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

w Jaworniku

�Po�ród nas idzie B³ogos³awio-
ny�. Wyruszymy i my w proce-
sji, za Chrystusem obecnym
w kawa³ku chleba. Bêdzie �piew,
kadzid³o, przystrojone o³tarze...
Chyba nie ³atwo jest znale�æ
cz³owieka, który na widok zbli-
¿aj¹cej siê procesji i kap³ana
nios¹cego monstrancjê z Cia³em
Chrystusa nie ukl¹k³by na pobo-
czu drogi z mi³o�ci, szacunku,
przejêcia, przyzwyczajenia... Ale
nie wystarczy klêkaæ. Chrystus
powiedzia³ : �Bierzcie i jedzcie�.
Po to, aby w Niego siê przemie-
niæ, aby by³o widaæ, ¿e nasze po-
stêpowanie, s³owa, my�li s¹ Jego
postêpowaniem, s³owami, my-
�lami. Czy tak jest? Do³ó¿my sta-
rañ, by tak by³o. Zacznijmy od
pomy�lenia nad tajemnic¹
Eucharystii w naszym ¿yciu. To
propozycja prze¿ycia tegorocz-
nej procesji Bo¿ego Cia³a.

11 czerwiec
Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Trójcy

Pwt 4,32-34. 39-40; Rz 8, 14-17;
Mt 28, 16-20.

�Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, a¿ do skoñczenia �wiata.�

c.d. na str. 2

/por. Ewangelia/

Bo¿e Cia³o

x. B.P.

Poni¿sze s³owa, w których chcia³em wyraziæ od-
czucia, które mi towarzyszy³y podczas I-szej pielgrzymki
Ojca �w. Benedykta XVI do naszej Ojczyzny, napisa³em
�na gor¹co�, bezpo�rednio po powrocie z Krakowskich
B³oñ, z potrzeby serca, aby zd¹¿yæ jeszcze przed osta-
tecznym terminem sk³adu naszego pisma. Pragnê w ten
sposób zachêciæ wszystkich drogich Czytelników do po-
dzielenia siê swymi osobistymi prze¿yciami z tej historycz-
nej wizyty Papie¿a w naszym kraju. Ka¿dy z nas w tych
wyj¹tkowych dniach dozna³ z pewno�ci¹ szczególnych
poruszeñ. Nie zatrzymujmy ich dla siebie, przeka¿my je
innym na ³amach  BIA£EGO KAMYKA.

Papieska pielgrzymka zosta³a przygotowana niezwykle perfekcyjnie. Porusza³a do
g³êbi tre�æ 15 oficjalnych wyst¹pieñ uwzglêdniaj¹cych oczekiwania i potrzeby �rodowisk, do
których by³y kierowane. Wa¿ne by³o ka¿de s³owo wypowiedziane przez namiestnika Jezusa
Chrystusa. Zwornikiem by³o g³ówne przes³anie pielgrzymki - �Trwajcie mocni w wierze�.

Ksiê¿a dowiedzieli siê od Papie¿a, ¿e wierni oczekuj¹ od nich, by byli �ekspertami w
dziedzinie ¿ycia duchowego�; pragn¹cym ekumenicznej jedno�ci Ojciec �w. powiedzia³, ¿e
te trudne zadania mo¿na ju¿ dzi� realizowaæ poprzez �pos³ugê wzglêdem potrzebuj¹cych
braci, kimkolwiek s¹�. W strugach deszczu na Pl. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Warszawie
Benedykt XVI poucza³ nas, ¿e �Wiara nie oznacza jedynie przyjêcia okre�lonego zbioru prawd
dotycz¹cych tajemnic Boga, cz³owieka, ¿ycia i �mierci oraz rzeczy przysz³ych. Wiara polega
na g³êbokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na mi³o�ci Tego, który nas pierw-
szy umi³owa³ (por. 1 J 4, 11)�. A w Krakowie czy¿ nie do�wiadczyli�my szczególnego otwar-
cia siê Papie¿a na oczekuj¹cych pod oknem na Franciszkañskiej? Ukaza³ siê w nim i prze-
mówi³ do zgromadzonych a¿ trzy razy. Jak¿e zaskoczy³ Braci Bernardynów w Kalwarii, a
tak¿e nas wszystkich, wyra¿aj¹c nadziejê na rych³e wyniesienie na o³tarze S³. Bo¿ego Jana
Paw³a II. Bardzo byli�my zjednoczeni z Papie¿em w jego milczeniu podczas wizyty w KL
Auschwitz i poszukuj¹c wraz z nim odpowiedzi na dramatyczne pytanie - �Gdzie by³ wów-
czas Bóg?". I móg³bym tak dalej. Przekonany jestem jednak, ¿e takie tre�ci o wiele lepiej
przeka¿¹ inne media.

Ja chcia³bym napisaæ, ¿e by³em poruszony do g³êbi wezwaniem modlitwy wiernych
za osoby niepe³nosprawne, które odmówi³a, pos³uguj¹c siê pismem Braille�a, jedna z moich
niewidomych uczennic Jadzia D¹browska. Zawsze doznajê tego uczucia, gdy do�wiadczam
u niepe³nosprawnych �wiadectwa pokonywania i przekraczania ograniczeñ, które przysz³o
im w ¿yciu nie�æ. Tym razem jednak czas i miejsce by³y szczególne - Eucharystia na Placu
Pi³sudskiego w Warszawie.

Ze swoich lat m³odzieñczych pamiêtam bardzo dobrze 1966 rok - rok naszego Mille-
nium Chrztu. Wiedzia³em równie¿, ¿e papie¿ Pawe³ VI bardzo pragn¹³ wówczas przybyæ do
Polski, czego mu ówczesne pañstwowe w³adze odmówi³y.

Pielgrzymka pe³na znaków
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c.d. na str. 3

W mediach czêsto pojawia³y siê pytania o to, jak sprawdz¹ siê Polacy
w czasie papieskiej pielgrzymki - pytania podszyte niepokojem o nasz¹ wiarê. Czy
bêdziemy porównywaæ obu Papie¿y? Czy  wys³uchamy s³ów Ojca �wiêtego, który
wyrós³ w niemieckim spo³eczeñstwie? Jak spotkanie z Benedyktem XVI bêdzie
przebiega³o? A¿ w koñcu jak sami m³odzi prze¿yj¹ spotkanie z Papie¿em?

27 maja 2006 r. równie¿ i z naszej parafii pojecha³a m³odzie¿, która zadekla-
rowa³a chêæ uczestnictwa w  spotkaniu papie¿a Benedykta XVI z m³odymi na kra-
kowskich B³oniach. My�lê, ¿e ka¿dy z nas jad¹c na B³onia zastanawia³ siê, czym
obdaruje nas papie¿ Benedykt XVI i jaka bêdzie atmosfera tego dnia�

Kiedy przyjechali�my do Krakowa, t³umy m³odych kierowa³y siê ju¿ na B³o-
nia. Przed samym wej�ciem do sektorów sta³y du¿e kontenery, do których pod kon-
trol¹ harcerzy wrzucali�my przyniesione przez siebie podpisane ska³y, które maj¹
byæ wmurowane w fundamenty Centrum Jana Paw³a II. Z niecierpliwo�ci¹ wszyscy
czekali na przybycie Ojca �wiêtego - wspólna modlitwa i �piew rozgrzewa³y nasze
serca. A gdy wreszcie pojawi³ siê upragniony Go�æ, s³ychaæ by³o radosne okrzyki
�Benedetto�, �piewane �Kraków wita Ciê� i powiewaj¹ce transparenty i flagi nie
tylko z Polski. Papie¿a przywita³ Ksi¹dz Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz i przedstawi-
ciele m³odzie¿y. W trakcie spotkania, wspólnie z Ojcem �wiêtym wys³uchali�my
oratorium s³owno - muzycznego, na które sk³ada³o siê: s³owo Pisma �wiêtego, etiu-
da filmowa dotycz¹ca problemów m³odych ludzi, modlitwa pro�by i �piew. Przygo-
towa³o nas to do przemówienia Ojca �wiêtego Benedykta XVI.

Mówi³ do nas z wielkim ciep³em, serdeczno�ci¹ - jak do przyjació³. Tak,
aby�my mogli czerpaæ z jego s³ów jak najwiêcej. Wspomnia³ o pragnieniu domu, o
têsknocie za domem �w którym mi³o�æ bêdzie chlebem powszednim, przebaczenie
konieczno�ci¹ zrozumienia, a prawda �ród³em, z którego wyp³ywa pokój serca.�
Jak budowaæ taki dom? Nie tylko nam o nim powiedzia³, ale pomóg³ równie¿ odna-
le�æ wskazówki Pana Jezusa zawarte w Ewangelii - nale¿y budowaæ na skale, bo
tylko wtedy dom nie runie. A co znaczy budowaæ na skale? �Budowaæ na skale to
przede wszystkim budowaæ na Chrystusie i z Chrystusem�. Wla³ w nasze serca
nadziejê, aby�my siê nie lêkali, ale odpowiedzieli na ten lêk z Chrystusem, bo gdy
dom bêdzie utwierdzony na skale, nie runie. M³odzi czêsto Ojcu �wiêtemu przery-
wali przemówienie i dziêkowali za jego s³owa brawami, a wtedy on ciep³o siê do
nas u�miecha³.

Koñcz¹c spotkanie z m³odzie¿¹, Papie¿ Benedykt XVI pob³ogos³awi³ Ka-
mieñ wêgielny i przekaza³ �Ogieñ mi³osierdzia�. Wtedy ca³e B³onia zap³onê³y bla-
skiem tysi¹ca �wiec i d�wiêcza³y �piewem hymnu �Nie lêkajcie siê�. Ojciec �wiêty
udzieli³ b³ogos³awieñstwa i w papa mobile odjecha³ na ul. Franciszkañsk¹. A my
zostali�my przygotowuj¹c siê do Eucharystii. W trakcie homilii biskup nawi¹zywa³
do przemówienia Ojca �wiêtego, ¿e nie mo¿na domu ¿ycia budowaæ na piasku,
tylko trzeba go
budowaæ na ska-
le. Na koniec
us³yszeli�my -
�byæ chrze�cija-
ninem to piêkna
sprawa�, a �spo-
tkaæ Chrystusa
to najpiêkniej-
sza przygoda�.

Posileni
s³owem i cia³em
Chrystusa mo-
gli�my uczestni-
czyæ w nocnym
czuwaniu chwa-
l¹c Pana wspólnym �piewem i tañcem.

My�lê, ¿e ca³y ten dzieñ jest doskona³¹ odpowiedzi¹ na drêcz¹ce wielu ludzi
pytania poprzedzaj¹ce pielgrzymkê. By³ to dla nas b³ogos³awiony czas.

Nie lêkajcie siê, Ja jestem z wami

Oleñka J

Dopiero teraz jednak dowiedzia³em siê,
¿e Pawe³ VI przygotowa³ dla naszej Jasnogór-
skiej Pani wspania³y dar - Papiesk¹ Ró¿ê. Na-
sza ukochana Królowa i Matka musia³a jednak
na ten dar czekaæ równo 40 lat. Zrz¹dzeniem
Bo¿ej Opatrzno�ci dar zosta³ jej przekazany
w Dniu Matki przez Benedykta XVI, i to w dniu
jego osobistego jubileuszu - �dok³adnie w czwar-
t¹ rocznicê Twojej dziêkczynnej Mszy �wiêtej za
25 lat biskupstwa�, jak powiedzia³ w s³owie po-
witalnym skierowanym do Ojca �w. Arcybiskup
Stanis³aw Nowak. A wiêc pielgrzymka znaków?
Dla mnie tak.

Kolejnym znakiem by³a dla mnie 25. rocz-
nica (dok³adnie!) �mierci Prymasa Tysi¹clecia
kard. Stefana Wyszyñskiego, przypadaj¹ca
w ostatnim dniu pielgrzymki Benedykta XVI
w Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
Dok³adnie(!) w tê sam¹ Uroczysto�æ odszed³
przed laty do Domu Ojca nasz Wielki Prymas.
Mia³em to szczê�cie uczestniczyæ w jego po-
¿egnaniu i jego ostatniej ziemskiej drodze. Pa-
miêtam d³ugie kolejki oczekuj¹cych cierpliwie,
by oddaæ mu przy trumnie ostatni ho³d. Tra-
gizm tych chwil by³ wówczas dla Polaków
krañcowo trudnym do�wiadczeniem. W cza-
sie gdy kard. Wyszyñski umiera³ bardzo cier-
pi¹c, kula zamachowca rani³a Ojca �w. Jana
Paw³a II na placu �w. Piotra. Pamiêtam dr¿¹cy
g³os naszego bardzo cierpi¹cego Prymasa, któ-
ry mówi³ - �Wszystkie moje cierpienia i bóle od-
dajê Bogu w intencji ¿ycia Ojca �w. Jana Paw³a
II�. Trzeba dodaæ, ¿e w tym roku tak¿e naród nasz
zosta³ szczególnie upokorzony wprowadzonym
13 grudnia stanem wojennym. Bardzo by³em
wdziêczny Ojcu �w. Benedyktowi XVI, ¿e w
swych wypowiedziach, tak czêsto odwo³uj¹cych
siê do swego wielkiego Poprzednika, wymienia³
równie¿ zas³ugi S³. Bo¿ego kard. Stefana Wy-
szyñskiego.

