uchana, ale nie
zawsze spe³nienie
naszych pró�b, jest
tym, co dla nas naj-
lepsze. Dlatego
zaufajmy Panu-
szczególnie, ¿e cud
Jego Mi³osierdzia
objawia siê nieca³e
30 km od naszej
parafii. I dziêkuj¹c za Jego obecno�æ módlmy siê o siln¹ wia-
rê, ¿eby�my mogli �piewaæ �Tobie, Panie zaufa³em, nie za-
wstydzê siê na wieki.�

30 kwiecieñ
3 Niedziela Wielkanocna
Dz 3,13-15. 17-19;
1J 2,1-5; £k 24,35-48
�...opowiadali, co ich spotka-
³o w drodze, i jak Go poznali
przy ³amaniu chleba.�

/por. Ewangelia/

El¿bieta Sz.
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�w. Wojciech urodzi³ siê ok. 956
r. w rodzinie ksi¹¿êcej S³awników w Libi-
cach w Czechach. Jako m³odszy syn zo-
sta³ przeznaczony do stanu kap³añskie-
go. Uczy³ siê w szkole katedralnej w Mag-
deburgu pod okiem tamtejszego arcybi-
skupa �w. Adalberta. Takie te¿ imiê przy-
j¹³ przy bierzmowaniu i pod nim jest czczo-
ny w ca³ej zachodniej Europie. Dla S³o-
wian, ich pierwszy �wiêty pozosta³ jednak
Wojciechem. Wzgardzony przez rodaków
sta³ siê opok¹, na której zbudowano dwie
metropolie Ko�cio³a - w Polsce i na Wê-
grzech.

Wy�wiêcony na kap³ana zosta³ w
Pradze w roku 981. W 983 r. zostaje jej
drugim biskupem nie maj¹c nawet wieku
episkopalnego - 30 lat. Dziwny to by³ hie-
rarcha, który wszed³ do swej stolicy jako
jej s³uga - pieszo i boso. I faktycznie
s³u¿y³ wszystkim, a zw³aszcza najbar-
dziej ubogim. Odwiedza³ wiê�niów. Bar-
dzo zaanga¿owa³ siê w wykup chrze-
�cijañskich niewolników, którzy w³a�nie
w Pradze sprzedawani byli dalej na mu-
zu³mañski Wschód. Obyczaje niedaw-
no ochrzczonego kraju by³y na wskro�
pogañskie. Nie szanowano dni �wi¹-
tecznych i nie korzystano z sakramentów.
Za to powszechne by³y jeszcze stare kul-
ty i wielo¿eñstwo. M³ody biskup napomi-
na nawet ksiêcia.  Ale nade wszystko daje
on przyk³ad modlitwy, ascezy i pracy - na
roli. Z takiej to ¿yznej gleby wyrasta³y jego
p³omienne kazania. Na pró¿no jednak
walczy z utartymi porz¹dkami. Po 5 latach
opuszcza Pragê i prosi wreszcie o zwol-
nienie go z funkcji. Nie uzyskuje takiej
zgody. Pozwolo mu jednak na jaki� czas
pozostaæ w Rzymie. Tam te¿ wst¹pi³ w
roku 990 wraz ze swym bratem Radzi-
mem do benedyktynów. W 992 r. po-
wraca do Pragi. Towarzyszy mu grupa
zakonników. Bogatszy o do�wiadczenia
i pomocników z mozo³em zaczyna od-
budowywaæ zaniedbane chrze�cijañ-
stwo. Zak³ada klasztory. Wysy³a nawet
misjonarzy na pogañski jeszcze dwór
wêgierski. Jednak wkrótce dosiêga bi-
skupa intryga polityczna. Jest on przecie¿
z rodu ksi¹¿¹t S³awkowiców, konkuruj¹-
cych z dzier¿¹cymi w³adzê Przemy�lida-
mi.  Trzeba siê by³o najpierw pozbyæ hie-
rarchy, aby zlikwidowaæ ostatecznie nie-
wygodnych s¹siadów. Wykorzystano
sprzyjaj¹c¹ okazjê - gdy ukara³ on kl¹-
tw¹ wielmo¿ów, którzy nie uszanowali
prawa azylu ko�cielnego i zamordowa-
li przed nim cudzo³o¿n¹ kobietê. Lokal-
na surowa tradycja zderzy³a siê z chrze-
�cijañskim mi³osierdziem. Biskup mu-
sia³ opu�ciæ Pragê, tym razem ju¿ na
zawsze. Kilka dni pó�niej jego rodzinne
Libice zosta³y spalone, a ca³y ród wymor-
dowany.

