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

w Jaworniku

WIERZÊ...

Jest takie powiedzenie: �znale�æ siê gdzie� jak Pi³at
w Wyznaniu Wiary�. Rzeczywi�cie mo¿e nas dziwiæ pojawienie siê
w Wyznaniu Wiary imienia tego, który z ramienia rzymskiej w³adzy
zgodzi³ siê na karê �mierci  poprzez ukrzy¿owanie Jezusa Chry-
stusa. Ale imiê to odgrywa tu pewn¹ rolê. �wiadczy o historyczno-
�ci osoby Chrystusa. Za nami jest ju¿ czas prób podwa¿ania hi-
storycznej wiarygodno�ci Jezusa z Nazaretu, ale pok³osie nieuf-
no�ci czasami w nas mo¿e siê odzywaæ.

Sk¹d wiemy z historyczn¹ pewno�ci¹, ¿e Jezus Chrystus
istnia³. Pierwsza odpowied�: ze �wiadectw uczniów Chrystusa,
z Ewangelii, listów �w. Paw³a... Ale nie tylko. Nie tylko chrze�cija-
nie �wiadcz¹ o osobie Chrystusa. Mówi¹ o Nim zarówno ¿ydow-
scy jak i rzymscy uczeni sprzed 2000 lat.

Józef Flawiusz (¯yd) tak pisze w dziele: Staro¿ytno�ci
¿ydowskie:

�Istnia³ tak¿e w owym czasie Jezus, m¹¿ m¹dry, czy jednak

 �Wierzê w Jezusa Chrystusa (Który zosta³)
...Ukrzy¿owany równie¿ za nas pod Poncjuszem Pi³atem

zosta³ umêczony i pogrzebany�.

godzi siê nazwaæ Go mê¿em, by³ On bowiem wykonawc¹ cudow-
nych dzie³, nauczycielem ludzi, którzy prawdê z rozkosz¹ przyjmuj¹.
Wielu ¯ydów, wielu te¿ pogan przyci¹gn¹³ do siebie. By³ On Chry-
stusem. Kiedy Go Pi³at oskar¿onego przez naszych prze³o¿onych
ludzi skaza³ na �mieræ krzy¿ow¹, nie przestali Go kochaæ ci, co Go
najpierwsi umi³owali. Objawi³ im siê bowiem trzeciego dnia jako
zmartwychwsta³y, jak to i wiele innych cudownych rzeczy przepo-
wiedzieli o Nim boscy prorocy. Plemiê, które wziê³o od Niego na-
zwê przetrwa³o a¿ do naszych czasów�.

I inny tekst rzymskiego historyka Korneliusza Tacyta za-
wartych w jego �Rocznikach�:

 �Aby zniweczyæ ha³a�liwe wie�ci, Neron podsun¹³ winnych
i na najbardziej wyszukane kary odda³ tych, których ludno�æ jako
znienawidzonych z powodu ich zbrodni nazywa chrze�cijanami.
Twórca tej nazwy Chrystus za rz¹dów Tyberiusza zosta³ przez pro-
kuratora Poncjusza Pi³ata skazany (na �mieræ). St³umiony wów-
czas zgubny zabobon znowu wybucha³ i to nie tylko w Judei, �ródle
owego z³a, lecz tak¿e w Mie�cie /Rzymie/, dok¹d wszystko, co
wstrêtne i hañbi¹ce przybywa i praktykuje siê�.

Nasz Pan Jezus Chrystus jest postaci¹ historii i wcale nie
jest najwa¿niejsze to, ¿e dziêki temu nasz ludzki rozum upewnia
siê w wierze, ale to, ¿e przez Jego obecno�æ po�ród nas w kon-
kretnym czasie i miejscu ludzka historia przemienia siê i staje siê
histori¹ zbawienia.

Wielki Czwartek
� Msza �wiêta Wieczerzy Pañskiej

Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26;
 J 13, 1-15.

�I zacz¹³ umywaæ
uczniom nogi...�

/por. Ewangelia/

Wielki Pi¹tek
� Liturgia na cze�æ Mêki Pañskiej

Iz 52,13 � 53,12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9;
J 18,1 � 19,42.

�...On by³ przebi-
ty za nasze
grzechy.�

/por. I czytanie/

�WIÊTE TRIDUUM PASCHALNE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAÑSKIEGO - Wigilia Paschalna

Rdz 1,1 � 2,2; Wj 14,15 � 15,1;
Iz 55, 1-11; Rz 6, 3-11;
£k 24, 1-12.