Za ogromn¹ ³askê, której do�wiadczy³em,
uwa¿am uczestnictwo w spotkaniu Ojca �w. Be-
nedykta z m³odzie¿¹ na Krakowskich B³oniach.
Tego nie da siê opisaæ. Tam trzeba by³o byæ.
Niesamowitym prze¿yciem dla mnie by³y kon-
trasty. Spontaniczny i bezgraniczny entuzjazm
zgromadzonych m³odych ludzi wykorzystuj¹-
cych wszelkie mo¿liwe sposoby, by daæ upust
swej rado�ci, a za chwilê przejmuj¹ca, a¿ dzwo-
ni¹ca w uszach cisza, skupienie i zas³uchanie w
s³owa Benedykta XVI mówi¹cego o tym co zna-
czy �budowaæ na skale� (Mt 7, 24-25; Mt 16, 18).
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Pielgrzymka pe³na znaków... - c.d.

Witra¿ przedstawiaj¹cy �w. Stanis³awa
Na pocz¹tek krótki ¿yciorys �wiêtego:
�w. Stanis³aw urodzi³ siê oko³o 1030 roku w Szczepanowie. Przy-

puszcza siê, ¿e pierwsze studia odby³ w opactwie tynieckim, a potem za
granic¹. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ ok. roku 1060. Po powrocie do
kraju biskup Lambert Su³a mianowa³ �w. Stanis³awa kanonikiem katedry
krakowskiej. Po �mierci Lamberta Stanis³aw zosta³ wybrany jego nastêp-
c¹. Dziêki poparciu Boles³awa �mia³ego uda³o siê wskrzesiæ metropoliê
gnie�nieñsk¹ i w ten sposób uniezale¿niæ Polskê od metropolii magdebur-
skiej. Kiedy bowiem po �mierci Boles³awa Chrobrego pogañstwo na nowo
podnios³o g³owê, metropolia gnie�nieñska przesta³a istnieæ. Tymczasem
rolê metropolii pe³ni³ Kraków.

Nie znamy bli¿ej przyczyn zaistnia³ego konfliktu z królem. Byæ mo¿e
biskup wstawia³ siê zbyt energicznie za uciskanymi i surowo karanymi,
mo¿e gani³ rozlu�nione obyczaje króla i dworu. Stanis³aw z pewno�ci¹ ob-
³o¿y³ Boles³awa kl¹tw¹, co wzmacnia³o opozycjê antykrólewsk¹ (poddani
w³adcy ob³o¿onego kl¹tw¹ byli uwolnieni od wierno�ci wzglêdem niego).
Boles³aw zapewne podejrzewaj¹c  spisek, który mia³ pozbawiæ go tronu,
wys³a³ kilku zbrojnych celem zabicia biskupa. Cia³o mêczennika nastêp-
nie poæwiartowano. Wed³ug tradycji staæ siê to mia³o dnia 8 maja 1079
roku, kiedy Stanis³aw ze Szczepanowa odprawia³ Mszê �w. w ko�ciele �w.
Micha³a na Ska³ce. Haniebny czyn króla doprowadzi³ niebawem do jawne-
go buntu i wygnania go z kraju... W 1088 roku przeniesiono cia³o mêczen-
nika do katedry na Wawelu. Przeprowadzone w 1963 roku badania reli-
kwii czaszki �w. Stanis³awa wykaza³y kilka naciêæ têpym narzêdziem.

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

�w. Stanis³aw jest bardzo
wa¿n¹ postaci¹ dla Polaków.
Wed³ug legendy pierwsz¹ ozna-
k¹ �wiêto�ci po jego �mierci
by³o cudowne zro�niêcie siê po-
æwiartowanego cia³a, co by³o
odbierane jako przepowiednia
po³¹czenia siê zwa�nionej i po-
dzielonej Polski. Z Jawornikiem
�w. Stanis³aw zwi¹zany jest po-
�rednio.  Legenda g³osi, ¿e król
Boles³aw po egzekucji �wiêtego
ucieka³ z kraju w³a�nie przez Ja-
wornik i  ugrz¹z³ w mokrad³ach.
Zdesperowany uczyni³ postano-
wienie, ¿e je�li uda mu siê uj�æ z
¿yciem (ucieka³ przed pogoni¹)
to ufunduje ko�ció³ w miejsco-
wo�ci, w której ugrz¹z³. Miejsce to prawdopodobnie znajdowa-
³o siê w okolicach cmentarza, przy którym stoi figurka �w. Sta-
nis³awa. Pierwszy ko�ció³ w Jaworniku, o którym wiemy by³
pod jego wezwaniem. Stanis³aw ze Szczepanowa jest patronem
Polski, jej odnowy moralnej, religijnej i przyk³adem prawdzi-
wej chrze�cijañskiej odwagi.

M. Szafraniec

Jan �wierczek

A przy tym - widoczny podczas po-
zdrowienia papieskiego dosyæ wyra�nie nad
o³tarzem s³up �wietlny - rzadko wystêpuj¹ce
zjawisko. Nie mog³em wiedzieæ, ¿e nastêp-
nego dnia, podczas pobytu Ojca �w. w O�wiê-
cimiu-Brzezince, pojawi siê na niebie �wietli-
sta têcza - biblijny znak przymierza Boga z
cz³owiekiem i wype³ni w ten sposób niesa-
mowit¹ tre�ci¹ dramatyczn¹ ciszê, która to-
warzyszyæ bêdzie modlitwie Ojca �w. i przed-
stawicieli ró¿nych religii za ofiary tego miej-
sca przed tablicami upamiêtniaj¹cymi heka-
tombê wielu narodów.

Jak ju¿ dzieli³em siê w BIA£YM KA-
MYKU, w moim ¿yciu rodzinnym wielkie zna-
czenie odgrywa przynale¿enie do wspólnoty
Domowego Ko�cio³a. Podczas oczekiwania
na przybycie Ojca �w. na B³onia mia³em to
szczê�cie wys³uchaæ �wiadectw rodzin wie-

lodzietnych trwaj¹cych w tym Ruchu. Swymi
do�wiadczeniami dzielili siê szczê�liwi rodzi-
ce 9-ciorga dzieci: �Kiedy po urodzeniu 4.
dziecka prze¿yli�my eksmisjê i znale�li�my
siê na bruku, a ja bêd¹c w ci¹¿y z 5. dziec-
kiem posz³am ze swym lêkiem do jednego z
O. Jezuitów - dzieli³a siê ¿ona - us³ysza³am
od niego: «Ty siê zachowujesz tak, jakby
Boga nie by³o». Dzi� wiem, ¿e mia³ racjê, ale
wówczas bardzo by³o mi potrzebne to wspar-
cie�. �wiadectwo ¿ony uzupe³ni³ wspaniale
m¹¿, pracownik naukowy, socjolog - �Si³ê sw¹
czerpiemy z przynale¿no�ci do wspólnoty Ko-
�cio³a kieruj¹c siê i staraj¹c siê byæ wiernym
g³oszonym w nim zasadom. Wielka jest si³a
wspólnoty i wsparcie jakiego siê w niej do-
znaje�. Inne ma³¿eñstwo wielodzietne stwier-
dzi³o - �Lêk wystêpuje tylko do 3. dziecka�.

Swymi dobrymi relacjami rodzinnymi
dzieli³o siê tak¿e rodzeñstwo. �Gdy by³am
ma³a - mówi³a m³oda dziewczyna - tato za-
biera³ nas na spacer na ³¹kê. Tam sadza³ nas
na trawie i prosi³ aby�my 10 minut pozosta-
wali w ciszy, a potem dzielili siê jak w tym
czasie przemawia³ do nas Bóg. Wymy�lali-
�my przeró¿ne historie. Im bardziej by³y zmy-
�lone, tym ciekawsze. Kiedy prze¿ywa³am
okres dojrzewania, burzy hormonów i kryzy-
su autorytetów rodziców, wspomnienie to by³o
mi bardzo pomocne�. A jej brat doda³ - �W
pewnym momencie ¿ycia, kiedy ju¿ wiedzia-
³em, ¿e rodzice dla mnie ju¿ nie s¹ najwa¿-
niejsi, zacz¹³em dok³adniej analizowaæ ich
¿ycie wiary i zauwa¿y³em, ¿e ja dla nich tak¿e
nie jestem najwa¿niejszy. Doprowadzi³o mnie
to do prostego wniosku - Jestem dzieckiem
Boga adoptowanym przez moich rodziców,
oni mi Go zastêpowali na pewnym odcinku

¿ycia. I tak - ja, jak i moi rodzice i wszyscy,
jeste�my przede wszystkim dzieæmi Boga�.

To moje osobiste do�wiadczenia.
Umacnia³a siê moja wiara gdy s³ucha³em s³ów
Ojca �w. Benedykta XVI, umacnia³a siê tak-
¿e gdy s³ucha³em innych, gdy zauwa¿a³em
znaki, kiedy dokonuj¹c syntezy ró¿nych wy-
darzeñ z mego ¿ycia odkrywa³em w nich
wspania³y Bo¿y plan.

I jeszcze jedno. Nazwa naszego pi-
sma - BIA£Y KAMYK - nawi¹zuje do s³ów �w.
Jana z Apokalipsy (Ap 2, 17). Mowa tam o
imieniu ka¿dego z nas wypisanym przez sa-
mego Boga na kamyku naszego JA. Jesz-
cze przed papiesk¹ pielgrzymk¹ poruszy³a
mnie wiadomo�æ, ¿e na Krakowskie B³onia
m³odzie¿ przyniesie z sob¹� �kamienie z
wypisanymi na nich swymi nazwiskami i imio-
nami�. I kamienie te legn¹ u fundamentów
maj¹cego powstaæ Centrum Jana Paw³a II -
�Nie lêkajcie siê�. Kamienie z B³oñ to dodat-
kowo symbol ska³y bêd¹cej u podstaw wzno-
szonej trwa³ej budowli, o czym mówi³ wspa-
niale Benedykt XVI. Jednak¿e zbie¿no�æ
symboli i tre�ci jest niesamowita, a dla mnie
osobi�cie stanowi radosny i pe³en g³êbi znak.

No i na koniec - Balice. I znowu spon-
taniczna rado�æ. Rado�æ, która wyra¿a³a
wdziêczno�æ i nadziejê. A potem odlatuj¹cy
Papie¿ Benedykt XVI i my wszyscy spogl¹-
daj¹cy w niebo za unosz¹cym go samolotem.
Mo¿na jedynie domy�laæ siê, ¿e w ten spo-
sób Ojciec �w. chcia³ powtórzyæ swe prze-
s³anie z porannej Eucharystii na B³oniach -
�...dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w nie-
bo�(Dz 1, 11)? Jego odlot nastêpowa³ bowiem
w dniu Wniebowst¹pienia Pañskiego.
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Ten odcinek z cyklu �ocaliæ od zapo-
mnienia� jest pierwszym, który chcê po�wiê-
ciæ wspomnieniom z historii najnowszej na-
szej parafii. Dlatego najnowszej, bo siêgaj¹-
cej lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Wspomnienia dotyczyæ bêd¹ powstania ru-
chu m³odzie¿owego, inspirowanego progra-
mem odnowy Ko�cio³a, który by³ owocem
za³o¿eñ, prac i nauki Soboru Watykañskiego
II. Nie bojê siê te¿ u¿yæ stwierdzenia, ¿e fun-
damentem, �ród³em i inicjatorem tej przygo-
dy m³odych z Bogiem by³a osoba Ducha �wiê-
tego, która zawsze jest sprawc¹ wszystkiego
co dobre, piêkne, szlachetne i �wiête.

Lata posoborowe, to okres, który cha-
rakteryzowa³ siê powstawaniem ruchów m³o-
dzie¿owych w duchu odnowy soborowej.
W Polsce, pomimo wojuj¹cego komunizmu,
prê¿nie rozwija³ siê i wyró¿nia³ ruch oazowy
��wiat³o - ¯ycie�, którego za³o¿ycielem by³
S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki. W tych
okoliczno�ciach zrodzi³ siê pomys³ utworze-
nia w naszej parafii grupy m³odzie¿y, która
chce pog³êbiaæ swoj¹ wiarê i aktywnie w³¹-
czyæ siê w ¿ycie Ko�cio³a. Uwa¿am, ¿e w przy-
padku powstania takiej grupy w naszej para-
fii, fenomenem by³a samodzielna, niezale¿na
inicjatywa kilku osób na czele z Ks. Probosz-
czem Janem Kastelnikiem, zmierzaj¹ca do
utworzenia grupy, która z za³o¿enia mia³a
troszczyæ siê o oprawê liturgiczn¹ zgroma-
dzeñ eucharystycznych. W³a�nie to twórcze
podej�cie do utworzenia owej grupy jest dla

Historia ruchu
oazowego

mnie niezwykle buduj¹ce. Nie by³a to odpo-
wied� na jakie� zewnêtrzne dzia³anie, jaki� im-
puls odgórny, albo czynnik motywuj¹cy dzia-
³aj¹cych struktur, ale wewn¹trz parafialne
dzia³anie wynikaj¹ce z potrzeby serc. To no-
watorskie dzia³anie zapocz¹tkowa³o proces
tworzenia siê wspólnoty, której ide¹ by³a for-
macja liturgiczna, ewangelizacyjna i apostol-
ska. Jak kszta³towa³o siê to Bo¿e dzie³o, ja-
kie przeobra¿enia siê dokonywa³y w miarê
up³ywu lat, jak dochodzi³o do integracji z in-
nymi ruchami Ko�cio³a Powszechnego - spró-
bujê przedstawiæ przez kilka nastêpnych od-
cinków.