Opoka, na której
zbudowano

Ko�ció³ Polski

Biskup bez stolicy - mnich bene-
dyktyñski pielgrzymuje po sanktuariach i
dworach europejskich  szukaj¹c wyj�cia
z zaistnia³ej sytuacji. Poznaje wtedy i za-
przyja�nia siê z m³odym cesarzem nie-
mieckim Ottonem III, najwybitniejsz¹ po-
staci¹ tamtych czasów. Cesarz te¿ pod
koniec roku  996  wyjednuje dla niego
zgodê arcypiskupa na wyjazd do Gniezna
dla podjêcia misji w�ród pogan. Droga z
Rzymu do Polski prowadzi przez Wêgry.
�w. Wojciech za³o¿y³ tam klasztor i udzieli³
bierzmowania m³odemu w³adcy, pierw-
szemu krolowi Wêgier - �w. Stefanowi.
Ten krótki pobyt  owocuje utwierdzeniem
chrze�cijañstwa w tym kraju i oparciem
go o tradycje ³aciñsk¹.

Ksi¹¿ê Boles³aw Chrobry docenia
talenty oraz znajomo�ci �w. Wojciecha w
ca³ej Europie i próbuje go zatrzymaæ d³u-
¿ej na swoim dworze. Ten jednak zdecy-
dowanie odmawia. Ambitnemu w³adcy
udaje sie jednak zmieniæ kierunek plano-
wanej misji z Po³abia na bli¿sze Polsce
tereny Prusów, le¿¹ce na wschód od dol-
nej Wis³y  (dzisiejsza Warmia i Mazury).
Szczodrze wyposa¿a misjê, nie bez racji
upatruj¹c w tym podniesienia presti¿u
m³odej jeszcze chrze�cijañskiej Polski,
jako pañstwa  ewangelizuj¹cego ju¿ inne
narody. �w. Wojciech wyruszy³ wraz ze
swym btatem b³. Radzimem i trzecim ka-
p³anem Bogusz¹-Benedyktem. Najpierw

przybyli do nie tak dawno za³o¿onego
Gdañska. Historia odnotowa³a owocne
misje i masowe chrzty, ktorych udzielali
jego mieszkañcom. Jednak ju¿ po kilku
dniach udali siê ³odzi¹ dalej, na ziemie
pogañskie. Wyl¹dowali w okolicach g³ów-
nego portu Prusów - Truso (dzi� okolice
Elbl¹ga). Nie znale�li jednak ¿yczliwo�ci
i zrozumienia w�ród pogan. Kilka dni pó�-
niej 23. kwietnia 997 r. �w. Wojciech zo-
sta³ zamordowany. Jego g³owê nabito na
pal i  postawiono przy granicy z Polsk¹
na pohañbienie i ku przestrodze. Kto� jed-
nak wykrad³ j¹ i przenós³ do kraju. Pruso-
wie orientuj¹c siê, ¿e maj¹ do czynienia z
bardzo znacznym cz³owiekiem, oszczê-
dzili jego towarzyszy Radzima i Bogusza.
Przez nich to zaproponowali Chrobremu
wykupienie cia³a mêczennika za cenê z³o-
ta. Tak te¿ siê i sta³o. Zw³oki mêczennika
zosta³y przeniesione do klasztoru w Trze-
mesznie. Cesarz Otto III na wie�æ o mê-
czeñstwie przyjaciela, natychmiast wyst¹-
pi³ do papie¿a o jego kanonizacjê. Doko-
nano jej ju¿ w 999 r. Relikwie �wiêtego
zosta³y niezwykle uroczy�cie przeniesio-
ne do katedry w Gnie�nie.
Mimo i¿ ewangelizacja Prusów  dokona-
³a siê ostatecznie dopiero ok. 250 lat pó�-
niej, to jednak �mieræ pierwszego polskie-
go i s³owiañskiego mêczennika sta³a siê
natchnieniem dla wielu pokoleñ misjona-
rzy dzia³aj¹cych g³ównie na Pomorzu.  Ka-
nonizacja ta umo¿liwi³a te¿ utworzenie dla
Polski nowej metropolii ko�cielnej - arcy-
biskupstwa w Gnie�nie wraz z jego bi-
skupstwami pomocniczymi w Krakowie,
Wroc³awiu i Ko³obrzegu,  a nieco pó�niej
tak¿e w Poznaniu (w latach 998-1012
Poznañ by³ podporz¹dkowanym bezpo-
�rednio Rzymowi biskupstwem misyj-
nym). Pierwszym arcybiskupem-metropo-
lit¹ zosta³ �wiadek mêczeñstwa b³. Ra-
dzim-Gaudenty. Sprawa ta by³a tym bar-
dziej niezwyk³a, ¿e up³ynê³o dopiero 34
lata od chrztu naszego kraju. A dzia³o siê
to wszystko w roku 1000 na niezwykle
uroczystym Zje�dzie Gnie¿nieñskim, z
udzia³em Cesarza i legata papieskiego.
Cesarz te¿, poda¿¹j¹cy boso do grobu
mêczennika, by³  jednym z pierwszych z
niekoñcz¹cej siê plejady znakomitych
pielgrzymów, ktorzy przez nastêpne stu-
lecia nawiedzili to miejsce. By³ tu w poku-
cie po zamordowaniu brata, Boles³aw
Krzywousty. Przyszed³ pieszo z Trze-
meszna W³adys³aw Jagie³³o po zwycie-
stwie grunwaldzkim. W dziêkczynieniu za
otrzymane ³aski król Zygmunt Waza oso-
bi�cie wykona³ srebrn¹ trumienkê na reli-
kwie. Na 900-lecie przyjecha³o 300 tysiê-
cy Polaków ze wszystkich trzech zabo-
rów. A tysi¹c lat pó�niej klêcza³ tu te¿ sam
papie¿- Polak, Jan Pawe³ II.