�<<Dlaczego
szukacie ¿yj¹ce-
go w�ród
umar³ych...>>�

/por. Ewangelia/

WIELKI CZWARTEK
18.00 � Msza �w.
Wieczerzy Pañskiej

Adoracja
Naj�wiêtszego
Sakramentu
w Ciemnicy
do godz. 22.00

WIELKI PI¥TEK
Adoracja Naj�wiêtszego 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 podstawowej
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
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
Wigilia Paschalna o godz. 19.00

x. B. P.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
Msze �w. o godz.: 7.00, 9.00, 11.00,
15.00 � Uroczyste Nieszpory, a po nich Msza �w. popo³udniowa
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Zwiastowanie Józefowi
- Rozmowy z ks. Henrykiem (IV)

c.d. na str. 3

Czcigodny Ojcze, na ile to jest tyl-
ko mo¿liwe pomó¿ mi wnikn¹æ w misjê
jak¹ wype³ni³ w historii zbawienia �w.
Józef. Bóg okazuj¹c ju¿ na samym po-
cz¹tku sw¹ nieskoñczon¹ mi³o�æ i mi³o-
sierdzie do upad³ych w raju naszych pra-
rodziców zapowiada ostateczn¹ klêskê
Kusiciela. Wyra�nie zaznacza tak¿e, ¿e
stanie siê to za spraw¹ niewiasty i jej po-
tomstwa (Rdz 3,15). Poprzez wieki lud
Izraela oczekuje na spe³nienie siê tej obiet-
nicy. Ka¿da z jego córek wie, ¿e mo¿e zo-
staæ matk¹ oczekiwanego Mesjasza.
Wie o tym  tak¿e o tym Maryja, uboga
córka Izraela,  po�lubiona niedawno
Józefowi.

Maryja jak co dzieñ przebywa
w domu. I jak co dzieñ sprz¹ta,
zamiata, gotuje. Jest zajêta, ale
jej serce jest wolne i swobodnie
zwraca siê ku temu, co mi³uje.
A tym, co mi³uje, jest przede
wszystkim rozmowa z Bogiem;
aby w niej trwa³, wystarczy jej przy-
pomnieæ sobie wielkie, dobrze
Jej znane teksty biblijne , psalmy
rozbrzmiewaj¹ce w jej my�lach
i na ustach, proroctwa g³osz¹ce
przyj�cie Mesjasza, i budz¹ce
w Izraelu ogromn¹ nadziejê,
a które niektórzy uwa¿aj¹ jedynie
za piêkne marzenie. Ale ona, któ-
ra wierzy w nie gor¹co, mistycz-
nie, chcia³aby przyczyniæ siê
jako� do przyj�cia Zbawcy. W jaki
sposób? Nie wie. Zamys³y Bo¿e
s¹ niezbadane. Wystarczy aby
by³a Gotowa, kiedy Bóg bêdzie
mówi³.

Ten jednak, tak wa¿ny,
a zarazem piêkny dla Maryi
czas stanie siê dla niej najpierw,
a nied³ugo pó�niej dla jej mê¿a
Józefa okresem trudnych, po-
twierdzaj¹cych ich g³êboko
wiarê, do�wiadczeñ i wyborów.

�W kulminacyjnym momencie dzie-
jów zbawienia, gdy Bóg objawia sw¹ mi-
³o�æ do rodzaju ludzkiego poprzez dar S³o-
wa, w³a�nie to ma³¿eñstwo w pe³nej wol-
no�ci realizuje oblubieñczy dar z siebie,
przyjmuj¹c i wyra¿aj¹c ow¹ mi³o�æ.(�) I oto
na progu Nowego Testamentu, jak niegdy�
na pocz¹tku Starego, staje para ma³¿on-
ków. Ale podczas gdy ma³¿eñstwo Adama
i Ewy sta³o siê �ród³em z³a, które ogarnê³o
ca³y �wiat, ma³¿eñstwo Józefa i Maryi sta-
nowi szczyt, z którego �wiêto�æ rozlewa siê
na ca³¹ ziemiê. Zbawiciel rozpocz¹³ dzie³o
zbawienia od tej dziewiczej i �wiêtej unii,

w której objawia siê Jego wszechmocna
wola oczyszczenia i u�wiêcenia rodziny, tego
sanktuarium mi³o�ci i kolebki ¿ycia�.

W³a�nie wtedy Bóg posy³a swego
pos³añca do Maryi. Rozmowa Maryi z ar-
chanio³em Gabrielem zdumiewa nie tyl-
ko przes³aniem ale równie¿ realizmem.
Maryi trudno by³o ukryæ zmieszanie s³o-
wami anielskiego pozdrowienia, anio³ jed-
nak kontynuuje sw¹ misjê � «Nie bój siê,
Maryjo, znalaz³a� bowiem ³askê u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bê-
dzie nazwany Synem Najwy¿szego»
(£k 1,30-32). W¹tpliwo�ci Maryi � «Jak-
¿e siê to stanie skoro nie znam mê¿a?»
(1,34) pos³aniec Bo¿y rozwiewa s³owami
� «Duch �wiêty zst¹pi na Ciebie i moc
Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿
�wiête, które siê narodzi, bêdzie nazwa-
ne Synem Bo¿ym» (1,35).