A jak to siê zaczê³o?
By³ rok 1975. Ksi¹dz Proboszcz Jan

Kastelnik w ostatni¹ niedzielê marca na
wszystkich Mszach �w. zaprosi³ m³odzie¿ na
popo³udniowe spotkanie w ko�ciele. By³oby
to niestosowne i niewdziêczne, gdybym w
tym miejscu nie napisa³ kilka s³ów o �p. ks.
Janie Kastelniku. By³ cz³owiekiem niezwy-
k³ym. Cechowa³a go pobo¿no�æ, m¹dro�æ,
rado�æ wyp³ywaj¹ca z g³êbokiej wiary, ser-
deczno�æ, ¿yczliwo�æ i wyrozumia³o�æ w sto-
sunku do ludzi, ale najbardziej do dzieci
i m³odzie¿y, i co najwa¿niejsze - posiada³ umie-
jêtno�æ pozyskiwania sobie sojuszników
i wspó³pracowników. By³ otwarty na propo-
zycje i akceptowa³ z rozwag¹ te nowo�ci,

Ocaliæ od
zapomnienia...

które nios³a soborowa odnowa. Dlatego nie
dziwi fakt, ¿e by³ g³ównym re¿yserem budz¹-
cego siê ruchu m³odzie¿owego. Patrz¹c z per-
spektywy lat nale¿y przyznaæ, ¿e trzeba by³o
odwagi, aby podj¹æ to wyzwanie. Na zapro-
szenie ksiêdza Proboszcza odpowiedzia³o po-
nad stu m³odych. Na tym spotkaniu ksi¹dz
Proboszcz ujawni³ powód  spotkania. Celem
by³o przygotowanie liturgii z okazji uroczy-
sto�ci Pierwszej Komunii �wiêtej dzieci z
naszej parafii. Osob¹ która wyst¹pi³a z pro-
pozycj¹  przygotowania liturgii by³a Alicja
£apa. Ten pomys³ z entuzjazmem przyj¹³
ksi¹dz Proboszcz. Ala równie¿ zobowi¹za³a
siê organizowaæ nastêpne spotkania i próby.
Przygotowa³a równie¿ na pierwsze spotkanie
teksty pie�ni. Do wspó³pracy zg³osi³ siê chêt-
nie kandydat na organistê pan Wies³aw Ciê-
¿arek. Pierwsz¹ pie�ni¹, jak¹ uczyli siê zebra-
ni na tym spotkaniu, by³a pie�ñ dobrze wspó³-
czesnym  znana: �Chrze�cijanin to ja�. To by³
pocz¹tek. Jak nale¿a³o siê spodziewaæ, na na-
stêpne spotkanie przysz³o  35 osób. Przy oka-
zji takiej naturalnej selekcji tworzy siê i kla-
ruje swego rodzaju elita, która jest motorem
dzia³ania grupy. Przygotowania zakoñczy³y
siê sukcesem w niedzielê 25 maja 1975r. Uda-
ny debiut podczas uroczysto�ci I Komunii
�wiêtej i powodzenie w realizacji zamierzeñ
oraz przychylno�æ ksiêdza Proboszcza sta³o
siê bod�cem do dalszej pracy.  W czerwcu 5
osób pojecha³o na oazê do Wêglówki i do miej-
scowo�ci Bystre. W czerwcu równie¿ grupa
zorganizowa³a spotkanie w niedzielê dla cho-
rych na plebanii. Grupa w³¹czy³a siê równie¿
w prace Synodu Krakowskiego. W czasie spo-
tkañ, które odbywa³y siê dwa razy w miesi¹-
cu �piewali pie�ni, czytali Pismo �wiête i dys-
kutowali na tematy synodalne �Przekazywa-
nie wiary w rodzinach�. By³ to jeszcze czas,
kiedy grupa nie by³a ca³kowicie jednolita, po-
niewa¿ istnia³a rotacja, jedni odchodzili, w ich
miejsce przychodzili nowi./por. Ewangelia/

15 czerwiec
Uroczysto�æ Naj�wiêtszego
Cia³a i Krwi Chrystusa

Wj 24, 3-8; Hbr 9, 11-15;
Mk 14, 12-16. 22-26.

�Bierzcie i jedzcie,
to jest Cia³o moje�

Rok 1975. Grupa oazowa z za³o¿ycielem Ksiêdzem
Proboszczem Janem Kastelnikiem.

W. Sz.
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Na samym pocz¹tku, chcê zaznaczyæ, ¿e rozwa¿ania, które
snujê, nie nale¿y traktowaæ jak nauczanie arbitralne, niepodwa-
¿alne, b¹d� te¿ ex katedra. Maj¹ one wywo³aæ taki zdrowy spo-
³eczny ferment. Próbujê tylko publicznie postawiæ pytania, które
tu i ówdzie siê pojawiaj¹. Chcê te¿ czê�ciowo na nie odpowie-
dzieæ. Umówmy siê, ¿e to bêdzie pocz¹tkiem powszechnej dysku-
sji na ³amach naszego pisemka, która - mam nadziejê - przyniesie
oczekiwany rezultat.

Nie jestem maniakiem porz¹dku i nie mam na tym punkcie
obsesji, ale ...

Rzecz dotyczy zachowañ z zakresu kultury obyczajów i za-
chowañ miêdzyludzkich, które zosta³y od dawna przyjête i uznane
za powszechnie obowi¹zuj¹ce. Poruszam tylko pewien zakres, ma³¹
czê�æ tej bardzo szerokiej dziedziny jak¹ jest kultura wspó³¿ycia
miêdzy lud�mi. Taki dra¿liwy  problem. Uwa¿am, ¿e cz³owiek do-
brze wychowany, któremu nie obce s¹ zasady savoir - vivre, do-
skonale wie, dlaczego ka¿demu cz³owiekowi nale¿y siê szacunek.
My�lê, ¿e dobrze wychowanych jest wiêcej. W�ród nich szukam
poparcia dla swoich racji.

Czy ustêpowaæ miejsca czy nie?
- Obserwuj¹c wspó³czesne zachowania uzyskujê odpowied�

neguj¹c¹.  Dlatego pojawiaj¹ siê nastêpne pytania: Albo ja czego�
tu nie rozumiem, albo zmieni³y siê zasady, obyczaje i wychowa-
nie, które w cywilizowanym �wiecie istnia³y prawdopodobnie za-
wsze? Proszê mnie o�wieciæ, jak to siê sta³o, czy ja ten proces
przemian przespa³em?

Kiedy ja poznawa³em �wiat i uczy³em siê w³a�ciwie funk-
cjonowaæ w spo³eczeñstwie, to zdecydowana wiêkszo�æ akcepto-
wa³a takie zasady: m³odszy ustêpuje starszemu, mê¿czyzna kobie-
cie, m¹dry g³upiemu. Obecnie jeste�my �wiadkami tak zwanej
�wolnej amerykanki� lub "kto pierwszy ten lepszy", kto silniejszy
to dominuje, jest gór¹. I nie budzi to wiêkszego sprzeciwu. Z przy-
kro�ci¹ muszê potwierdziæ, ¿e ten wszechogarniaj¹cy relatywizm
dokona³ spustoszenia nawet w najbardziej usankcjonowanych
i zakotwiczonych elementarnych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.
Dla uzasadnienia przedstawiam obrazek z ¿ycia naszej wspólnoty
parafialnej:

- Do ko�cio³a wchodzi mama z trójk¹ swoich dzieci. Wpro-
wadza je do ³awki, nastêpnie zasiada sama. Pó�niej ³awka uzupe³-
nia siê do koñca. Kiedy do ko�cio³a wchodz¹ inni pozostaj¹ im
miejsca stoj¹ce. Nie by³o by w tym nic szczególnego, gdyby stoj¹-
cy byli w pe³ni si³ witalnych. Kto� powie z przek¹sem - Niech nie
narzekaj¹ bo mogli mieæ gorzej. Bardzo czêsto siê jednak zdarza,
¿e w�ród stoj¹cych s¹ osoby zaawansowane wiekiem, czêsto scho-
rowane. W przedstawionej sytuacji dzieci nawet nie
domy�laj¹ siê potrzeby ust¹pienia miejsca starszym
i trudno je za to winiæ. One maja prawo nie wie-
dzieæ, je�li doro�li ich tego nie naucz¹, je�li doro�li
nie reaguj¹. To, ¿e tak, a nie inaczej zachowuj¹ siê
m³odzi ludzie, to jest zawsze nastêpstwo i wynik wy-
chowania jakie otrzymuj¹ od nas starszych. Zawsze,
na pierwszym miejscu, liczy siê postawa, przyk³ad
jaki sami reprezentujemy. Postawy te s¹ bardzo czê-
sto przejmowane przez m³odych ludzi i powielane
w ich doros³ym ¿yciu. Bo jak mawiaj¹ starzy i do-
�wiadczeni - �przyk³ad idzie z góry�. Sprawiedli-
wo�æ dosiêgnie zapewne we w³a�ciwym czasie tych,

którzy preferuj¹ now¹
modê, nowy styl w kultu-
rze osobistej i sami go na
w³asnej skórze do�wiad-
cz¹. Zawsze aktualna
jest zapowied� Chrystu-
sa, w której podaje nam
z³ot¹ zasadê postêpowa-
nia: �Cokolwiek by�cie
chcieli, aby wam ludzie
czynili, wy im czyñcie�.
To takie oczywiste i lo-
giczne, ale przestaje byæ,
bo to gmatwamy i kom-
plikujemy.

Jestem �wiadkiem rozmowy dwóch starszych pañ:
- Idê do ko�cio³a du¿o wcze�niej, bo pó�niej nie by³oby w

³awce dla mnie miejsca.
Ta sugestywna wypowied� dobitnie obna¿a nasz¹ bezrad-

no�æ i bezsilno�æ wobec porz¹dku jaki zosta³ naruszony. Kto� po-
wie, ale dramatyzuje. Problem, który poruszy³em jest mo¿e nie-
wiele znacz¹cym elementem, szczególikiem. Jednak ¿ycie sk³ada
siê z takich w³a�nie szczegó³ów. Kiedy� przeczyta³em tak¹ maksy-
mê, która tu pasuje jak ula³: ��wiêto�æ rozpoczyna siê od s³ów -
proszê, przepraszam, dziêkujê�. Czy to nie wystarczaj¹cy argu-
ment? Od zwyk³ych, ¿yczliwych gestów rozpoczyna siê reali-
zowanie naszego powo³ania do �wiêto�ci. Koñcz¹c argumen-
tacjê odwo³am siê do Dekalogu. Mój Bóg chcia³, abym po Nim
na drugim miejscu czci³ swoich rodziców. �Czcij ojca swego
i matkê swoj¹, aby� d³ugo ¿y³ i dobrze ci siê powodzi³o na
ziemi�. Zakres czwartego przykazania nie wolno nam zawê-
¿aæ do biologicznych rodziców. On rozci¹ga siê na wszystkich
bliskich, których Bóg postawi³ na drodze cz³owieka. Nie zapo-
minajmy, ¿e przez chrzest zostali�my w³¹czeni w wielk¹ Rodzinê
Bo¿¹. Ka¿dy cz³owiek przez Chrystusa, sta³ siê naszym bratem,
siostr¹, matk¹. W ka¿dym jest obecny Bóg. Dlatego Chrystus po-
wie: �Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnie�cie uczynili (Mt 25,40).

Pytania do przemy�lenia - Czy ust¹pi³by� miejsca swojej
matce, która sta³aby przy ³awce w której siedzisz? Je�li tak, to czy
ust¹pi³by� matce swojego kolegi? Czy jej te¿ siê nale¿y szacunek?
- Czy mo¿e nie, bo kim¿e ona jest dla ciebie?

Nowomoda?

/por. Ewangelia/

18 czerwiec
11 Niedziela Zwyk³a

Ez 17, 22-24; 2Kor 5, 6-10;
Mk 4, 26-34.

�Z Królestwem Bo¿ym dzieje siê tak,
jak gdyby kto� nasienie wrzuci³
w ziemiê"

Mediator
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WSPÓLNOTY

W numerze 7 BIA£EGO KAMYKA z dnia 9 kwietnia 2006 r. w
artykule Domowy Ko�ció³ - geneza, duchowo�æ, struktury przed-
stawione zosta³y zobowi¹zania cz³onków tego Ruchu. S¹ one do-
browolnie przyjêt¹ praktyk¹ maj¹c¹ na celu pog³êbienie swoich
relacji z Bogiem i ma³¿onkiem. Poni¿ej przedstawiamy dwa �wia-
dectwa o realizacji wybranych zobowi¹zañ Ruchu.

Dialog ma³¿eñski

Nie ma takiego ma³¿eñstwa, które nie potrzebuje
bardzo powa¿nej, rzeczowej rozmowy, która pozwala temu
ma³¿eñstwu rozwijaæ siê, trwaæ, rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce
siê problemy. Nawet gdy twierdzimy, ¿e nie ma powodów
do wyznaczania jakiego� specjalnego sposobu rozmowy
mê¿a i ¿ony, to musimy pamiêtaæ, ¿e prêdzej czy pó�niej
przyjd¹ takie chwile, do których powinni�my byæ przygoto-
wani, aby umieæ rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê wewnêtrzne problemy rodzi-
ny, ma³¿eñstwa.