c.d. na str.12
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Sezon rozpoczêli�my w dniu 29.11.2005 r. pierwszymi sko-
kami na skoczni Sokolicy K-15 w Jaworniku. W grudniu trenowa-
li�my dwa razy na kompleksie skoczni w Zakopanem oddaj¹c sko-
ki na K-35, K-65 i K-85. Wszyscy spisywali siê bardzo dobrze .

Nastêpnie dalej trenowali�my na naszym obiekcie w Jawor-
niku. W dniu 02.01.2006 r. nasi najm³odsi zawodnicy Fabian Cu-
dak i Jakub Kasprzycki wziêli udzia³ w Konkursie Noworocznym
o mistrzostwo Tatrzañskiego Zwi¹zku Narciarskiego. Uplasowali
siê na pozycjach: Fabian 35 miejsce, Jakub 43 miejsce. Po rywali-
zacji na zakopiañskich krokwiach rozpoczêli�my ostry trening i
przygotowania do zawodów

Na naszej skoczni w Jaworniku w dniu 15.01.2006 na so-
kolicy odby³y siê zawody w skokach o mistrzostwo Powiatu My-
�lenice. W zawodach udzia³ wziê³o 14 zawodników, z czego 9 zo-
sta³o sklasyfikowanych na nastêpuj¹cych miejscach:

   1. Mariusz Pustu³a 19,5m, 19m - Jawornik
   2. Fabian Cudak  17m, 18m - Jawornik
   3. Jan Kordula  18m, 17m - Jawornik
   4. Dariusz Cudak - Jawornik
   5. Marek £abêd¿ - Wierzbanowa
   6. £ukasz Papiernik - Jawornik
   7. Marcin Podoba - Jawornik
   8. Piotr Cudak - Jawornik
   9. Jakub Kasprzycki - My�lenice

Nastêpnie z powrotem rozpoczêli�my loty w Zakopanem i
tam 22 lutego wziêli�my udzia³ w zawodach o puchar COS Zako-
pane. W tych zawodach nasi zawodnicy uplasowali siê w trzeciej
dziesi¹tce, a by³ to Fabian Cudak i Jakub Kasprzycki.

Pod koniec lutego rywalizowali�my równie¿ w narciarstwie
alpejskim. 28 lutego na stoku w Sieprawiu Mariusz Pustu³a i
Krzysztof Szafraniec rywalizowali w slalomie gigancie o pu-
char wójta. 4 marca na stoku �nie¿nicy w Kasinie Wielkiej, w
konkurencji slalom gigant o puchar Jana Paw³a II organizowanej
przez KSM Kraków, Mariusz Pustu³a zaj¹³ 3 miejsce a Krzysztof
Szafraniec 4.

Po zmaganiach na stokach nadal trenowali�my na skocz-
niach przygotowuj¹c siê do kolejnych zawodów. W dniu 19.03.2006
o godzinie 17.00 na skoczni Sokolicy w Jaworniku odby³y siê za-
wody o puchar So³tysa Jawornika. Konkurs zosta³ podzielony na
dwie kategorie:

Narciarski sezon zimowy 2005/2006

Kat 1 - Zawodnicy LKS Jawor
1. Mariusz Pustu³a  - ³¹cznie 39.5m - Jawornik
2. Fabian Cudak - ³¹cznie 33 m - Jawornik
3. Jan Kordula - ³¹cznie 31m - Stojowice
4. Marcin Podoba - ³¹cznie 28m - Jawornik
5. Marek £abêd¿ - ³¹cznie 27,5m - Wierzbanowa
6. £ukasz Papiernik - ³¹cznie 27,5m - Jawornik
7. Piotr Cudak - ³¹cznie 26m - Jawornik

Kat 2 - Amatorzy Zawodnicy na nartach zjazdowych
1. Tomasz Cudak - Jawornik
2. Szymon Podoba - Jawornik
3. Damian Starzec - Jawornik
4. Marcin �wiat³oñ - Jawornik
5. Tomasz Za³ubski - Przenosza k/Wi�niowej
6. Bogumi³ Cudak - Jawornik

Nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów ufundo-
wa³a Rada So³ecka Jawornika. By³y to zawody na zakoñczenie se-
zonu w Jaworniku, ale nadal w miarê mo¿liwo�ci bêdziemy treno-
waæ na zakopiañskich obiektach .