Jedynie Maryja ma udzia³ w tej ta-
jemnicy. Pe³en g³êbokiej wiary i boja�ni
Bo¿ej sprawiedliwy Józef na kartach
Ewangelii nie wypowie ani jednego s³o-
wa. Jednak natchnieni Autorzy, jego dra-
matycznej sytuacji po�wiêcaj¹ wiele
uwagi. Z ich przekazu wynika, ¿e Bóg
w ¿ycie Józefa wkracza niemal¿e tak
samo jak wkroczy³ w ¿ycie Maryi. Odpo-
wiedzi na w¹tpliwo�ci wykraczaj¹ce
poza wszelkie ludzkie poznanie i logikê
mo¿e udzieliæ jedynie Bóg, który w tych
trudnych chwilach ca³kowitej bezradno-
�ci nie opuszcza Józefa, posy³a do niego

swego pos³añca z orêdziem � «Józefie,
synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ do siebie
Maryi, twej Ma³¿onki, albowiem z Ducha
�wiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o.
Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Je-
zus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów» (Mt 1,20).

Zwiastowanie zaczyna siê uroczy-
�cie: �Józefie, synu Dawida�. Jednak¿e s³o-
wa te wypowiedziane s¹ nie tylko po to, aby
przypomnieæ cie�li, ¿e pochodzi z kró-
lewskiego rodu, ale by wskazaæ mu uza-
sadnienie jego obecno�ci przy Maryi
i Dziecku: Mateusz i £ukasz, pisz¹c rodo-
wód Jezusa, podaj¹, ¿e jest On zwi¹zany
z rodem Dawida poprzez Józefa, i poprzez
niego staje siê On bezpo�rednim spadko-
bierc¹ wielkich obietnic mesjañskich.

 �Nie bój siê�: rado�æ powraca.
W ten sam sposób Gabriel uspokaja³ Za-

chariasza (£k 1,13) i Maryjê (£k l,
30); tym jednym s³owem zdejmu-
je ciê¿ar, który przygniata³ Józefa.

�We� do siebie Maryjê, tw¹
Ma³¿onkê�: s³owa te s¹ dok³ad-
nie odpowiedzi¹ na pytanie, któ-
re uporczywie powraca³o do Jó-
zefa: � Co bêdzie z naszym ma³-
¿eñstwem? Tak, to ma³¿eñstwo
stanowi czê�æ planu Bo¿ego,
a równocze�nie bêdzie prawdzi-
wym ludzkim ma³¿eñstwem, co-
dzienn¹ zwyczajn¹ blisko�ci¹.

�Albowiem z Ducha �wiête-
go jest to, co siê w Niej poczê³o�:
Józef ju¿ o tym wiedzia³, ale to
wielkie �wiat³o roz�wietla wszyst-
ko i ono objawia zarówno praw-
dziwe macierzyñstwo Maryi, jak
i prawdziwe ojcostwo Józefa.

�Porodzi Syna�: Maryja bê-
dzie wiêc matk¹ tak¹, jak wszyst-
kie matki na �wiecie.

�Nadasz Mu imiê Jezus�: pra-
wo Józefa do Jezusa zostaje
z moc¹ potwierdzone. A poniewa¿
imiê Jezusa stanowi zapowied�
Jego misji (�Bóg zbawia�), Józef
jest zatem tym, który w pewnym

sensie, na p³aszczy�nie prawnej i spo³ecz-
nej, zatwierdzi misjê Syna Bo¿ego.

Jednocze�nie Józef pojmuje �
a wraz z nim Maryja � ¿e Dziecko nie zosta-
³o powierzone samej tylko Maryi, ale ich
ma³¿eñstwu, ich mi³o�ci. Józef nie zostaje
pozbawiony tytu³u mê¿a: jest on wpisany
w Bo¿y plan podobnie jak dziewictwo Ma-
ryi. Bêdzie on ziemskim ojcem Jezusa
w sposób tak samo rzeczywisty, jak jest on
mê¿em Maryi. I dlatego musi �wzi¹æ ze sob¹
Maryjê swoj¹ Ma³¿onkê�. Tak wiêc ryzyko,
którego Józef tak bardzo siê lêka: � ¿e bê-
dzie uwa¿any za ojca Mesjasza � Bóg sam
przyjmuje na siebie.

rys. Karolina Gor¹czko

1)
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Na podstawie ksi¹¿ki Henri Caffarela
�We� do siebie Maryjê, tw¹ Ma³¿onkê�

opracowa³ J.�.

1) Jan Pawe³ II, Adhortacja Apostolska Redemto-
ris Custos, O �w. Józefie i jego pos³annictwie
w ¿yciu Chrystusa i Ko�cio³a.

Modlitwa do �w. Józefa

�wiêty Józefie, Bóg Ojciec
nape³ni³ Twe serce m¹dro�ci¹,
mi³o�ci¹ ojcowsk¹, jakiej nikt
inny nie posiad³, aby� wype³ni³
rolê prawdziwego ojca wobec
Jego Jedynego Syna.

Ty znalaz³e� Mu pierwsze schro-
nienie, Ty zbudowa³e� dla Niego
dom, Ty ocali³e� Go od rêki
Heroda, Ty zabra³e� Go ze sob¹
do Egiptu, Ty powróci³e� z Nim
do Izraela, Ty pracowa³e� dla
Niego, Ty chroni³e� Go, udziela³e�
Mu rad, wprowadzi³e� Go do
swego ciesielskiego rzemios³a

Któ¿ zdo³a opisaæ przymioty
Twego ojcostwa?
Miej lito�æ nad wszystkimi ojca-
mi tego �wiata; Daj im poznaæ
w pe³ni przeogromne znaczenie
ojcostwa i naucz ich czciæ i
kochaæ Jezusa w ich w³asnych
dzieciach. Amen.