Jednym ze zobowi¹zañ Ruchu Domowego Ko�cio³a jest systema-
tyczny dialog ma³¿eñski. Jest to rozmowa ma³¿onków na tematy, które wy-
nikaj¹ z bie¿¹cej potrzeby, prowadzona z pe³n¹ �wiadomo�ci¹ obecno�ci
w czasie rozmowy Jezusa Chrystusa, którego ma³¿onkowie do rozmowy
zapraszaj¹, a Jego obecno�æ symbolizuje zapalona �wieca. Jest to naj-
wa¿niejszy element tego zobowi¹zania. Tylko �wiadomo�æ obecno�ci Chry-
stusa mo¿e byæ gwarancj¹, ¿e rozmowa dotycz¹ca nawet najbardziej bol¹-
cych spraw, które czekaj¹ na rozwi¹zanie bêdzie szczera, bez uprzedzeñ,
bez przemilczeñ, bez pó³prawd bez roztrz¹sania spraw, które siê ju¿ nie
zmieni¹ lub nie zale¿¹ od nas, na które ju¿ nie mamy wp³ywu. Tylko �wia-
domo�æ obecno�ci Chrystusa da nam si³ê do rzeczowej rozmowy, do wza-
jemnego wys³uchania uwag. Tylko taki dialog daje mo¿liwo�æ wyj�cia  z
trudnych sytuacji bez wzajemnego ranienia siê i obarczania winami. Taki
dialog mo¿e byæ konstruktywny, buduj¹cy nasze wzajemne relacje w ma³-
¿eñstwie. Dialog ma³¿eñski powinien byæ zakoñczony regu³¹ ¿ycia, tzn.
postanowieniem, w jaki sposób spróbujemy rozwi¹zaæ ten problem, na te-
mat którego rozmawiali�my. Nie jest to proste. Ka¿dy mo¿e spróbowaæ i
powinien to uczyniæ, by przekonaæ siê czy mo¿na szczerze rozmawiaæ. Warto
próbowaæ, poprawiaæ i jak ka¿dy dar który otrzymali�my doskonaliæ.

Modlitwa ma³¿eñska

Dla cz³owieka wierz¹cego spotkanie z Panem
Bogiem na modlitwie jest potrzeb¹ serca. To
w³a�nie sfera modlitwy nale¿y do najistotniej-
szych i najwa¿niejszych czynników pog³êbia-
j¹cych ¿ycie wewnêtrzne chrze�cijanina. Wiêk-
szo�æ z nas rozumie konieczno�æ praktykowa-
nia codziennej modlitwy. Znaczna czê�æ do-

cenia warto�æ modlitwy. Uwa¿amy, ¿e w�ród wierz¹cych
nie ma takich, którzy by lekcewa¿yli modlitwê. W tym zda-
niu kluczem jest s³owo �wierz¹cych�, bo ono odnosi siê do
tych, którzy ca³ym ¿yciem przylgnêli do Pana Jezusa, a
nie do tych którzy deklaruj¹, ¿e wierz¹ w Niego.

Zanim przyst¹pili�my do Ruchu Domowego Ko-
�cio³a, nie obca nam by³a codzienna, osobista rozmowa
z Panem Bogiem. Rzadko jednak klêkali�my do wspól-
nej ma³¿eñskiej modlitwy. Mo¿e by³o to rezultatem przy-
zwyczajenia, ¿e lepiej modli siê w samotno�ci, bo to co�
indywidualnego, zarezerwowanego wy³¹cznie dla moje-
go Pana, a mo¿e do koñca nie do�wiadczyli�my warto-
�ci ma³¿eñskiej modlitwy. Dopiero formacja w Domowym
Ko�ciele i realizacja zobowi¹zañ spowodowa³a, ¿e u�wia-
domili�my sobie warto�æ wspólnej modlitwy ma³¿eñskiej.
Ona pomaga nam budowaæ jedno�æ ma³¿eñsk¹, utrwa-
laæ wiêzi i odnawiaæ ³askê sakramentu ma³¿eñstwa. Dziê-
ki niej jeszcze lepiej odczytali�my Chrystusowe s³owa:
�Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam
jestem po�ród nich� (Mt 18,20).

Barbara i Marek

/por. Ewangelia/

25  czerwiec
12 Niedziela Zwyk³a

Pragniemy przedstawiæ naszym drogim Czytelnikom propozycjê sta³ej zawarto�ci BIA£EGO KAMYKA - wk³adkê
po�wiêcon¹ sprawom m³odzie¿y. Bêd¹ to strony tworzone przede wszystkim przez m³odzie¿. Czasu wymaga ukszta³-
towanie rubryk i publikowanych tre�ci. Spraw¹ otwart¹ jest tak¿e tytu³ wk³adki, który najlepiej gdyby niós³ pewne prze-
s³anie, b¹d� symbolicznie wyra¿a³ atrybuty m³odego wieku. Bêdziemy bardzo wdziêczni za przys³ane propozycje. W tym
celu POZOSTAWILI�MY PUSTE OKIENKO DO WYPE£NIENIA.

W bie¿¹cym numerze dwie odwa¿ne m³ode osoby przedstawiaj¹ swoje hobby.  Ania dzieli siê z nami swoj¹ pasj¹
¿yciow¹, któr¹ odkry³a przed rokiem, a teraz nie szczêdz¹c trudu pielêgnuje i rozwija. Rzecz o tañcu towarzyskim. Je�li
jej koñcowa propozycja nie minie bez echa, mo¿e w Jaworniku ju¿ za nied³ugo piêknie tañczyæ ka¿dy bêdzie móg³?

W naszej wiosce mamy bardzo roz�piewan¹ oazê, wspania³ych narciarzy i skoczków, pi³karzy, tworz¹ siê grupy
uprawiaj¹ce sta³e sporty... A mo¿e by tak teatr? Tro-
chê na ten temat pisze Tomek. Dobrym pocz¹tkiem
s¹ przecie¿ wspania³e misteria Bo¿onarodzeniowe.

Podczas zebrañ Redakcji zrodzi³ siê pomys³ zor-
ganizowania nocnej pielgrzymki do Kalwarii. Cieszyæ
siê nale¿y, ¿e propozycja nie minê³a bez echa, a pi-
sze o tym co nieco Mateusz. Mo¿e g³êbiej i napraw-
dê o... mi³o�ci, której poszukujemy i za któr¹ têskni-
my wszyscy, a m³odzie¿ szczególnie. Jest wiele te-
matów i spraw, którymi wspólnie mo¿emy siê ubo-
gaciæ. Wdziêczni bêdziemy za w³¹czenie siê w ten
nowy w BIA£YM KAMYKU nurt

Krystyna i Wac³aw

Dla M³odzie¿y i od M³odzie¿y w BIA£YM KAMYKU

Redakcja

Job 38, 1. 8-11; 2 Kor 5, 14-17;
Mk 4, 35-41.

�Czemu tak boja�liwi jeste�cie?�
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Czym jest pielgrzymowanie?
Na czym ono polega?
Z perspektywy wieloletniego piel-
grzyma jest przede wszystkim
wielk¹ ³ask¹. Jest drog¹ prowadz¹-
c¹ ku celu. Jest nasz¹ decyzj¹ pój-
�cia t¹ w³a�nie drog¹. Jest te¿ w
koñcu swego rodzaju wyrzecze-

niem, poprzez podjêcie trudu i postawieniem przed
sob¹ jakiego� celu. I nie ma raczej w�ród nas takiej
osoby, która nie uczestniczy³aby w ¿adnej pielgrzym-
ce. B¹d� to pieszej, rowerowej, autokarowej, z ro-
dzin¹, z przyjació³mi, do Kalwarii, Czêstochowy, £a-
giewnik, na spotkanie z Ojcem �wiêtym, w jakikol-
wiek sposób, gdziekolwiek. Jest te¿ pielgrzymowa-
nie niesamowitym spotkaniem z lud�mi, zarówno z
tymi w drodze jak i u celu.

Piszê to wszystko jakby z perspektywy piesze-
go pielgrzyma, ale któ¿ z nas nie odczuwa³ rado�ci
spotkania z innymi podczas pielgrzymek papie¿a Jana
Paw³a II do Ojczyzny, a obecnie podczas pielgrzym-
ki papie¿a Benedykta XVI do Polski. Mo¿e te¿ kto�
by³, w tym b¹d� w zesz³ych latach, na spotkaniu
m³odzie¿y w Lednicy? Takie spotkania zostawiaj¹ w
naszych sercach, wspania³e wspomnienia jak i wie-
le rado�ci.

Wszystkich, tych którym te uczucia towarzy-
sz¹, serdecznie zapraszam tak¿e do odkrycia, czym
jest droga pielgrzymowania, na czym polega podej-
mowany pielgrzymi trud, dziêki któremu rado�æ jest
jeszcze wiêksza, na piesz¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê.
Z naszych okolic wyruszaj¹ dwie, w lipcu z Trze-
me�ni, a w sierpniu z My�lenic. B¹ble i odciski
na nogach, zmêczenie fizyczne, warunki atmosfe-
ryczne i noclegowe, wczesne wstawanie, to trud,
który ka¿dy pielgrzym podejmuje. ¯yczliwo�æ, po-
moc, u�miech zarówno od wspó³-pielgrzymów jak i
od osób spotkanych na drodze, z tym pielgrzym siê
spotyka. A o wszystkich trudach siê zapomina, gdy
jest siê ju¿ tu¿ tu¿, id¹c alejami w Czêstochowie

...pielgrzymuj¹c...
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wprost na klasz-
tor, do Naszej
Matki. Pozostaje wtedy je-
dynie wielka rado�æ i
szczê�cie osi¹gniêcia celu.
Aby tego wszystkiego do-
�wiadczyæ, w przeci¹gu jak¿e krótkiego czasu wyrusz i ty
na pielgrzymi szlak.

Mam nadziejê, ¿e w tym roku uda mi siê pój�æ ju¿
raz ósmy z Piesz¹ Pielgrzymk¹ z Trzeme�ni na Jasn¹ Górê
i z ka¿dej wspomnienia s¹ inne, co� specjalnego a zara-
zem niepowtarzalnego jest dla mnie z ka¿dej z nich wa¿-
ne. W tym roku wyrusza 4 VII, pod has³em �Trwajcie
mocni w wierze�. Te s³owa, na pewno ka¿demu z nas z
czym� siê kojarz¹. Z pielgrzymki papieskiej przechodz¹
na piesz¹ pielgrzymkê, by stawiaj¹c kolejne kroki wdep-
taæ g³êbiej s³owa papieskie do naszych serc.

I tak tylko spojrzeæ, pierwsza pielgrzymka by³a w
maju, kolejne s¹ w lipcu i w sierpniu. A co w czerwcu?
Jak na razie s¹ plany nocnej pieszej pielgrzymki z Jawor-
nika do Kalwarii. Potrzebni s¹ tylko pielgrzymi i kilka
osób, które chcia³yby siê w³¹czyæ w jej zorganizowanie.
Wszystkich zainteresowanych pielgrzy-
mowaniem i organizacj¹ proszê o
kontakt z Redakcj¹ (osobisty
lub elektroniczny). Informa-
cje o ewentualnej pielgrzym-
ce pojawi¹ siê na stronie
Bia³ego Kamyka.

M. �.
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Moja przygoda z tañcem
towarzyskim

Moja przygoda z tañcem towarzyskim rozpoczê³a siê równo
rok temu, kiedy to w telewizji zobaczy³am wystêpy par bior¹cych
udzia³ w konkursach tañca towarzyskiego. Profesjonalizm i wysoki
poziom wystêpów spowodowa³, i¿ zaczê³am bli¿ej interesowaæ siê
t¹ dziedzin¹. Po bli¿sze informacje uda³am siê do Miejskiego Domu
Kultury w My�lenicach. Tam te¿ dowiedzia³am siê o istnieniu Ma³o-
polskiego Centrum Tañca. To w³a�nie centrum zajmuje siê prowa-
dzeniem zajêæ z tañca towarzyskiego, kojarzeniem par oraz dobo-
rem partnerów.

Po zapoznaniu siê ze specyfik¹ o�rodka tanecznego bez
wahania postanowi³am zapisaæ siê na zajêcia. O�rodek taneczny
prowadzi zajêcia w dwóch kategoriach, s¹ to tañce standardowe
oraz latynoamerykañskie. Do pierwszej grupy nale¿¹: walc wiedeñ-
ski, walc angielski, tango, fokstrot, quickstep. Za� do drugiej grupy:
samba, rumba, cha-cha, paso doble i jive. Ja osobi�cie preferujê
tañce standardowe, g³ównie walc angielski. W³a�nie w tym tañcu
pragnê osi¹gn¹æ jak najwiêksze sukcesy. Moim partnerem w gru-
pie 14-15 lat (kategoria C) jest Wiktor Chlebek, z którym tañczê od
ponad pó³ roku.

Próby, treningi to bardzo ciê¿ka i wyczerpuj¹ca praca, która
wi¹¿e siê wieloma wyrzeczeniami i odmówieniem sobie wielu in-
nych przyjemno�ci, bowiem treningi odbywaj¹ siê przez 5 dni w tygo-
dniu po 2 do 3 godzin dziennie. Dodatkowo doskonalimy swoje umie-
jêtno�ci poprzez wyjazdy na obozy letnie i zimowe. Nad naszymi
postêpami czuwa para instruktorów Pani Anna i Jacek Guzowscy.
Mój udzia³ w zajêciach z tañca towarzyskiego daje mi wiele rado-
�ci, przyjemno�ci i satysfakcji. Taniec sta³ siê wrêcz moim hobby.

Po roku trenowania tañca uda³o nam siê zdobyæ skromne
wyró¿nienia, które chcieliby�my przedstawiæ. W naszej kategorii
wiekowej zajêli�my II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tañca To-
warzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy My�lenice, II miej-
sce w konkursie organizowanym przez klub taneczny Politechniki
Krakowskiej �Bawinek�, III miejsce w XXXII Ogólnopolskim Turnieju
Tañca Towarzyskiego o Puchar
M. Wieczystego, a tak¿e I miej-
sce w Turnieju Tañca Towarzy-
skiego o Puchar Okrêgu Ma³opol-
skiego.