Mariusz Pustu³a

Kult �w. Wojciecha-Adalberta
szybko rozpowszechni³ siê w Europie, a
zw³aszcza w Polsce, Czechach, na Wê-
grzech i nawet w Chorwacji. Sam cesarz
wywióz³ z Gniezna relikwie ramienia �wiê-
tego, które z³o¿y³ w specjalnie ufundowa-
nych ko�cio³ach w Rzymie i Akwizgranie.
Dzi� tylko w Polsce jest 200 ko�cio³ów pod
jego wezwaniem, a w Czechach ok. 60.
Wspania³¹ ksieg¹ hagiograficzn¹ �wiê-
tego s¹ drzwi katedry gnie�nieñskiej, na
których umieszczonych jest 18 scen z
¿ycia Mêczennika.

Tragiczne by³y losy relikwi i grobu
�w. Wojciecha. Wygnaniec za ¿ycia, tu-

³a³ siê i po �mierci. W roku 1038 najazd
czeski obróci³ w perzynê Gniezno i jego
�wi¹tynie. Cia³o �wietego zosta³o naj-
prawdopodobniej wywiezione do Pragi,
gdzie do dzi� znajduje siê w katedrze jego
sarkofag.  W 1127 roczniki polskie odno-
towa³y odnalezienie g³owy �wiêtego. Zo-
sta³a ona umieszczona  we wspania³ym
relikwiarzu w odbudowanej katedrze.
Ukryta, przetrwa³a zakusy Krzy¿aków i
najazd szwedzki. Cudem zosta³a te¿ oca-
lona spod wal¹cego siê stropu katedry w
roku 1760, by wreszcie, po blisko 8 wie-
kach zostaæ ... skradzion¹ w roku 1923.
W zaistnia³ej sytuacji Prymas Polski, kar-

dyna³ Hlond poprosi³ o zwrot relikwi rzym-
skich. Dotar³y one do Gniezna w 1928 r.
W niewiarygodnych okoliczno�ciach zo-
sta³y one uratowane podczas okupacji hi-
tlerowskej. Ca³kiem niedawno w 1986 r.
znowu by³y skradzione. Na ca³e szczê-
�cie zosta³y odzyskane i nadal s¹ miej-
scem, gdzie jednocz¹ siê serca i my�li,
nadzieje i czyny Polaków, trwaj¹cych wier-
nie, choæ czasem mozolnie, a nawet tra-
gicznie przy swoim Ko�ciele i Ojczy�nie,
dla ktorych kamikeniem wêgielnym i opo-
k¹ by³ �w. Wojciech. Wspominamy go w
dniu 23. kwietnia.

         A.. P.

Mariusz Pustu³a w locie Mariusz Pustu³a,
Fabian Cudak
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Dnia 04.03.2006 odby³a siê na �nie¿nicy
w Kasinie Wielkiej VII  Integracyjna Spartakia-
da Narciarska o Puchar Jana Paw³a II. Organi-
zatorem tej imprezy by³a Archidiecezja Krakow-
ska i Stowarzyszenie M³odzie¿y Katolickiej Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Ide¹ konkursu by³o po-
³¹czenie konkursu o Janie Pawle II i Benedyk-
cie XVI, oraz zawodów narciarskich - propago-
wanie sportu, aktywnego wypoczynku i modli-
twy w nawi¹zaniu do narciarstwa, które tak lu-
bi³ Ojciec �wiêty. Wiadomo�æ o konkursie do-
tar³a do naszej parafii, po czym zosta³a przeka-
zana zawodnikom. Czworo naszych reprezen-
tantów: Mariusz Pustu³a, Pawe³ Sumera, Krzysz-
tof Szafraniec i Rafa³ Krzystek pod opiek¹ p.
Marii Szafraniec wyruszy³o w sobotê o �wicie,
¿eby wzi¹æ udzia³ w tym wydarzeniu. Ch³opcy
wziêli udzia³ w konkursie zjazdu slalomem 600
m, ka¿dy w swojej grupie wiekowej. Musieli siê
zmagaæ nie tylko z trudnymi warunkami atmos-
ferycznymi - gêst¹ mg³¹, wiatrem i przenikliwym
zimnem, ale równie¿ z siln¹ konkurencj¹ (m. in.
v-ce mistrzem Polski w zje�dzie). Liczn¹ grupê stanowi³y repre-
zentacje z Zakopanego, Bukowiny Tatrzañskiej i Brzeska, W do-
brych humorach i z du¿¹ determinacj¹ walczyli z przeciwnika-
mi i nieprzychyln¹ aur¹. I op³aci³o siê - rezultatem jest br¹zowy
medal dla Mariusza Pustu³y oraz zajêcie 4 miejsca przez Krzysz-
tofa Szafrañca. Spartakiada cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
dru¿yn z ca³ego województwa. Wziê³o w niej udzia³ ponad 100
osób, jednak¿e nasz¹ gminê reprezentowa³ tylko jawornicki ze-
spó³. M³odzi narciarze udzielili wywiadu Telewizji Regionalnej,
która relacjonowa³a spartakiadê. Reporta¿ z konkursu  mo¿na

Jaworniccy narciarze reprezentacj¹ Gminy My�lenice

W stra¿nicy OSP w Jaworniku gwarnie by³o przez
dwa dni karnawa³u, bo krz¹ta³y siê po niej panie z  przed-
szkola, rodzice dzieci chêtni do pomocy.