Ogólnie znane i bardzo nam bliskie �wiêtowane w Polsce
� Dzieñ Matki (26 maja), Dzieñ Ojca (23 czerwca), Dzieñ Babci
(21 stycznia), Dzieñ Dziadka (22 stycznia) maj¹ sw¹ bardzo cie-
kaw¹ historiê. Obchodów Dnia Matki doszukiwaæ siê mo¿na
w staro¿ytno�ci. Dzieñ Ojca ma znacznie krótsz¹ historiê, w Pol-
sce by³ obchodzony po raz pierwszy w 1965 roku.

W 2004 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwali³ kolejne wa¿ne �wiêto rodzinne � Narodowy
Dzieñ ̄ ycia, obchodzone 24 marca. Jedynie w rodzi-
nie cz³owiek przychodzi na �wiat w sposób natural-
ny, ��rodzinie zawdziêcza sam fakt bycia cz³owie-
kiem. A je�li w tym przyj�ciu na �wiat oraz we wcho-
dzeniu w �wiat cz³owiekowi brakuje rodziny, to jest to
zawsze wy³om i brak nad wyraz niepokoj¹cy i bolesny,
który potem ci¹¿y na ca³ym ¿yciu� (Jan Pawe³ II, List do
Rodzin, 1994 � w Roku Rodziny).

Temat tegorocznego Narodowego Dnia ¯ycia
jest bardzo znamienny. Doszukiwaæ siê w nim mo¿-
na bowiem wielkiej têsknoty za utraconym ojcostwem. To jeden z
bardzo niepokoj¹cych symptomów naszych czasów. Skutki braku,
zdeformowania, wypaczenia roli ojca dotykaj¹ dzisiaj miliardów
ludzi. Nie miejsce tutaj na socjologiczne uproszczenia, naukowe
analizy, zawsze niepe³ne statystyki � tych na pó³kach ksiêgarskich
coraz wiêcej. Chcia³bym w³a�nie teraz, w marcu, kiedy wpatrujemy
siê w �w. Józefa podzieliæ siê odkryciem rozwa¿añ na ten temat O.
Josepha Verlinde, w których doszukuje siê korzeni takiego stanu
rzeczy. W swej ksi¹¿eczce Tajemnica ojcostwa pisze on �

�¯yjemy w kulturze, która poddana jest konsekwencjom
wynikaj¹cym ze zredukowania pojêcia ojca. Odrzuca siê ojcostwo,
odrzuca siê autorytet, poniewa¿ wywo³uje on lêk. Autorytet, który
wywo³uje lêk, ju¿ jest degradacj¹. W jêzyku ³aciñskim s³owo �au-
torytet� pochodzi od �sprawiaæ wzrost�. �Joseph�, Józef, znaczy:
ten, który powoduje wzrost; ten, który ma autorytet.

Narodowy Dzieñ ¯ycia
W tym roku po�wiêcony ojcom: Byæ ojcem � rola ¿ycia

W �wiecie bilblijnym autorytet wywo³uje boja�ñ, ale boja�ñ
nie jest lêkiem. Jest to postawa synowskiej mi³o�ci, pe³nej szacun-
ku wobec tego, który pomo¿e mi wzrastaæ, który pomo¿e mi stawaæ
siê tym, kim mam byæ. I dlatego je¿eli nie mam wzoru prawdziwego
ojcostwa, który pomóg³by mi odkryæ kim jestem, to nie jestem zdol-
ny do podejmowania decyzji wi¹¿¹cych na ca³e ¿ycie. Ten kryzys
ojcostwa widzicie wszêdzie ko³o siebie. Niemo¿no�æ podjêcia de-
cyzji, niemo¿no�æ zaanga¿owania siê na ca³e ¿ycie, niemo¿no�æ
bycia wiernym.

Ludzie wypaczyli sens misji ojcowskiej i teraz
� s³owa kierowane przez O. Josepha do kap³anów
mo¿na odnie�æ tak¿e do siebie � do nas nale¿y
odnowienie prawdziwego obrazu ojca. Jeste�my
w samym sercu walki duchowej przeciw diab³u.

Nie zapominajmy nigdy, ¿e to kuszenie, które
ma miejsce w III rozdziale Ksiêgi Rodzaju, atakuje
przede wszystkim Boga w Jego ojcostwie. I dlatego
wszelkie dzia³anie szatana bêdzie zawsze mia³o na
celu deformacjê ojcostwa, bo celem Objawienia,
które przyniós³ nam Jezus Chrystus, by³o ukazanie
nam Boga jako Ojca. Kiedy mówiê �kryzys ojcostwa�,

to chodzi mi o brak funkcji ojcowskiej. Oczywi�cie tatusiowie ist-
niej¹, inaczej nie by³oby nas na �wiecie, ale nie ma funkcji ojcow-
skiej. Nie wystarczy sp³odziæ, ¿eby byæ ojcem. Przyk³adem jest �w. Józef.
On nie sp³odzi³ Jezusa, a mimo to jest nazywany Jego ojcem, dlatego,
¿e przyj¹³ funkcje ojcowsk¹, polegaj¹c¹ przede wszystkim na tym,
¿eby z dziecka uczyniæ mê¿czyznê�.