Powy¿sze osi¹gniêcia nie
by³yby mo¿liwe gdyby nie posta-
wa i akceptacja hobby przez mo-
ich kochanych Rodziców Ma³go-
rzatê i W³adys³awa Góreckich. To
oni wyszli naprzeciw mojemu za-
interesowaniu siê tañcem i dopo-
mogli postawiæ pierwsze kroki.
Dzisiaj równie¿ nie by³abym w sta-
nie nic uczyniæ bez ich pomocy i
zaanga¿owania. Jestem im za to
ogromnie wdziêczna, gdy¿ zdajê
sobie sprawê na jak wiele wyrze-
czeñ decyduj¹ siê abym siê mo-
g³a w tej dziedzinie rozwijaæ. Ko-
rzystaj¹c z okazji pragnê równie¿
podziêkowaæ memu Dziadkowi
Janowi Podobie, który po�wiêca
mi bardzo wiele czasu odwo¿¹c
mnie na treningi.

Taniec towarzyski jest bar-
dzo ciekaw¹ form¹ spêdzania
wolnego czasu i t¹ drog¹ chcia-
³abym zachêciæ kole¿anki i kole-
gów do pój�cia w moje �lady.

Teatr sztuczny czy prawdziwy?

Tutaj, gdzie skrzypi stara drewniana pod³oga,
gdzie zakurzona kotara przykrywa jeszcze nie wystawio-
n¹ sztukê i stare przedmioty u�pione w ró¿nych k¹tach
przyprawiaj¹ o drgnienie serca - istnieje teatr. Ogl¹da-
³em ludzi i przedstawienia, spotyka³em siê z komisjami.
Czerpa³em z ich ust krytykê, u�miech oraz ³zê. Cierpia-
³em, gdy cierpienie trwa³o na scenie. Milcza³em, gdy ak-
tor przemienia³ siê w duszê osoby stworzonej niegdy�
przez autora ksi¹¿ki. Ba³em siê sp³oszyæ Jego wielko�æ,
gdy cechy swoje w³asne stawia³ na równi z cechami bo-
hatera. Doznawa³em oczyszczenia i jak¹¿ rado�æ w so-
bie czu³em, gdy gratulowa³em, �ciska³em d³oñ w której têt-
ni³a jeszcze krew sceny.

Pytanie rozpoczynaj¹ce tekst, jest �le sformu³o-
wane, choæ celowo. Teatr nie ma w sobie podzia³ów- jest
sta³y. To muza przenikaj¹ca wnêtrza i oplataj¹ca cia³a
ludzkie, przedmioty i s³owa. Daje siê poznaæ cz³owieko-
wi w chwili jego ekstazy na scenie. To powietrze naj-
czystsze z ust Stwórcy wydobyte, którym aktor posila
siê w trakcie spektaklu. Widzia³em osoby tak oddycha-
j¹ce. Jedn¹ z nich opisa³em w pierwszym akapicie. Wi-
dzowie nie patrzyli ju¿ na ni¹, lecz na zjawê. I przez chwi-
lê ludzie czuli, odchylili g³owy i ujrzeli k¹tem oka praw-
dziw¹ istotê ognia teatru w �platoñskiej jaskini�.

Dlaczego, wiêc taki tytu³? Aby pokazaæ b³¹d w
my�leniu ludzi na temat teatru, który nie powinien byæ

tutaj brany pod uwagê. Prawdziwo�æ i
sztuczno�æ dotycz¹ ludzi. Zale¿y to tyl-
ko od ich pojêcia, zrozumienia bohatera
w którego siê wcielaj¹. Od powi¹zania
w³asnej osoby z nim, i traktowaniu go na
równi z sob¹. Wiê�, która zostaje zawar-
ta pomiêdzy ów dwojgiem jest prawdzi-
wa. Natomiast w przypadku, gdy cz³o-
wiek nie odgadnie istoty swojego boha-
tera w którego ma jakoby wej�æ, nie za-
istnieje powi¹zanie i wystêp bêdzie
sztuczny, nieprawdziwy.

Lecz nieprawd¹ jest stwierdzenie,
i¿ cz³owiek jest sztuczny. Nale¿a³oby ra-
czej powiedzieæ, cz³owiek, który nie zro-
zumia³,- ale to nic z³ego. Przyjdzie czas,
kiedy dotrze do sedna i w p³ucach po-
czuje oddech, ten prawdziwy. Powi¹za-
nie musi zaistnieæ, aby czar teatru móg³
siê zbudziæ. By skrzypnê³a pod³oga,
przedmioty ustawione w k¹tach o¿y³y i
podnios³a siê kurtyna, która ujawni sztu-
kê. I drgn¹ nasze serca.

Teatr jest oddechem Boga, muz¹
bêd¹c¹ w ka¿dym miejscu. Piêknem, któ-
re dopiero zacz¹³em opisywaæ...

Ania Górecka
T. �.
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Czerwiec to miesi¹c po�wiêcony Sercu Pana Jezusa. Pan Jezus kocha
nas ca³ym sercem. A czy wasze serduszka s¹ czyste, aby w nich
mieszka³ Pan Jezus?

Naucz siê z rodzicami pie�ni:

�Pob³ogos³aw Jezu drogi
tym, co serce Twe kochaj¹.
Niechaj skarb ten cenny, drogi
na wiek wieków posiadaj¹.�

Z literowych pl¹taninek odczytaj has³o,
a potem pokoloruj rysunek Pana Jezusa.

Ju¿ nied³ugo wakacje. Czas odpoczynku i wy-
jazdów nad morze, w góry, nad jeziora albo do babci.
Nie zapomnijcie jednak o Panu Bogu, o codziennej
modlitwie, o niedzielnej Mszy �wiêtej.

Pan Bóg stworzy³ ca³y �wiat, przyrodê, która nas
otacza. Czy odnajdziesz Pana Boga w przyrodzie?
Mo¿e narysujesz obrazek, albo zrobisz wakacyjne
zdjêcie i wy�lesz e-mailem do Bia³ego Kamyka?
Adres poczty znajdziesz na ostatniej stronie gazety.

Min¹³ rok szkolny, nadesz³y wakacje,
S³oneczko �wieci wysoko na niebie,
Odesz³y wszystkie troski i trudy,
Nasta³y weso³e chwile dla ciebie.
Baw siê, u¿ywaj ale pamiêtaj,
¯e z³o tego �wiata najwiêkszym wrogiem,
Wszystkie zabawy s¹ dla ciebie,
Ale wakacje spêdzaj z Bogiem.
A gdyby przysz³y jakie� k³opoty,
Nie marnuj wtedy czasu swego,
Wiedz, ¿e Pan Jezus zawsze pomo¿e,
W cichej modlitwie zwróæ siê do Niego.
Ws³uchaj siê dobrze a us³yszysz,
Bicie dzwonu z wie¿y ko�cio³a,
Który swym d�wiêkiem oraz melodi¹,
Na nabo¿eñstwo wszystkich wo³a.
A jak¿e piêkny i radosny,
Bêdzie wtedy twój odpoczynek,
Kiedy dla kogo� z otoczenia,
Ze serca zrobisz dobry uczynek.
Nabierzesz du¿o si³y, energii,
Bêdziesz szczê�liwy i weso³y,
Pan Jezus bêdzie zawsze z tob¹,
Kiedy powrócisz znowu do szko³y.
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Jadwiga Dañda
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W czerwcu obchodzimy
tak¿e �wiêto Taty.
Kochamy nasze mamusie
i bardzo kochamy naszych
tatusiów. Nie zapomnijcie
z³o¿yæ im ¿yczeñ i pomóc
w pracy. Ka¿dy tato jest
taki dumny, kiedy mo¿e
nauczyæ czego� swoje
dziecko, kiedy siê mo¿e
nim pochwaliæ. Przeczy-
taj tatusiowi ten wier-
szyk albo naucz siê go na
pamiêæ.

Zapamiêtaj:
1 czerwca - Dzieñ Dziecka
23 czerwca - Dzieñ Taty

Kochane dzieci.
"Kamyczek" pamiêta
o Waszym �wiêcie.
¯yczymy wam z ca³ego
serca aby�cie ka¿dego
dnia byli u�miechniêci,
weseli, rado�ni
i dorastali w pokoju,
bez wojen. Niech Pan
Jezus i Matka Bo¿a
wam b³ogos³awi¹.

Dzieci ró¿nych krajów
mówi¹ ró¿nymi jêzykami.
Ale wszystkie tak samo chc¹
siê bawiæ i byæ szczê�liwe.
Naucz siê kilku s³ów
w ró¿nych jêzykach.

A kiedy bêdzie s³oñce i lato,
Pójdziemy sobie na spacer z tat¹.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
Bêdziemy liczyæ chmury na niebie.
Bêdziemy liczyæ drzewa przy drodze,
Bêdziemy skakaæ na jednej nodze.
Kiedy ju¿ bêdê bardzo zmêczona/y/,
Tato posadzi mnie na ramiona
I wszyscy bêd¹ patrzyli na to,

Stronê przygotowa³y nauczycielki z Przedszkola w Jaworniku

Jestem Nigeryjczykiem
mówiê w hausa:

Jestem Japonk¹
mówiê po japoñsku:

 - o - ka - san
 - o - to - san
 - katei

Jestem Anglikiem
mówiê po angielsku:

Jestem Polk¹
powtórz za mn¹:

pokój
mama
tata
dom

peace /wymawiaj/ piis
mummy - mami
dad - ded
home - houm

/wymawiaj/ heiwa
salama /wymawiaj/ salama

uwa - ula
uba - uba
gida - gida

Dopasuj baloniki do dzieci, Po³¹cz nitki baloników
z odpowiadaj¹cymi im postaciami. Pokoloruj rysunki.
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Jedna z akcji -
Sprz¹tanie �wiata

BIA£Y KAMYK: Gimnazjum w Jaworniku jest now¹ pla-
cówk¹ zarówno w znaczeniu organizacyjnym jak i powsta³ego obiek-
tu. Wyros³o jednak z pewnej tradycji istniej¹cej szko³y w Jaworni-
ku, a dzi� równie¿ z potrzeb nauczania na takim poziomie.

Renata Marzec: Rok szkolny 1999/2000 to pierwszy rok
wprowadzenia reformy o�wiaty, powsta³y trzyletnie gimnazja. Pierw-
szy rocznik absolwentów Gimnazjum rozpocz¹³ naukê w szkole,
która wówczas by³a Fili¹ Gimnazjum Nr 1 w My�lenicach. Nowa
samodzielna placówka w Jaworniku powo³ana zosta³a w 2000 r.
Gimnazjum w Jaworniku zosta³o powo³ane na mocy Uchwa³y Rady
Miejskiej w My�lenicach. Pocz¹tkowo mie�ci³o siê w budynku Szko³y
Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Jaworniku. Równo-
cze�nie z za³o¿eniem Gimnazjum rozpoczêto budowê nowego
budynku szkolnego. Obwód szko³y obejmowa³ miejscowo�æ Ja-
wornik, a od 1 wrze�nia 2001 r. równie¿ Bêczarkê.

Utworzono dwa oddzia³y, licz¹ce piêædziesiêcioro uczniów.
W kolejnych latach liczba klas systematycznie wzrasta³a. Trudne
warunki lokalowe zmusza³y do korzystania z pomieszczeñ Plebani
oraz stra¿nicy OSP w Jaworniku. 19 pa�dziernika 2002 r. nast¹pi-
³o uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum. Na uroczystej
Mszy �w., celebrowanej przez Jego Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa
Kazimierza Nycza, zosta³y po�wiêcone krzy¿e, które zawis³y na
�cianach klas Gimnazjum. Tematem przewodnim uroczysto�ci by³o
has³o �Jeste�my czê�ci¹ �wiata�.

Uczniowie rozpoczêli naukê w nowym nowoczesnym bu-
dynku i - co dla nich by³o najwa¿niejsze - mogli korzystaæ z pra-
cowni komputerowej oraz sali gimnastycznej, któr¹ do dzi� wiêk-
szo�æ z nich nazywa �hal¹�. Nowoczesna szatnia z osobistymi szaf-
kami na kluczyk, jasne pracownie z nowymi meblami oraz bibliote-
ka to wszystko otwiera³o nowe mo¿liwo�ci dla uczniów i nauczycieli.

BK: Dyrektor (z ³ac. director) oznacza osobê stoj¹c¹ na czele
i kieruj¹c¹ prac¹ ca³ej instytucji. W gimnazjum mo¿na wyró¿niæ
wiele �rodowisk - uczniowie, ich rodzice, grono pedagogiczne, pra-
cownicy obs³ugi, w�ród w³adz nadzoruj¹cych co najmniej dwa -
w³adze kuratoryjne i samorz¹dowe. Jak wobec tej dosyæ z³o¿onej
struktury i wystêpuj¹cych w niej relacji udaje siê Pani wype³niæ sw¹
podstawow¹ rolê, jak¹ jest kierowanie gimnazjum?

RM: Najwa¿niejszy w pracy jest dobry kontakt z lud�mi. Nie
jestem dyrektorem, który kieruje szko³¹ wy³¹cznie zza biurka. Sta-
ram siê czynnie uczestniczyæ we wszystkich dziedzinach ¿ycia
szko³y. Uczniowie i nauczyciele wiedz¹, ¿e w ka¿dej chwili mog¹
przyj�æ do mnie i zostan¹ przyjêci. Dokumenty, sprawozdania, itp.
mog¹ zaczekaæ, uczeñ, nauczyciel, czy inny petent szko³y - nie.
Dlatego czêsto bywa tak, ¿e �pracê papierkow¹� zabieram do domu.
Wiem, ¿e szko³a kojarzy siê g³ównie z nauk¹, ale chcia³abym, aby
by³a równie¿ miejscem, gdzie mo¿na spêdziæ interesuj¹co czas.
Dlatego staram siê, aby oferta szko³y by³a atrakcyjna, aby przyci¹-
ga³a uczniów i równocze�nie aby uczniowie mieli takie same, a
nawet lepsze warunki ni¿ ich rówie�nicy uczêszczaj¹cy do gimna-
zjów w My�lenicach.