Tak¿e i w tym roku podjêli�my wyzwanie zorgani-
zowania zabawy dochodowej. Budynek naszego przed-
szkola ma ju¿ swoje lata i wymaga ci¹g³ych remontów i
modernizacji, a bud¿et placówki jest ubogi w �rodki na
remonty. Dziêki zabawie karnawa³owej zebrali�my sumê,
która pozwoli nam na odmalowanie wszystkich pomiesz-
czeñ przedszkola. Prace te wykonamy w czasie waka-
cji. My�lê, ¿e w nowo pomalowanych salach dzieciom
bêdzie przyjemniej bawiæ siê i uczyæ.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim za pomoc w przy-
gotowaniu zabawy. Rodzicom dzieci, pracownikom przedszkola za po�wiêcenie swo-

jego wolnego czasu i dy¿ur w kuchni ca³¹ noc. Dziêkujê tak¿e wszystkim obecnym na zabawie, którzy wsparli nas finansowo
m.in. kupuj¹c losy loterii fantowej, czekolad dla swoich partnerek podczas walca czekoladowego.

Podziêkowania kierujê tak¿e w stronê naszego �dy¿urnego kucharza�, pana Mariana Guba³y, bez którego potrawy nie
by³yby tak smaczne oraz pani W³adys³awy £apowej, która mia³a pieczê nad naszym bufetem i który tak¿e przyniós³ nam dochody.

Buduj¹ce i wzruszaj¹ce zarazem by³o to, ¿e byli absolwenci przedszkola, obecnie ju¿ doro�li ludzie, nie zapomnieli o nas
i corocznie wspieraj¹ nas, uczestnicz¹c w zabawie. My�lê, ¿e podstawy dobrej zabawy wynie�li tak¿e z przedszkola. Cieszy³y ich
np. zabawy w kó³ku, czy tradycyjny �poci¹g�.

Orkiestra �Fabex� nie dawa³a chwili wytchnienia, bawi³a nas przy melodiach znanych i lubianych. Zabawa trwa³a do bia³e-
go rana, a¿ muzycy zagrali: �do widzenia, do rych³ego zobaczenia�.

Wszystkim ¿yczliwym naszej wspólnej sprawie serdecznie dziêkujê.

Co to
by³

za bal!

Bogumi³a £êtocha

Od lewej: Mariusz Pustu³a, Rafa³ Krzystek, Krzysztof Szafraniec,
Pawe³ Sumera, Maria Szafraniec

by³o obejrzeæ  w Telewizji Kraków (Regionalnej Trójce). Ch³op-
cy oceniaj¹ spartakiadê jako mi³e, dobrze zorganizowane i cie-
kawe wydarzenie, zapewniaj¹c jednocze�nie, ¿e w przysz³ym
roku te¿ siê wybieraj¹, aby wzi¹æ udzia³ w konkursie. Jednocze-
�nie pragn¹ powiêkszyæ dru¿ynê, tak, aby wystartowaæ wiêcej
ni¿ w jednej konkurencji.

Dla zainteresowanych ogóln¹ klasyfikacj¹ spartakiady
oraz Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y  podajê adres stro-
ny www.krakow.ksm.org.pl

Maria Szafraniec
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Dzi� znów musieli�my uciekaæ. Ja i moje dzieci. Zabójca
codziennie czai siê obok naszego domu. Od kilku lat. Zamykam
okna i drzwi. Niestety, kiedy muszê wyj�æ, on tam jest. Snuje siê z
komina ¿ó³toniebiesk¹ mgie³k¹. Wiem, ¿e ma wspólnika. Mo¿e Ty
nim jeste�?

Bezp³odno�æ, alergia, rak
Furany i dioksyny s¹ wspóln¹, powszechnie u¿ywan¹ na-

zw¹ polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn i polichlorowanych di-
benzofuranów. Uf! Strasznie skomplikowane nazwy. To one pano-
sz¹ siê w naszym organizmie, je�li na przyk³ad wdychamy zanie-
czyszczone powietrze. Nale¿¹ do grupy zwi¹zków rakotwórczych.
Ich szkodliwy wp³yw na zdrowie mo¿e objawiæ siê nawet po kilku-
dziesiêciu latach. Co dziesi¹ty mieszkaniec Unii Europejskiej umie-
raj¹cy z powodu zanieczyszczenia powietrza jest Polakiem. Naj-
brudniejsze powietrze w Polsce wdychaj¹ mieszkañcy Warszawy,
£odzi i �l¹ska. Takie informacje coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê w me-
diach i... ulatniaj¹ siê bez echa. Jak plastik w kominie.