To maleñki fragment tej pasjonuj¹cej lektury. Zachêcam
wszystkich do przeczytania ca³o�ci. Kiedy dotar³a do mnie wiado-
mo�æ o wyborze tematu tegorocznego Dnia �wiêto�ci ¯ycia, po-
my�la³em, ¿e powinienem siê �swym odkryciem� podzieliæ na
³amach BK. Bardzo przekonuje mnie nawi¹zanie O. Verlinde do
walki duchowej, która jest udzia³em cz³owieka od samego mo-
mentu wygnania z ogrodu Eden i to, ¿e Sprawca pierwotnego
upadku cz³owieka nie opuszcza go i dzi�, choæby ten mniema³, ¿e
jest inaczej.

Chanoine Josepf Schafer, Alleza a Joseph
Prieres neuvquine, litanie

J. �.

Od tej pory skoñczone obawy. Józef bêdzie
tak dobrym ojcem ziemskim, ¿e ogó³ ludzi
bêdzie o jego ojcostwie przekonany,
a ewangeli�ci potwierdz¹ to ojcostwo z tak¹
sam¹ stanowczo�ci¹, jak potwierdzaj¹
dziewicze macierzyñstwo (£k 3,23; 4,22; Mt
13,15; Mk 6,3; J 6,42). Józef jest prawdzi-
wym ojcem, gdy¿ Dziecko dane jest przez
Boga nie samej tylko Maryi, lecz ma³¿eñ-
stwu Józefa i Maryi. Fakt, ¿e dokona³o siê
to w sposób nadzwyczajny, niczego tu nie
zmienia. Kto o�mieli³by siê powiedzieæ, ¿e
Józef nie kocha³ Jezusa sercem bardziej
ojcowskim, ni¿ jakikolwiek ojciec na ziemi
kocha³ swoje dziecko?

Teraz serce Józefa wype³nia³a je-
dynie rado�æ, której nie móg³ wprost
utrzymaæ, która domaga³a siê wylania na
zewn¹trz. Jaki¿ pokój i szczê�cie wype³-
ni¹ serce Maryi kiedy podzieli siê z Ni¹
swym szczê�ciem?

Józef budzi siê z tego snu. Czeka
nadej�cia dnia, aby biec do Maryi. Zanim
jednak cokolwiek wyt³umaczy³, Maryja zro-
zumia³a: wystarczy³o Jej spojrzeæ na jego
przemienion¹ twarz. Wcze�niej zna³a
Józefa zdumiewaj¹co otwartego dla Boga,
zdumiewaj¹co czu³ego i uwa¿nego; zna³a

go, gdy prze¿ywa³ niepokój, niepewno�æ
drogi, jak¹ chce poprowadziæ go Bóg, gdy
rozdarty by³ w swojej mi³o�ci; teraz ma przed
sob¹ Józefa nowego, silnego odpowie-
dzialno�ci¹, która zosta³a mu powierzona,
i któr¹ ca³kowicie przyjmuje. Ten mê¿czy-
zna, który przed ni¹ stoi, nie jest ju¿ tylko
mê¿em, towarzyszem Jej duszy i ¿ycia; jest
tak¿e ojcem Jej Dziecka. I nowe uwielbie-
nie i czu³o�æ budz¹ siê w sercu Maryi � jak
równie¿ nieskoñczona wdziêczno�æ wobec
Tego, który po³¹czy³ ich na nowo, albo ra-
czej który objawi³ im, dlaczego ich po³¹czy³.

Ich spojrzenia zrozumia³y siê. Ich
rêce z³¹czy³y siê w u�cisku, w którym Józef,
wraz z ca³¹ swoj¹ wcze�niejsz¹ mi³o�ci¹,
przekazuje nowy autorytet, jaki sprawuje.
I Maryja powierza siê temu nowemu Józe-
fowi, który zosta³ Jej dany, temu silnemu
mê¿czy�nie, którego potrzebuje, aby byæ
Matk¹ Zbawiciela.
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W dniu 18 lutego br. w budynku
stra¿nicy odby³o siê walne zebranie spra-
wozdawcze Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jaworniku. W zebraniu wziê³o udzia³ 27
stra¿aków OSP oraz 6 m³odzików M³odzie-
¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Na zebranie
przybyli równie¿ zaproszeni go�cie � Pre-
zes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych Andrzej Burzawa,
Kierownik Biura Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
Jacek Warzecha, Komendant Miejsko-
Gminny ZOSP w My�lenicach
Jan S³owik, Z-ca Miejsko-
Gminnego Komendanta
ZOSP Krzysztof Polewka, Do-
wódca Jednostki Ratowniczo-
Ga�niczej w Komendzie Po-
wiatowej PSP w My�lenicach
kpt. Pawe³ Pary³a, Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Józef
Tomal, korespondent Gazety
My�lenickiej Ryszard Sobko-
wicz, So³tys Jawornika Stani-
s³aw Szuba.