BK: Celów tych nie da siê w pe³ni zrealizowaæ bez wspó³-
pracy z rodzicami, a w pewnym sensie nawet szerszym �rodowi-
skiem. Obecno�æ gimnazjalistów daje siê zauwa¿yæ na wielu ogól-
nowiejskich imprezach, a niektóre uroczysto�ci nawet wspó³orga-
nizuj¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wspólne dzia³anie szko³y i �rodo-

wiska, w którym jest osa-
dzona to bardzo wa¿ny ele-
ment jej pracy.

RM: Bardzo ceniê
wspó³pracê z rodzicami. Je-
stem wdziêczna za zrozu-
mienie potrzeb Gimnazjum
i za udzielan¹ pomoc. Nie
spotka³am siê nigdy z od-
mow¹ z ich strony, gdy
zwróci³am siê o pomoc.
Dziêki zaanga¿owaniu i sta-
raniom rodziców szko³a ma
piêkny sztandar. Jeste�my
jedynym gimnazjum, które
posiada si³owniê. Uczniowie
mog¹ korzystaæ z dobrze
wyposa¿onej biblioteki.
Wiêkszo�æ pomocy dydaktycznych zosta³o zakupionych przez
Radê Rodziców. Podkre�liæ muszê równie¿ dobr¹ wspó³pracê z
Rad¹ So³eck¹, OSP Jawornik, Klubem Sportowym �Jawor� jak rów-
nie¿ z Ksiêdzem Proboszczem W³adys³awem Salaw¹.

Chcia³abym, aby szko³a sta³a siê dla spo³eczno�ci lokalnej
swego rodzaju �centrum�, aby mieszkañcy przychodzili, organizo-
wali spotkania, uczestniczyli w uroczysto�ciach lokalnych, korzy-
stali z tego czym dysponuje i co ma do zaoferowania szko³a. Moim
marzeniem jest, aby gimnazjum nie kojarzy³o siê dla wiêkszo�ci
rodziców z przykrym obowi¹zkiem przyj�cia na wywiadówkê. My-
�lê, ¿e udzia³ rodziców, mieszkañców w uroczysto�ciach szkolnych
dobrze wp³yn¹³by te¿ na uczniów. Czêsto doro�li nie s¹ �wiadomi
jakie mo¿liwo�ci drzemi¹ w ich dzieciach. Natomiast dla uczniów
okazja do zaprezentowania siê przed szerszym gronem to wiêk-
sza motywacja do dzia³ania, o czym �wiadczy choæby udzia³ gim-
nazjalistów w ró¿nych ogólnowiejskich imprezach.

BK: Patronem Gimnazjum jest ks. Jan Twardowski. Wybór
ten �wiadczy o pewnej duchowej g³êbi �rodowiska w chwili wybo-
ru. Czy pamiêæ o wielkim Poecie jest nadal ¿ywa i w jaki sposób
pielêgnowana jest dzisiaj?

RM: 11 pa�dziernika 2003 r. odby³a siê uroczysto�æ nada-
nia imienia Gimnazjum ks. Jana Twardowskiego. Sztandar ufun-
dowany przez rodziców uczniów z Jawornika i Bêczarki po�wiêci³
jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Kazimierz Nycz.

O wyborze Patrona zadecydowali uczniowie i rodzice. Spo-
�ród kilku kandydatów, to w³a�nie postaæ ks. Jana najbardziej
przemówi³a do spo³eczno�ci gimnazjum. We wspó³czesnej
rzeczywisto�ci, �wiecie bardzo zmaterializowanym, ci¹g³ym
po�piechu, braku czasu na odpoczynek, rozmowê, nara-
staj¹cych konfliktami, twórczo�æ ks. Jana Twardowskiego,
szczególnie jego poezja, nacechowana g³êbokim zrozumie-
niem w¹tpliwo�ci i s³abo�ci natury ludzkiej trafi³a do m³o-
dzie¿y i rodziców. Wiersze ks. Jana Twardowskiego pozwo-
li³y podj¹æ próbê przebicia siê przez skorupê materializmu,
egoizmu, ucz¹ mi³o�ci do otaczaj¹cego �wiata. Du¿ym prze-
¿yciem dla uczniów gimnazjum by³y spotkania z Patronem,
a szczególnie bezpo�rednia rozmowa z cz³owiekiem, który
stanowi dla nich wzór i autorytet.

Do Gimnazjum co rok przychodz¹ nowi uczniowie,
w trakcie nauki poznaj¹ twórczo�æ ks. Jana Twardowskie-
go (m.in. na lekcjach jêzyka polskiego), uczestnicz¹ w
konkursach dotycz¹cych ¿ycia i twórczo�ci poety,
konkursach recytatorskich, przygotowuj¹ siê do
obchodów �wiêta szko³y w dniu urodzin ks.
Jana Twardowskiego.

c.d. na str. 8

�Najwa¿niejszy w pracy jest
dobry kontakt z lud�mi�

Rozmowê z Dyrektorem Gimnazjum
w Jaworniku dla BIA£EGO KAMYKA
przeprowadzi³ Jan �wierczek
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Obecno�æ sztandaru na najwa¿niejszych
uroczysto�ciach szkolnych wpisa³a siê na
sta³e w obowi¹zuj¹cy ceremonia³ Gimna-
zjum.

4 listopada 2004 r. w Brzeszczach
zosta³o powo³ane Stowarzyszenie Szkól
imienia Ksiêdza Jana Twardowskiego. W
pierwszym spotkaniu uczestniczyli dyrek-
torzy szkó³ imienniczek, opracowano Sta-
tut Stowarzyszenia oraz wytyczne do
wspó³pracy.

BK: Proszê podzieliæ siê swym ulubio-
nym wierszem ks. Jana.

RM: W�ród wierszy ks. Jana Twardow-
skiego mog³abym wymieniæ kilka szcze-
gólnie ulubionych, do których czêsto wra-
cam, które recytujê z pamiêci. Najczê-
�ciej wracam do utworu �Sprawiedliwo�æ�

�...Dziêkujê Ci ¿e sprawiedliwo�æ Twoja
jest nierówno�ci¹
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu daæ
zawsze jest komu� potrzebne...�

BK: Mo¿na przypuszczaæ, jak to bywa u
pedagogów, pielêgniarek, lekarzy, ¿e ¿y-
cie rodzinne Pani przenikaj¹ w pewnym
stopniu sprawy zawodowe. Proszê uchy-
liæ r¹bka tego ¿ycia, które po�wiêca Pani
swym najbli¿szym i sobie.

RM: Lubiê pracowaæ z m³odzie¿¹, lubiê
omawiaæ z nimi lektury, cieszê siê, gdy
uda mi siê zachêciæ do czytania, spro-
wokowaæ dyskusjê na temat �odkrytego�
przez uczniów utworu. Kocham ksi¹¿ki i
t¹ mi³o�ci¹ do �s³owa drukowanego� uda-
³o mi siê �zaraziæ� mojego syna Piotra.
Wspólnie czytamy, potem dyskutujemy.
W naszym rozmowach na temat literatu-
ry rzadko uczestniczy mój m¹¿ Bogdan -
tata Piotra, bo jego zainteresowania to
g³ównie muzyka (gra na gitarze basowej).
Bardzo ceniê wspólny wypoczynek - ca³¹
rodzin¹. Latem s¹ to wyjazdy wakacyjne
w kraju i zagranic¹, zim¹ wyjazdy w góry
na narty. Jednak muszê przyznaæ, ¿e
moje ¿ycie jest zdominowane przez pra-
cê. Lubiê pracowaæ, praca daje mi sa-
tysfakcjê i nadaje ¿yciu sens, a co
najwa¿niejsze, ¿e moi najbli¿si to
akceptuj¹.

BK: Bardzo dziêkujê za przybli¿e-
nie nam �rodowiska naszego Gim-
nazjum. Wyra¿am nadziejê, ¿e ta
wa¿na instytucja dla wielu Czytel-
ników dziêki temu stanie siê bli¿-
sza ich sercu, a niektórzy - oby
ich by³o jak najwiêcej - siêgn¹
po poezjê ks. Jana
Twardowskiego.

Wywiad - c.d.

Jestem sta³ym czytelnikiem BIA£EGO KAMYKA
Na za³¹czonej fotografii w numerze 7 BK z 9 kwietnia 2006 r.

przedstawiaj¹cej dzieci wraz z nauczycielkami, rozpozna³em pra-
wie wszystkie osoby. Fotografiê tak¹ mam w albumie rodzinnym
mojej córki, która jest jedn¹ z uczennic na tej fotografii. Na pew-
no wiêcej osób rozpozna³o siebie lub swoich bliskich.

Trochê informacji:
Fotografia zosta³a wykonana 8.11.1984 r. i przedstawia

uczniów V wówczas klasy  Szko³y Podstawowej w Jaworniku wraz
z Paniami: mgr Stanis³aw¹ Bidziñsk¹ i mgr Krystyn¹ Prokesz.

W opinii moich córek, które razem w tej w³a�nie klasie uwi-
docznione s¹ na fotografii, dzieci tego rocznika by³y zdolne, pilne,
u³o¿one, a przede wszystkim pos³uszne dla nauczycieli. Kierowa³a
nimi wspania³a wychowawczyni Pani mgr Stanis³awa Bidziñska
ucz¹ca równie¿ z bardzo dobrymi efektami matematyki. Wielu
uczniów z tej w³a�nie fotografii wybra³o zawody oparte na podsta-
wach matematyki, a jedna z moich córek posz³a w �lady swojej
mistrzyni i zosta³a nauczycielem matematyki. Ró¿nie potoczy³y siê
losy uczniów, czê�æ z nich pozosta³a w Jaworniku, czê�æ osiedli³a
siê poza rodzinn¹ wiosk¹. Na pewno jednak wszyscy têskni¹ za
czasami, przyja�niami, rywalizacjami z okresu upamiêtnionego na
fotografii zamieszczonej w Bia³ym Kamyku. Lektura tej gazetki
przywróci³a uczniom klasy V z 1984 roku mi³e wspomnienia.

Jan Polewka

Klasa V Szko³y Podstawowej w Jaworniku - 8.11.1984 r.
W �rodkowym rzêdzie - mgr Krystyna Prokesz (trzecia od lewej), obok z prawej
kolejno mgr Stanis³awa Bidziñska i Marzena Polewka. Ania Polewka - czwarta
od prawej w ostatnim rzêdzie stoj¹cych.

Wspomnienie V klasy
Szko³y Podstawowej z 1984 roku
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�wiêto naszej Planety uroczy�cie obchodzono w Szkole
Podstawowej w Jaworniku 22 kwietnia. W oparciu o wieloletnie
tradycje w odpowiednim traktowaniu �rodowiska, w którym ¿yje-
my, wsparte edukacj¹ ekologiczn¹, uczczono w szkole ów dzieñ
apelem. Przedstawienie mia³o równie¿ na celu kszta³towanie po-
staw proekologicznych w�ród dzieci i m³odzie¿y. Oprawa muzycz-
na oraz tre�æ hase³ o tematyce ekologicznej podkre�la³y, jak wiel-
kie znaczenie ma dla cz³owieka przyroda oraz �rodowisko natural-
ne. Nad monta¿em s³owno - muzycznym w wykonaniu klas: III b
oraz VI b czuwa³y Anna Mirek, Renata Wilko³ek oraz Justyna Iskra.

Celem obchodów Dnia Ziemi jest zainteresowanie jak naj-
wiêkszej liczby osób sprawami zwi¹zanymi ze �rodowiskiem natu-
ralnym - jego stanem, ochron¹ oraz gro¿¹cymi mu niebezpieczeñ-
stwami i zagro¿eniami. Jak ³atwo zauwa¿yæ, z wieloma problema-
mi borykamy siê równie¿ w naszym najbli¿szym s¹siedztwie. Szcze-
gólnie niepokoj¹ce s¹ �mieci, które zamiast na wysypisku czêsto l¹duj¹ w lesie, przydro¿nym rowie, �ródpolnym bagienku czy rzece.
Tym samym wystawiamy sobie bardzo z³e �wiadectwo o naszej kulturze osobistej, o naszym stosunku do otaczaj¹cej nas przyrody.
Uczniowie Szko³y Podstawowej z wielkim entuzjazmem zaanga¿owali siê w obchody Dnia Ziemi. Uczestniczyli w akcji �Sprz¹tanie
�wiata�. Wszystkie dzieci zaopatrzone w worki na �miecie i dobry humor ruszy³y do walki ze �mieciami. Oprócz terenu przyszkolnego
ze �mieci zosta³o oczyszczone tak¿e boisko sportowe oraz teren dooko³a ko�cio³a. Dowodem ciê¿kiej pracy uczniów by³a sterta wype³-
nionych po brzegi worków ze �mieciami.

Ekologiczny dzieñ przemin¹³, ale tak naprawdê ze �wiadomo�ci uczniów nie znikn¹³ problem ekologii. Za rok równie¿ podejmie-
my zobowi¹zania wobec naszej Ziemi, aby zi�ci³y siê marzenia i has³a przedstawione podczas apelu.