Trucizny z kominów opadaj¹ na pola, przedostaj¹ siê do
wód, a nastêpnie do pokarmów, które zjadamy. Ponad 90 proc.
rakotwórczych dioksyn przenika do naszego organizmu z po¿y-
wieniem. Ale tak¿e d³ugotrwa³e wdychanie ska¿onego nimi powie-
trza mo¿e wywo³ywaæ choroby, zw³aszcza uszkadzaj¹ce system
odporno�ciowy. Uszkodzony system odporno�ciowy natomiast nie
ochroni przed innymi chorobami. Potwierdzaj¹ to badania prze-
prowadzone w Polsce w latach 1999-2003.

Mechanizm dzia³ania szkodliwych zwi¹zków zawartych w
powietrzu opisano w Raporcie Pañstwowej Inspekcji Ochrony �ro-
dowiska z 1994 roku: �Dzia³anie dioksyn polega g³ównie na powol-
nym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych,
takich jak w¹troba, p³uca, nerki, rdzeñ krêgowy i kora mózgowa.
Skutki tych uszkodzeñ nierzadko pojawiaj¹ siê dopiero po kilku lub
kilkunastu latach od przyjmowania nawet niewielkich dawek takich
trucizn. W mniejszych dawkach dioksyny powoduj¹ zmiany na skó-
rze w postaci uporczywego tr¹dziku chlorowego, utratê ³aknienia i
masy cia³a, nudno�ci i wymioty, bóle miê�niowe, nadpobudliwo�æ,
nietolerancjê zimna�.

Donosiæ na s¹siada?
- W jedno z piêknych czerwcowych popo³udni odwiedzili

mnie znajomi, którzy wyjechali do Niemiec w latach 80. - opowiada
Joanna, mieszkanka Rybnika. - Zaplanowali�my mi³e popo³udnie
w ogrodzie, przy grillu. Nie uda³o siê, bo kilka dzia³ek dalej jaki�

Aleksandra
Matuszczyk-
Kotulska,
dziennikarka
niezale¿na
skorzysta³am ze
stron: www.fun-
dacjaarka.pl,
www.dioksyny.pl

za: Go�æ
Niedzielny
z 8 stycznia 2006

zaradny mieszkaniec pali³ w ogrodzie �mieci.
Powietrze niebiesk¹ mgie³k¹ snu³o siê miêdzy
drzewami i syntetycznym smrodkiem rozsadza³o
nozdrza.

- Postawa chrze�cijan w tej kwestii powinna
byæ jednoznaczna. Spalanie odpadów w domo-
wych piecach �zahacza� o pi¹te przykazanie, jest
wiêc grzechem. To szkodzi innemu cz³owiekowi,
bli�niemu. Je�li nie palimy plastików, ale równie¿
nie sprzeciwiamy siê temu, to uczestniczymy w
z³u. Mamy moralny obowi¹zek dbaæ o zdrowie
swoje i innych ludzi. Pal¹c tworzywa sztuczne w
domowych piecach lub w rozpalonych w ogrodzie
ogniskach, grzeszymy wobec Stwórcy, który da³
nam piêkn¹ przyrodê, bli�niego i zdrowie. A my
to niszczymy! - mówi ks. Eugeniusz Breitkopf, pro-
boszcz parafii Opatrzno�ci Bo¿ej w Katowicach.

Argument ekonomiczny
Tych, którzy nie dbaj¹ o zdrowie swoje i czy-

je�, mo¿e przekona argument ekonomiczny. Spa-
lane w piecach domowych �mieci powoduj¹ osadzanie siê w prze-
wodach kominowych tak zwanej sadzy mokrej. Bardzo trudno j¹
usun¹æ, a nadmiar mo¿e spowodowaæ zapalenie siê przewodu ko-
minowego i przyczyniæ siê do po¿aru domu. Wilgoæ powstaj¹ca
podczas spalania odpadów i �mieci, mo¿e doprowadziæ do korozji
kot³a.

Palenie �mie(r)ci

Od wielu lat m³odzie¿ i dzieci naszych szkó³ uczest-
nicz¹ w akcjach i konkursach ekologicznych. Zdobywaj¹
w nich wyró¿nienia i nagrody. Szko³y nasze w dzia³alno�ci
tej wyró¿niaj¹ siê w gminie i powiecie, a tak¿e postrzega-
ne s¹ w województwie. Tematyka ekologiczna przedsta-
wiana jest tak¿e na szczególnie w tym celu organizowa-
nych uroczysto�ciach szkolnych. M³odzie¿ pod kierunkiem
nauczycieli prowadzi od wielu lat ekologiczny monitoring
naszej wioski, a tak¿e opracowuje raporty o stanie nasze-
go �rodowiska, które przedstawiane s¹ mieszkañcom i
w³adzom gminy.