Zebranie prowadzi³
Prezes OSP w Jaworniku Jan
Burkat. Obszerne informacje
na temat ca³orocznej dzia³al-
no�ci stra¿y przedstawi³ Na-
czelnik Andrzej Tomal.

Obecnie do jednostki
stra¿y nale¿y 31 druhów, 11
m³odzików oraz 3 cz³onków
honorowych. W roku 2006 od-
by³o siê 11 spotkañ Zarz¹du
oraz 5 innych spotkañ. Zor-
ganizowano uroczysto�ci
upamiêtniaj¹ce �w. Floria-
na, rocznicê uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz 11 li-
stopada �wiêto Niepodle-
g³o�ci. Zorganizowano 4 po-
gadanki (w tym 3 dla dzieci
i m³odzie¿y) oraz festyn z po-
kazami. Przeprowadzono 5
æwiczeñ. W roku sprawoz-
dawczym OSP uczestniczy³a
w 4 akcjach ratowniczych,
w tym 2 razy w gaszeniu po¿a-
rów i 2 razy w likwidacji miej-
scowych zagro¿eñ. M³odzicy
wziêli udzia³ w zorganizowa-
nych gminnych zawodach M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych.

Za swoj¹ s³u¿bê zostali wyró¿nieni
druhowie � Anatol Norek, Jaros³aw Norek,
Stanis³aw Polewka, Mariusz Pustu³a,
W³adys³aw Pustu³a, Stanis³aw Hudaszek,
Andrzej Tomal, Jan Burkat, Adam Brzegowy.

Przedstawiono rozliczenie finanso-
we za ubieg³y rok. Razem wydano 22.532
z³, z tego na inwestycje i remonty 3.137 z³,

koszty imprez i uroczysto�ci 850 z³, koszty
administracyjne 300 z³, sk³adki na ZOSP
RP 120 z³, zakup sprzêtu i umundurowa-
nia 925 z³ i inne 17.200 z³. Wp³ywy wynosi-
³y � 28.610 z³, w tym sk³adki cz³onków zwy-
k³ych i wspieraj¹cych 7.067 z³, darowizny
3.370 z³ oraz inne 18.173 z³. Stan �rodków
finansowych na koniec roku sprawozdaw-
czego wynosi³ 14.073 z³ i by³ wiêkszy
o 6.371 z³ ni¿ na pocz¹tku roku.

Nale¿y wspomnieæ w tym miejscu
równie¿, ¿e nasi stra¿acy wykonali wiele

prac spo³ecznie, z których najwa¿niejsze
to � balustrada na balkonie, boazeria
w dolnej czê�ci stra¿nicy, a tak¿e brali udzia³
w zwózce drzewa z lasu u¿yczaj¹c swych
traktorów. Same te prace nale¿y oceniæ na
ok. 6000 z³.

Pragniemy podziêkowaæ  równie¿
bardzo za wszelkie dzia³ania na rzecz  na-
szej wiejskiej OSP i za wsparcie, którego
udzielili sponsorzy Stanis³aw Wo³ek, Józef

Walne zebranie naszej Stra¿y

Bochenek, Adam So³tys, Marek £apa,
W³adys³aw Wêgrzyn.

Na zebraniu przyjêto plan dzia³alno-
�ci na rok 2007. Z najwa¿niejszych zadañ
nale¿y wymieniæ pozyskanie lekkiego samo-
chodu do ratownictwa technicznego, remont
samochodu po¿arniczego �Star� (wspoma-
ganie kierownicy) oraz rozbudowê zaplecza
sali balowej o komorê ch³odnicz¹.

Podczas zebrania  wypowiadali siê
tak¿e zaproszeni go�cie. Szczególnego
podkre�lenia wymaga wyst¹pienie  Preze-

sa Andrzej Burzawy, który do-
bitnie podkre�la³ zas³ugi OSP
Jawornik i jej 110-letni¹ tra-
dycjê. Takich stra¿y jest nie-
wiele � mówi³ � chocia¿ naj-
starsza jednostka naszego
regionu w Dobczycach liczy
sobie 135 lat. Przedstawia³
tak¿e szczytn¹, prowadzon¹
od 2002 roku akcjê krwiodaw-
stwa �Krew darem ratowni-
ków� (patrz BK nr 18, s. 9).
Oddana krew poprzez My�le-
nicki Bank Krwi dostêpna jest
dla nale¿¹cych do niego stra-
¿aków i cz³onków ich rodzin.
Do tej pory � nadmieni³ � od-
dano 1730,5 litra krwi.

Spotkanie zakoñczy-
³o siê konsumpcj¹ wspania-
le przygotowanych potraw
przez p. Helenê Pustu³ê, Bar-
barê  Brzegow¹.