Dzieñ Ziemi

Monika Zaj¹c, Jakub Wyrobek

Dzieñ ksi¹¿ki w Gimnazjum w Jaworniku
18 maja Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardow-

skiego w Jaworniku uroczy�cie obchodzi³o �wiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki
i Praw Autorskich, ustanowiony w 1996 roku przez UNESCO na wnio-
sek rz¹du Hiszpanii i Miêdzynarodowej Unii Wydawców. Pomys³
oddania ho³du ksi¹¿ce i jej twórcom wywodzi siê z Katalonii, gdzie w
Dniu �wiêtego Jerzego, patrona regionu, ksi¹¿ka i ró¿a stanowi¹
tradycyjny podarunek, wyraz sympatii dla obdarowywanej osoby.

Uroczysto�æ rozpoczê³a recytacja wiersza K.I. Ga³czyñskiego
pt. Ksi¹¿ka mówi do stroskanego przy d�wiêkach muzyki J.S. Ba-
cha. Uczniowie odczytali informacje o historii �wiêta oraz podkre�lili
rolê jak¹ pe³ni ksi¹¿ka. Ka¿da klasa  przygotowa³a prezentacjê ulu-
bionej lektury. W�ród wybranych ksi¹¿ek dominowa³a klasyka �Ro-
meo i Julia� W. Szekspira, �Dzieje Tristana i Izoldy�, �Szatan z siód-

mej klasy� K. Makuszyñskiego, �Dziady� A. Mickiewicza, �Ania z Zielonego Wzgórza� L.M. Montgomery  czy �¯abusia� G. Zapolskiej.
Zwyciê¿y³a klasa IIA, której prezentacja �Wesela� S. Wyspiañskiego przybra³a formê widowiska pe³nego muzyki i tañca, podkre�lonego
piêknymi krakowskimi strojami. Okazj¹ do wykazania siê wiedz¹ na temat zbiorów i organizacji biblioteki, literatury dla m³odzie¿y oraz
historii pisma i ksi¹¿ki by³ miêdzyklasowy konkurs wiedzy o ksi¹¿ce i bibliotece. Uroczysto�ci, któr¹ zorganizowa³y pani Anna Kowalska
i pani Agata Kluska, towarzyszy³a wystawa najstarszych ksi¹¿ek zgromadzonych w ksiêgozbiorze biblioteki oraz okoliczno�ciowa ga-
zetka.

Obchody �wiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich w Publicznym Gimnazjum w Jaworniku pe³ni¹ rolê nie tylko promocji
ksi¹¿ki i czytelnictwa, ale tak¿e integruj¹ uczniów, zachêcaj¹ do samodzielnego my�lenia i pog³êbiania wiedzy.

Anna Kowalska

Wandale grasuj¹ w Jaworniku
Z przykro�ci¹ musimy stwierdziæ, ¿e czê�æ naszej m³odzie¿y nie umie spêdzaæ wolnego czasu. Ogró-

dek przedszkolny jest regularnie dewastowany. Po �go�ciach� zostaj¹ po³amane ³aweczki, poprzewracane
do góry nogami hu�tawki, butelki po wódce i piwie, prezerwatywy.

Pani dyrektor, ca³y personel przedszkola i rodzice staraj¹ siê zapewniæ dzieciom przyjemny wypo-
czynek �na górce�. Inwestujemy w nowe urz¹dzenia i hu�tawki, naprawiamy, konserwujemy stare. Ca³y
nasz trud idzie na marne. Apelujemy do mieszkañców Jawornika, aby zg³aszali na Policjê, kiedy zauwa¿¹
kogo� na terenie ogródka po zamkniêciu przedszkola. Inaczej nasze dzieci ju¿ nied³ugo nie bêd¹ mia³y siê
gdzie bawiæ.

UWAGA!
SMUTNA

WIADOMO�Æ!Lucyna Bargie³
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Urodzi³ siê w roku 1845 w zubo¿a³ej ro-
dzinie ziemiañskiej. Rodziców utraci³ ju¿ w dzie-
ciñstwie. Krewni starali siê zabezpieczyæ los sie-
rot. Adam, bo takie imiê otrzyma³ na chrzcie
przysz³y brat Albert, zaczyna naukê w bezp³at-
nej szkole kadetów w Petersburgu. Jednak w
obawie przed rusyfikacj¹, przeniesiony zosta-
je, pomimo niedostatku, do gimnazjum w War-
szawie. W 1861 r kontynuuje naukê w szkole
rolniczej w Pu³awach, gdzie w³¹cza siê w ruch
konspiracyjny. Walczy w Powstaniu Stycznio-
wym. Zostaje ciê¿ko ranny i traci nogê. Po upad-
ku Powstania musi opu�ciæ kraj.

Próbuje studiowaæ in¿ynieriê, jednak jego
powo³aniem jest malarstwo. Uczy siê w Warsza-
wie i krótko w Pary¿u. Dopiero jednak uzyskane
stypendium umo¿liwia utalentowanemu m³odzieñ-
cowi gruntowniejsze studia w Monachium. Wra-
ca do Polski jako uznany malarz. Wchodzi w �wiat
elity artystycznej. Podró¿uje po zaprzyja�nionych
dworach ziemiañskich, gdzie tworzy wiele cenio-
nych dzie³. Jednak pomimo talentu i pozycji to-
warzyskiej nie zak³ada rodziny. Jego dusza szuka
czego� innego. Widaæ to coraz bardziej w jego
obrazach z tamtego okresu - z najs³awniejszym
wizerunkiem cierpi¹cego Chrystusa �Ecce Homo�.
W 1880 roku wst¹pi³ do nowicjatu jezuitów w
Tarnopolu. Nadchodzi czas szczególnej próby -
prze¿ywa okres kilkumiesiêcznego za³amania.
Opuszcza klasztor z etykiet¹ choroby psychicz-
nej. Odnajduje poszukiwan¹ drogê ¿ycia i z dnia
na dzieñ odzyskuje pe³niê zdrowia po przypad-
kowym przeczytaniu regu³y trzeciego zakonu fran-
ciszkañskiego. Zafascynowany tym dzie³em i oso-
b¹ �biedaka z Asy¿u� idzie w jego �lady. I tak
bêdzie coraz bardziej, a¿ do koñca ¿ycia.

Pielgrzymuje po Wo³yniu i Podolu rozsze-
rzaj¹c ruch tercjarski po dworach i wioskach. Od-
nawia przydro¿ne kapliczki, ale tak¿e maluje

/por. Ewangelia/

2 lipiec
13 Niedziela Zwyk³a

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24;
2Kor 8, 7. 9.  13-15; Mk 5, 21-43.

�Dziecko nie umar³o tylko �pi�

�w. Brat
Albert Chmielowski

twarze tamtych ludzi oraz cudowne pejza¿e Kresów.
Nie podoba siê to wszystkocarskiej w³adzy, prze�la-
duj¹cej coraz mocniej Ko�ció³ katolicki. Zostaje wy-
dalony z Rosji,

W 1884 r. przyby³ do Krakowa. Wynajmuje pra-
cowniê i wraca do artystycznego i towarzyskiego
�wiata. Ale teraz zauwa¿a ju¿ tak¿e i inny �wiat, �wiat
nêdzy i upodlenia ludzkiego oddzielony o znanych
mu salonów przepa�ci¹ obojêtno�ci i nieufno�ci.
W styczniu 1887 r. przypadkowo trafia do jednej z
krakowskich ogrzewalni publicznych. Jest wstrz¹�niê-
ty - dotkn¹³ jakby przedsionka piek³a. Wtedy w³a-
�nie odnalaz³ swe ostateczne powo³anie - chce rato-
waæ tych ludzi.

Starszy, utykaj¹cy �pan w pelerynie�, jak go na-
zywano, ubiera szary tercjarski habit. Nie wystarcza
mu ju¿ tylko zachêcaæ mo¿nych przyjació³ do ja³-
mu¿ny dla ubogich. Pragnie po�wiêciæ siê im bez
reszty - w³asnymi rêkami opatrywaæ rany ich cia³a i
w³asnym sercem otulaæ ich serca. W 1888 r. sk³ada

�luby zakonne i zamieszkuje razem z biedakami w ogrzewalni przy ul. Piekarskiej
na Kazimierzu w Krakowie, któr¹ osobi�cie prowadzi. Nêdzarze cia³a i ducha, kale-
ki, akloholicy, przestêpcy i ladacznice s¹ jego Chrystusem, ktorego umi³owa³, i któ-
remu odda³ siê bez reszty.

Niezwyk³y intelekt i talent organizacyjny, u�wiêcony absolutnym ubóstwem
i mi³o�ci¹ drugiego cz³owieka ukryty jest w tym starzej¹cym siê inwalidzie. Znaj¹ i
podziwiaj¹ go wszyscy. Coraz wiêcej te¿ mê¿czyzn i kobiet chce pod¹¿aæ wraz z
nim �ladem �w. Franciszka. Ju¿ w 1888 r. powstaje franciszkañskie zgromadzenie
braci albertynów, a w 1891 r. sióstr albertynek. Dzie³o rozszerza siê na ca³y zabór
austriacki i obejmuje 20 domów dla najubo¿szych, a tak¿e domy dla bezdomnych
dzieci, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Brat Albert przez 28 lat codziennie
osobi�cie im s³u¿y³, bêd¹c jednym z nich. Dopiero 5 dni przed �mierc¹ po³o¿y³ siê
na twardym bar³ogu w czynnym do dzi� przytulisku dla mê¿czyzn w przy ul. Kra-
kowskiej w Krakowie, gdzie odszed³ do Pana w dzieñ Bo¿ego Narodzenia 1916 r.
Za najskromniejsz¹, przykrótk¹ trumn¹ tego �brata zapomnianych� zgromadzi³y siê
t³umy jego biedaków - katolików i ¿ydów. Ale ¿egna³y go te¿ najdostojniejsze oso-
bisto�ci Krakowa -  biskupi, profesorowie UJ, arty�ci. Nazwano go najpiêkniejszym
cz³owiekiem pokolenia i pierwszym tercjarzem Polski. Ju¿ nad trumn¹ pad³y s³owa,
¿e nale¿a³oby siê bardziej modliæ do Brata Alberta ni¿ za niego. Od samego pocz¹t-
ku rozwija³ siê kult ��wiêtego�, bo tak go powszechnie nazywano. Niepodleg³a Pol-
ska doceni³a go tak¿e jako patriotê i spo³ecznika, jak i wybitnego artystê. Otrzyma³
po�miertnie najwy¿sze polskie odznaczenia. Organizowano liczne wystawy jego
dzie³. By³ bohaterem licznych publikacji i utworów literackich. Szczególne miejsce
po�ród nich zajmuje sztuka Karola Wojty³y "Brat naszego Boga" z 1949 r.

Proces beatyfikacyjny rozpocz¹³ siê w 1934 r., przerwa³a go wojna. Brat
Albrt beatyfikowany zosta³ na krakowskich B³oniach w 1983r, a kanonizowany w
Rzymie w 1989 r. przez Jana Paw³a II. Relikwie �wiêtego spoczywaj¹ obecnie w
nowoczesnym ko�ciele Ecce Homo przy ul Woronicza w Krakowie. Wspominamy
go 17-go czerwca. A. P.

Obraz "Ecce Homo"
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Sze�ciolatki z przedszkola od-
wiedzi³y w maju nasz¹, now¹ przychod-
niê. Przyjê³a nas serdecznie pani dok-
tor Zofia Paw³owska, pó�niej do³¹czy³
pan doktor Andrzej Paw³owski.

Przychodnia jest piêkna, nowo-
czesna, choæ niewielka. Dlatego dzieci
musia³y podzieliæ siê na dwie grupy, aby

Wycieczka do przychodni zapoznaæ siê z gabinetem lekarskim i zabiegowym. Pani doktor opowiedzia³a dzieciom o
swojej pracy, do czego s³u¿¹ rozmaite urz¹dzenia i narzêdzia. Panowa³a tak sympatyczna
atmosfera, ¿e znale�li siê ochotnicy do zrobienia pokazowego zastrzyku. Najwiêcej frajdy
sprawi³o dzieciom wa¿enie siê na wadze elektronicznej. Pan doktor nawet ka¿demu zapisy-
wa³ wagê na kartce.

Okaza³o siê, ¿e czê�æ dzieci doskona³e zna przychodniê, pana i pani¹ doktor. Przed-
szkolaki podziêkowa³y za go�cinê ofiaruj¹c namalowany obrazek: �U lekarza.�

Wycieczka sprawi³a du¿o rado�ci dzieciom, jak ka¿de w ich ¿yciu nowe do�wiad-
czenie. Poza tym na pewno nauczy³a, ¿e nie trzeba siê baæ lekarza oraz dbaæ o swoje
zdrowie. Lucyna Bargie³

W kwietniu 2004 r. pojawi³y siê pierwsze wykopy - ko³o przy-
stanku, prawie naprzeciw So³tysa.  Powstaje jaki� du¿y dom, trochê
za du¿y jak na zwyk³y dom. Ludzie zaczêli wiêc kombinowaæ - mo¿e
zajazd? A mo¿e bar, marzyli ci bardziej �spragnieni�. Szybko jednak
rozesz³o siê, ¿e bêdzie to o�rodek zdrowia. Nowi gospodarze wpro-
wadzili siê na Bo¿e Narodzenie. Najpierw anonimowi - �nowi� w
ko�ciele. Ca³¹ zimê trwa³y prace wykoñczeniowe. Coraz to przy-
je¿d¿a³y paki z wyposa¿eniem i aparatur¹.