Dzia³alno�æ tê przedstawiæ pragniemy w kolejnych
numerach BIA£EGO KAMYKA.
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Alergolog w naszym
O�rodku Zdrowia

W �bia³¹ sobotê�, 25. marca go�ci³a w naszym
O�rodku Zdrowia specjalista alergolog dr Aga-
ta �wierczek z Krakowa. Przebadanych zosta-
³o 23 dzieci. Równocze�nie odbywa³o siê szcze-
pienie przeciwko tê¿cowi dla doros³ych, do
którego zg³osi³o siê 32 osoby.

ERRATA
Redakcja BIA£EGO KAMYKA informuje Czytelników, ¿e w niektórych wydrukowanych numerach zasz³y pomy³ki.
BIA£Y KAMYK Nr 5, luty/2006.
W podpisie zdjêcia na str. 7 b³êdnie podano imiê syna Wicestarosty W³adys³awa Kurowskiego. Syn ma na imiê Daniel.
Na stronie  10 w nag³ówku tekstu przedstawiaj¹cego b³. Wincentego Frelichowskiego u¿yto b³êdnie has³a - Mêczennicy
Podlasia. Pozosta³o ono przez pomy³kê z 4 n-ru BK. W numerze 5 powinno byæ usuniête.
BIA£Y KAMYK Nr 4, styczeñ 2006.
W artykule Moje spotkania z bratem Rogerem na stronie 6 b³êdnie podano dzieñ urodzin brata Rogera. Brat Roger
Schutz przyszed³ na �wiat 12 maja 1915 r.
Redakcja dziêkuje Czytelnikom za kontakt, w tym tak¿e za zg³aszane uwagi.

Naszym ukochanym
Rodzicom

Boja�ñ Pañska zadowala
serca, daje wesele,

rado�æ i d³ugie ¿ycie
(Syr 1,12)

Anieli i Ludwikowi Baron
Z okazji �wiêtowanego w dniu 22 lutego

65-lecia zawarcia
Sakramentu Ma³¿eñstwa

3 córki z mê¿ami,
8 wnuków

i 2 prawnuków

Do ¿yczeñ dla Dostojnych  Jubilatów do³¹cza siê Redakcja BIA£EGO KAMYKA

sk³adaj¹ najgorêtsze ¿yczenia
dalszej opieki Bo¿ej
i jednocze�nie dziêkuj¹
za trud wychowania
i podarowanej mi³o�ci

Jubilaci Aniela i Ludwik Baron
z prawnukami Agnieszk¹ i Krzysztofem Skrzeczek
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Rysunki
do tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

By³ pewien ch³opiec. I by³a
pewna dziewczyna. I zaprzyja�nili
siê. On po¿ycza³ co dzieñ od niej
zeszyt do matematyki, ona pisa³a
wiersze o niebieskich przepa-
�ciach jego oczu... Gdy sta³ pod
domem z maleñk¹ ró¿¹ - jej, za fi-
rank¹, co� t³uk³o siê o ¿ebra, sza-
lone. Powiedzia³, ¿e jest têcz¹ jego
nieba.

I przysz³a przyjació³ka. Ró-
¿yczki? Mam ich ca³y bukiet od nie-
go i Go�ka te¿. Mówi³ ci, ¿e têcz¹
jeste�?...

uuu

Pojecha³ ch³opiec-mê¿czy-
zna do Wiednia. Zarobiê
i wrócê, powiedzia³ swej smutnej
¿onie. Kupiê wam samochodzik z
komputerowym sterowaniem, po-
wiedzia³ swym synkom.

I pracowa³ ciê¿ko nocami,
co� czasem gotowa³. Dzieñ prze-
sypia³ w pokoju dusznym od dymu.
Zakrywa³ g³owê poduszk¹, by be³-
kotu pijanych kolegów nie s³y-
szeæ.

Listy od ¿ony przechowy-
wa³ na dnie walizki. Sam nie pi-
sa³, bo o czym? Posy³a³ pieni¹-

dze. Ale pewnego dnia straci³
pracê. Co siê martwisz, na flasz-
kê wystarczy. I przesta³ siê mar-
twiæ. Dni sta³y siê krótsze. Nie
�mierdzia³ ju¿ zlew lepki od bru-
du i oswoi³y siê t³umy karaluchów.
Dzieñ za dniem, noc za noc¹ -
kto� zawsze flaszeczkê postawi³.

Gdy zadzwoni³y wielka-
nocne dzwony podniós³ g³owê ze
sto³u - kto� przewróci³ butelkê -
ju¿ pust¹.

uuu

Byli sobie on i ona. I mieli
domek z ogródkiem. Na skraju
lasu. Szczeka³ pies i kwit³y kwia-
ty. I córkê mieli, co bogato wysz³a
za m¹¿. Lata mija³y i starzy ju¿
byli. Nogi ich nios³y powoli, ostro¿-
nie. Córka rzadko bywa³a, bo
�wiat jest szeroki, a czasu tak
ma³o.