Dziêkujemy bardzo
wszystkim stra¿akom za ich
ofiarn¹ s³u¿bê, zaanga¿owa-
nie oraz podejmowanie wielu
trudnych zadañ s³u¿¹cych na-
szej lokalnej spo³eczno�ci.
¯yczymy wiele satysfakcji, ra-
do�ci z tej s³u¿by i tak bardzo
potrzebnych Bo¿ych b³ogo-
s³awieñstw, szczególnie w
akcjach przez wstawiennic-
two Patrona �w. Floriana.

Obecni na zebraniu:
Stra¿acy � Jan Burkat, Adam
Brzegowy, Mariusz Bochenek,
Stanis³aw Cudak, Dariusz Cudak,
Jacenty Dró¿d¿, Stanis³aw Hu-
daszek, Anatol Norek, Jaros³aw

Norek, Pawe³ Nowak, Wiktor O¿óg, Marcin Okra-
sa, Jerzy Podoba, Stanis³aw Polewka, W³ady-
s³aw Pustu³a, Mariusz Pustu³a, £ukasz Papiernik,
Adam Prokocki, Piotr So³tys, Damian Starzec, Mie-
czys³aw Sporysz (ojciec), Mieczys³aw Sporysz
(syn), Tomasz �wiat³oñ, Marcin �wiat³oñ, Andrzej
Tomal, W³adys³aw Wêgrzyn.

M³odzicy � Pawe³ Cygan, Fabian Cudak,
Piotr Cudak, Kamil Nawalany, Marek Podoba,
Wojciech ̄ ycki. J.�.
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Historia  Pañstwowego  Przedszkola
w Jaworniku (IV)

Lata 90-te
W roku szkolnym 89/90 rozpoczê³y pracê w naszym przedszkolu nauczy-

cielki: Lucyna Wac³awik, Janina Sala, Katarzyna £abuz.
W lutym roku 1991 i 1992 dziêki uprzejmo�ci Zarz¹du OSP, p. dyrektor

Józefa Rusek zorganizowa³a dyskotekê, która przynios³a wsparcie finanso-
we. Za zebrane pieni¹dze kupiono m.in. zamra¿arkê i flizy do ³azienki.

W styczniu 1992 roku przedszkolaki jak co roku bra³y udzia³ w balu
karnawa³owym. Jednak ten bal by³ wyj¹tkowy! Pan Jan Wronowski zaprosi³
dzieci do prawdziwej dyskoteki. Gdyby tylko rodzice siê zgodzili, zabawa trwa-
³aby do bia³ego rana!

W czerwcu 1992 roku mia³a miejsce niecodzienna wizyta. Odwiedzili nas
go�cie z egzotycznych krajów: Afryki i Filipin. Czasem, ¿eby siê dobrze  zrozumieæ,
potrzebny
by³ t³umacz,
czasem wy-
starcza³a roz-
mowa na migi.
Dzieci mo¿e
po raz pierw-
szy w ¿yciu
z o b a c z y ³ y
prawdziwego
murzynka.

Nasze
przedszkole
zaczê³y od-
wiedzaæ te-
atrzyki z Kra-
kowa. A to
dzieci ogl¹da-
³y bajkê Ja�
i Ma³gosia,
a to O babci Danucie, a to O Plastusiu. Dzieci nie mog¹ jechaæ do teatru, to
teatr przyjedzie do dzieci. Aktorzy s¹ niebywale sympatyczni, wci¹gaj¹ dzieci
do wspólnej zabawy, �piewania piosenek, organizuj¹ nawet konkursy,
a poza tym dostarczaj¹ wielu, wielu emocji. W 1998 roku p. Bogumi³a £êto-
cha zosta³a powo³ana na stanowisko dyrektora, w roku nastêpnym wygra³a
konkurs na dyrektora placówki i od tej pory "szczê�liwie nam panuje".

Tomek �wierczek dostaje prezent od Miko³aja

Maciu� Bochenek tañczy na dyskotece
z Darkiem Cudakiem

Damian Komorowski i Justyna Hajduk tañcz¹
walczyka dla babci i dziadka

11 marzec
 3 Niedziela Wielkiego Postu

  �Niech przeto ten, komu siê
zdaje, ¿e stoi, baczy aby nie
upad³.�

Wj 3, 1. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12;
£k 13, 1-9.8

 /por. II czytanie/

Wiosna
Jak ma³e dzieciê kroczy po ziemi,
Tak ona idzie do nas radosna.
Jej szata w têczowych kolorach mieni siê,
To idzie do nas urocza wiosna.
A na jej g³owie z³ota korona,
A na niej przeró¿nych kwiatów wiele,
Gdzie st¹pnie, droga kwieciem zdobiona,
A wokó³ siebie rozsiewa zieleñ.
A w r¹czkach swoich niesie moc ¿ycia,
Du¿o u�miechu, b³ogiej rado�ci,
I któ¿ tej pani takiego bycia,
Takiej rozkoszy nie pozazdro�ci.
Idzie nie sama, gdy¿ naoko³o,
Kolumna ptactwa jej asystuje,
Wywodzi trele, �piewa weso³o,
Swymi wdziêkami wszystkich czaruje.

Jadwiga Dañda (1981)

Lucyna Bargie³
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Ocaliæ od
zapomnienia...