Wiosna 2005 r. opó�nia³a siê. Nie by³o jak utwardziæ doj�cia
do przychodni. No, a jak¿e tu zaprosiæ pacjentów, gdy wokó³ b³oto
po kolana. Nareszcie koñcem kwietnia wszystko by³o gotowe. Wte-
dy te¿ na zebraniu wiejskim, a potem w ko�ciele oficjalnie og³oszo-
no, ¿e od maja bêdzie, tu w Jaworniku, nowy O�rodek Zdrowia,
wybudowany i prowadzony przez dr Zofiê i Andrzeja Paw³owskich,
którzy osiedlili siê tutaj po wielu latach praktyki za granic¹.

4-go maja, ju¿ przed ósm¹ przyszli pierwsi pacjenci. Nr 1
otrzyma³a p. Zofia Tomal, a po niej p. Maria Krzystek, pp. �wiêcho-
wie i nastêpni. Po raz pierwszy u¿yte zosta³o nowiuteñkie ekg i spi-
rometr. Odby³ sie pierwszy zabieg fizykoterapii i inhalacja. Kilka dni
pó�niej nast¹pi³o oficjalne po�wiêcenie naszego O�rodka. I tym ra-
zem nie oby³o siê bez przygód. W ulewnym deszczu �wie¿y parking
zamieni³ siê w grz¹skie bagno. Go�cie zajechali na podwórza s¹-
siadów. Jednak dos³ownie kilka minut przed uroczysto�ci¹ pojawi³o
siê s³oñce i nowy o�rodek ukaza³ siê w pe³nej swej krasie.

I tak od tamtych dni ju¿ ca³y rok dzia³a nasza jawornicka
przychodnia. Przyjêli�my w tym czasie ponad 6 tys. pacjentów, wy-
konali�my ok. 400 szczepieñ ochronnych u dzieci i  50 u doros³ych
oraz 300 badañ laboratoryjnych, pobieranych zwykle na miejscu.
Nasi pacjenci 250 razy kierowani byli na konsultacje do innych spe-
cjalistów, a 35 razy musieli�my przekazaæ ich do leczenia szpitalne-
go. Z gabinetu zabiegowego skorzysta³o blisko 500 pacjentów - zro-
biono 500 zastrzyków, ponad 100 elektrograficznych badañ serca i
tyle¿ spirometrycznych badañ p³uc. Potrzebuj¹cy maj¹ mo¿liwo�æ
korzystania z podstawowej fizykoterapii - wykonano ponad 1000
na�wietlañ i masa¿y wibracyjnych i prawie tyle¿ samo inhalacji - te
g³ównie u dzieci, które mog¹ wypo¿yczyæ inhalator i powtarzaæ  za-
biegi wielokrotnie w domu. Terapia ta daje ulgê w bólu czy duszno-
�ci i chroni czêsto przed konieczno�ci¹ podawania silnych leków,
zw³aszcza antybiotyków u najm³odszych. Kilka razy go�cili�my te¿
w naszym O�rodku innych konsultantów. Odby³y siê bezp³atne ba-
dania mammograficzne, do których zg³osi³o 120 pañ (w tym ponad
po³owa z Jawornika).  31 osób skorzysta³o z akcji szczepienia doro-
s³ych przeciwko tê¿cowi. Dwa razy by³ pulmonolog i alergolog, który
przebada³ ok. 60 dzieci i starszych. Konsultacje te bêdziemy okre-
sowo powtarzaæ. W najbli¿szym czasie planujemy równie¿ badania
profilaktyczne w kierunku osteoporozy, a potem badania cytologii u
kobiet oraz markerów chorób prostaty u mê¿czyzn. Wszystkie te
akcje choæ wymagaj¹ dodatkowych godzin pracy lekarzy i pielê-
gniarek w dni wolne, pomagaj¹ jednak we wczesnym wykrywaniu
powa¿nych schorzeñ, których niestety nie brakuje w�ród nas. Bez
tego typu akcji pacjenci musieliby sami op³acaæ te czêsto kosztow-
ne badania profilaktyczne.

Ju¿ ca³y rok dzia³a nasz
O�rodek Zdrowia

W O�rodku prowadzimy dok³adn¹ ewidencjê osób z rozpo-
znanymi schorzeniami, a tak¿e tych, które s¹ nimi zagro¿one, tak aby
nikogo nie przeoczyæ. Czêsto te¿ odbieracie Pañstwo telefony, w któ-
rych informujemy o przypadaj¹cych szczepieniach, przypominamy o
koniecznej kontroli, czy po prostu chcemy siê dowiedzieæ o postê-
pach leczenia.  Wiele razy te¿ dzwoni telefon i w O�rodku, gdzie pa-
cjenci, a zw³aszcza mamy najm³odszych szukaj¹ pilnej porady. Wiel-
k¹ pomoc¹ s³u¿y nam tak¿e jawornicka pielêgniarka �rodowiskowa p.
Bogusia Grabowska, a od pa�dziernika tak¿e nowo otwarta apteka.
Pamiêtajmy jednak, ¿e jednak to nie s³u¿ba zdrowia, ale ka¿dy z nas,
sam jest najbardziej odpowiedzialny za swoje zdrowie. Przestrzegaj-
my zaleceñ, pilnujmy terminów, zg³aszajmy siê do badañ kontrolnych
i szczepieñ. Korzystajmy z akcji profilaktycznych, które staramy siê
dla Pañstwa organizowaæ. Szanujmy nasze zdrowie, aby na d³ugo
nam wystarczy³o.

A jakie mamy k³opoty?
Najwa¿niejsze jest to, aby w naszym O�rodku nie leczyli siê

tylko starsi i chorzy, bo ci ju¿ w wiêkszo�ci tutaj trafili, ale przyszli tak-
¿e m³odzi, którzy rzadko musz¹ odwiedzaæ lekarza.  System finanso-
wania s³u¿by zdrowia jest bowiem tak skonstruowany, ¿e aby mieæ
do�æ �rodków na  opiekê nad chorymi, trzeba korzystaæ ze sk³adek
tych, którzy dzisiaj s¹ jeszcze zdrowi. Tak wiêc potrzeba sporej grupy
zarejestrowanych osób, aby kwota ok. 6 z³ z NFZ, któr¹ otrzymujemy
�rednio na opiekê nad jednym pacjentem przez ca³y miesi¹c, wystar-
czy³a na: amortyzacjê i utrzymanie budynku, zakup sprzêtu i materia-
³ów medycznych, wyp³acenie pensji i ubezpieczeñ ZUS, op³acenia
opieki ca³odobowej jak równie¿ wszystkich badañ laboratoryjnych, rtg,
usg i innych. A nie jest tego ma³o. Do dzi� zarejestrowa³o siê w na-
szym O�rodku prawie 1000 osób. Jest to jeszcze mniej ni¿ po³owa
mieszkañców Jawornika i jednak za ma³o, aby nasza przychodnia
mog³a na d³u¿sz¹ metê bezpiecznie funkcjonowaæ.

Mamy te¿ pewne trudno�ci ze zorganizowaniem poradni sto-
matologicznej, a jest ona bardzo tutaj potrzebna. S¹ ju¿ w o�rodku
przygotowane na ni¹ odpowiednie pomieszczenia ze specjalnymi in-
stalacjami.

Pomimo wszystko patrzymy optymistycznie w przysz³o�æ i je-
ste�my przekonani, ¿e kolejne miesi¹ce i Pañstwa aktywno�æ usun¹
te problemy i w¹tpliwo�ci. Dziêkuj¹c Panu Bogu za miniony rok, chêt-
nie kre�limy plany na przysz³o�æ, które s³u¿yæ bêd¹ temu, aby nam
siê, tu w Jaworniku, ¿y³o lepiej, zdrowiej i d³u¿ej.

dr Zofia i Andrzej Paw³owscy
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Czy to ju¿ zazdro�æ?

Jaka ona jest? Dlaczego on wci¹¿ o niej
opowiada? Przecie¿ znam j¹ tyle lat. Lubiê j¹
nawet.

Spotykamy siê czasem na babskie plot-
ki, czêsto w gronie naszych znajomych - przy-
jació³. Dobrze siê bawimy. Zawsze wydawa³o
mi siê, ¿e jest zwyczajna. Taka, jak my wszy-
scy. Ale, gdy on opowiada, co ona mu opowie-
dzia³a, jak spojrza³a - zapalaj¹ siê w jego
oczach ogniki, blaski - znane mi przecie¿, a
odleg³e jak pustynny wiatr. Ma mê¿a, fakt, tro-
chê zwariowanego i zwyczajne problemy z
dzieæmi. Nie jest nawet zadbana - szara, za-
pracowana kobieta. Ja chyba czê�ciej ni¿ ona
zmieniam fryzurê, staram siê zdrowo od¿ywiaæ,
dzieciom kie³ki serwujê - przeczyta³am, ¿e maj¹
wiele witamin.

Dlaczego on wci¹¿ o niej opowiada?
Wczoraj podobno zamarzy³ mu siê spa-

cer - jej mê¿owi - sobota, wiadomo, wielkie
sprz¹tanie.

Ona wy³¹czy³a odkurzacz na �rodku po-
koju, zostawi³a zlew i posz³a z nim w o�nie¿o-
ny las.

Przecie¿ to idiotyzm!
A w zesz³ym tygodniu pisa³a za syna wy-

pracowania do szko³y. Przecie¿ to demorali-
zuj¹ce! Ja nigdy nie piszê moim dzieciom wy-
pracowañ.

Ona sama opowiada³a mi, ¿e mia³a
ochotê i�æ tañczyæ. On wola³ film ogl¹dn¹æ.
Zrobi³a mu kanapki i posz³a ze znajomymi na
dyskotekê. Przecie¿ to rozk³ad ma³¿eñstwa!
Nie wierzê - ale ona tak opowiada³a - rano przy-
nios³a mu �niadanie do ³ó¿ka - on opowiedzia³
jej film i ona go s³ucha³a. Nawet chcia³a mi ten
film opowiedzieæ - brak taktu.

W zesz³ym tygodniu byli�my na wspól-
nej kolacji w wiêkszym gronie. Toczy³a siê nud-
na rozmowa o �w. Tomaszu. To ona, znów ona
w³a�nie przeczyta³a jak¹� ksi¹¿kê i zasypywa-
³a nas z zachwytem, informacjami o tomizmie.

Gdy wrócili�my do domu, mój m¹¿
stwierdzi³ znów z tymi b³yszcz¹cym wzrokiem
- jak ona piêknie opowiada! Kiedy znajduje
czas na tak¹ lekturê! Minê³a mi z³o�æ, ¿e wie-
czór by³ nudny!

Patrzy³am.
Nie przeczytam �w. Tomasza, ale mo¿e

jutro pójdê z nim na pokazy lotnicze. Wybiera
siê na nie od dawna.
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Zofia

U�miech
Jana Paw³a II

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
bardzo ceni³ strój kap³añski
i ¿yczy³ sobie, aby kap³ani zasad-
niczo w tym stroju siê ukazywa-
li. Tak wiêc, gdy jeden z rzym-
skich pra³atów zjawi³ siê na audiencji w marynarce, powiedzia³ z u�mie-
chem: �Widzê, ¿e ksi¹dz pra³at odda³ sutannê do pralni chemicznej...�

Podczas �rodowej audiencji, Ojciec �w. przemówi³ jak zwykle tak-
¿e po polsku. Rozentuzjazmowali W³osi przyjêli to gor¹cymi oklaska-
mi. Papie¿ podsumowa³ �O, sta³ siê cud widaæ, ¿e wszyscy W³osi rozu-
miej¹ po polsku. To jakby nowe Zes³anie Ducha �wiêtego�.

W czas wielkopostny do konfesjona³u przyst¹pi³a starsza pani i rozpoczê-
³a spowied�. Ksiêdzu kanonikowi te¿ nieco leciwemu, a zw³aszcza znu¿onemu
ju¿ d³ug¹ spowiedzi¹... przytrafi³o siê zdrzemn¹æ na moment. Gdy za kratkami
zapad³a cisza, ockn¹³ siê natychmiast. Domy�li³ siê ¿e penitentka wyzna³a ju¿
swoje grzechy i czeka na odpowiedni¹ naukê. Proboszcz nie bardzo wiedzia³,
co powiedzieæ. Grzechów nie zna³ wiêc zapyta³ oglêdnie: No, a z czym masz
córko najwiêksze k³opoty? - Z w¹trob¹ proszê ksiêdza!

Koñczy siê ceremonia pogrzebowa prowadzona przez starszego kap³ana.
Do ksiêdza zbli¿a siê zachrystianin i mówi cichutko: Prosimy o b³ogos³awieñ-
stwo. Mówi¹c to wrêcza mu kropid³o, ale nie normalne, lecz nowoczesne -
srebrn¹ metalow¹ kulkê z dziurkami.
Zdumiony proboszcz nie straci³ zimnej krwi i... przybli¿ywszy �mikrofon� do
ust zacz¹³ gromkim g³osem recytaw¹æ formu³ê b³ogos³awieñstwa.
Zdarza³o siê, ¿e gada³ dziad do obrazu, ale ¿eby ksi¹dz do kropid³a, o tym
jeszcze nie s³yszano.

Chc¹c zachêciæ parafian do dbania o zdrowie, ksi¹dz zacytowa³ parafia-
nom z ambony taki oto wierszyk: "Nie miej czasu na lekarza, ³atwo trafisz do
cmentarz". Efekt by³ taki - ch³opy, jak siê nie leczyli tak siê nie lecz¹, ale za to
gadaj¹, ¿e proboszcz pazerny i nawet na pogrzebach chce zarobiæ.

ANEGDOTKI

HUMOR  SPORTOWY

- Co robi kibic, gdy dowie siê,
¿e Polska zdoby³a w Niemczech
mistrzostwo �wiata?

- Wy³¹cza
Playstation
i idzie spaæ.