Stoj¹ u furtki czasem ona,
czasem on. Droga pusta wci¹¿,
ale gdyby podjecha³ mercedes
trzeba szybko otworzyæ bramê.
Ona tak zawsze siê �pieszy...

  Dzwoni¹ wielkanocne
dzwony, a droga wci¹¿ pusta. Czy
stoj¹ tam jeszcze?

uuu

Tak duszno...tak boli...tak
twarde to ³ó¿ko...Bia³e ramy u
okien, bia³y parawan i bia³y cieñ

Czy Chrystus zmartwychwsta³...? przesuwa siê obok. Jeszcze jed-
na kroplówka.

Skrawek nieba widzê. Ale
czemu ciemno siê robi? Ból zaci-
ska kleszcze, oddech - taki trud-
ny. Przecie¿ to jeszcze nie teraz,
przecie¿, przecie¿ muszê...co�
jeszcze muszê za³atwiæ. Strach
podpe³za do gard³a. Powiedzieæ
przynajmniej Ci muszê Bo¿e, ¿e...

Rezurekcyjny dzwon za-
sta³ zdanie niedokoñczone nigdy.

Zranione serca i serca
umilk³e - rozdzwoni³y siê dzwony,
które g³osz¹ �wiatu radosn¹ no-
winê. Chrystus zmartwychwsta³!
�wiatu ca³emu, a wiêc i Tobie
dziewczyno, ktora palisz wier-
sze, ³zy po³ykaj¹c i Tobie smut-
ny Ojcze w przygarbionej chacie
na skraju lasu. Dla ch³opca-mê¿-
czyzny na dnie apatycznej roz-
paczy i dla ostatniej samotno-
�ci szpitalnego ³ó¿ka. Dla mnie
pisz¹cej ten tekst i dla Ciebie, któ-
ry go czytasz.

Droga z Jero-
zolimy do Emaus.
Id¹ wolno dwie po-
stacie. Zrezygnowa-
ne i smutne. Po
chwili do³¹cza siê ta
trzecia postaæ Nie-
znajomego. Zdarze-
nie koñczy siê, gdy
s³oñce chyli³o siê ku
zachodowi i ch³ód
ogarnia³ ziemiê.
Gdzie� w domu jed-
nego z uczniów,
Chrystus daje siê
poznaæ przy stole,
kiedy ³amie z nimi
chleb.

Nie zapomnij
jednak, ¿e nie tylko
do aposto³ów przy-
szed³ Jezus po
zmartwychwstaniu.
Tak¿e i ty mo¿esz
do�wiadczyæ rado-
�ci Zmartwychwsta-
nia - ju¿ teraz, kiedy
tylko zasi¹dziesz u
sto³u o³tarza, aby jak
ci dwaj z Emaus, z
Nim ³amaæ Chleb.

So³ectwo - wa¿ne wiadomo�ci

Czy
Chrystus
zmartwychwsta³
w naszych
sercach?

Zofia

- Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej pan Jan Burkat przywita³ zebra-
nych , a nastêpnie przedstawi³ sprawozdanie z zadañ wykonanych
w ubieg³ym roku. Zadania w czê�ci zosta³y pokryte z funduszy Unii
Europejskiej, pozyskanych w ramach programu Odnowa Wsi.
- Zadanie niewykonane, to po³o¿enie nak³adki asfaltowej na dro-
dze ³¹cz¹cej stronê pó³nocn¹    z drog¹ wojewódzk¹ na kanale.
Sprawa ta sta³a siê równie¿ przedmiotem burzliwej dyskusji pod-
czas zebrania.
- Przedmiotem dyskusji by³a równie¿ sprawa boiska sportowego,
wybudowanego tam kontrowersyjnego parkingu, budynku stano-
wi¹cego zaplecze dla klubu. Wa¿nym g³osem  w dyskusji by³a spra-
wa kanalizacji wsi, a tak¿e nagl¹ca konieczno�æ powiêkszenia
cmentarza.

W niedzielê 19.03.06. o godz. 10 odby³o siê Zebranie Wiej-
skie na które zaprasza³ i o którym informowa³ mieszkañców Jaworni-
ka w specjalnym og³oszeniu - pan So³tys.
Spo³eczno�æ Jawornika reprezentowa³o 20 osób. Jak ³atwo zauwa-
¿yæ, zainteresowanie sprawami wsi w�ród lokalnej spo³eczno�ci jest
zatrwa¿aj¹co niskie. Z bólem nale¿y równie¿ stwierdziæ zobojêtnienie
i lekcewa¿¹cy stosunek Jaworniczan do spraw, które nas dotycz¹ i za
które wszyscy jeste�my odpowiedzialni.

Informacje z zebrania:
- Go�æmi zebrania byli: pani Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Prze-
strzennej i Inwestycji Jadwiga Kasprzyk, reprezentuj¹ca Urz¹d Mia-
sta i Gminy, pan wicestarosta W³adys³aw Kurowski, radni: pani Maria
Szafraniec i pan Jan Polewka.