   4 kwietnia 2007
bêdziemy wspominaæ
63 rocznicê tragicz-
nych wydarzeñ z lat
okupacji hitlerowskiej,
które by³y udzia³em
mieszkañców naszej
miejscowo�ci. Wydaje
siê nader s³uszne i spra-

wiedliwe, aby w naszej
gazecie parafialnej po�wiê-

ciæ temu wydarzeniu kilka
odcinków wspomnieñ w ru-

bryce, któr¹ z przyjemno�ci¹,
ale z ró¿nym powodzeniem reda-

gujê. To, ¿e wspomnienia dotycz¹-
ce tych wydarzeñ, dopiero siê pojawiaj¹ w tej rubryce, jest niepo-
koj¹ce i wrêcz alarmuj¹ce, poniewa¿ namacalnie widaæ, ¿e zani-
ka w naszej pamiêci i zaciera siê obraz (poznajê to na w³asnej
skórze), przecie¿ nie tak odleg³y, bo zwi¹zany z ¿yciem naszych
rodziców, dziadków, najbli¿szych, którzy do�wiadczyli koszmaru
i tragedii czasów okupacji. Dobrze, ¿e mamy wokó³ siebie takie
osoby, którym g³êboko le¿y na sercu pielêgnowanie historii - tej
bli¿szej i tej bardziej odleg³ej � dotycz¹cej naszej lokalnej wspól-
noty. Niew¹tpliwie, nale¿y do nich zaliczyæ pani¹ Annê So³tys,
która podpowiedzia³a mi, ¿e wskazane jest, aby te wydarzenia
przypomnieæ. Jestem jej bardzo wdziêczny, bo chocia¿ nale¿a³o
to uczyniæ du¿o wcze�niej, to jednak obecna publikacja pozwoli
trochê zrekompensowaæ zaniedbania. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sy-
tuacj¹ nasuwa mi siê refleksja, ¿e coraz bardziej nasza pamiêæ
oczyszcza siê z historii lat okupacji, a przecie¿ nie wolno nam
o niej zapomnieæ. Ona ma kluczowe znaczenie w budowaniu
�wiadomo�ci historycznej i wychowaniu przysz³ych pokoleñ.

Moi rówie�nicy z lat szkolnych pamiêtaj¹ na pewno, jak
zapraszany by³ na szkolne akademie pan Jan Tomal, który prze-
¿y³ tragediê pacyfikacji w Jaworniku. Taki bezpo�redni kontakt
ze �wiadkiem tamtych okrutnych wydarzeñ spowodowa³, ¿e na-
sza pamiêæ by³a ¿ywa, a wspomnienie nie ogranicza³o siê do wes-
tchnieñ, kiedy odwiedzali�my nasz cmentarz, na którym znajdu-
je siê zbiorowy grób pomordowanych w czasie pacyfikacji. O�mie-
lê siê zauwa¿yæ, ze gdyby dzi� ankieter zada³ pytanie statystycz-
nemu Jaworniczaninowi na temat pacyfikacji, to wiedza na ten
temat by³aby zatrwa¿aj¹ca. Z tego te¿ wzglêdu, konieczne jest
przypomnienie tego faktu, by uchroniæ przysz³e pokolenia przed
totaln¹ amnezj¹. ¯yjemy w takich czasach, w których ³atwo za-
trzeæ pamiêæ z przesz³o�ci, albo wiedzê na temat przesz³o�ci zafa³-
szowaæ. Proszê mnie nie podejrzewaæ o wspieranie teorii spisko-
wej, ale gdy dok³adnie przyjrzymy siê otaczaj¹cej nas rzeczywi-
sto�ci, to takie wnioski same siê nasuwaj¹.

Wspomnienia z pacyfikacji, które poni¿ej prezentujê s¹
wiern¹ kopi¹ opracowania z 15 lutego 1967 r. , pana Jana Bidziñ-
skiego, wieloletniego Dyrektora Szko³y Podstawowej w Jaworni-
ku, który zapisa³ prze¿ycia dwóch naocznych �wiadków, ocalo-
nych cudownie z owej tragedii: Jana Tomala dzi� ju¿ nie¿yj¹cego
i Jana Wêgrzyna.

My�lê, ¿e te wspomnienia bêd¹ zachêt¹ dla tych, którzy
pamiêtaj¹ tamte wydarzenia, poniewa¿ byli blisko nich, lub tych
którzy pamiêtaj¹ je z relacji �wiadków, aby podzielili siê swoj¹
wiedz¹ na ten temat. Warto, aby�my w ten sposób odbudowali,
czy te¿ uzupe³nili spo³eczn¹ pamiêæ o dramacie, jaki mia³ miejsce
w naszej miejscowo�ci, w tych koszmarnych latach okupacji.

Pacyfikacja mia³a miejsce 4 kwietnia 1944 r. Zginê-
³o w tym dniu jedenastu mieszkañców Jawornika, jeden nie-
znany mê¿czyzna, jak twierdz¹ ocaleni � partyzant, spalono
doszczêtnie 13 zabudowañ nale¿¹cych do rodzin Wêgrzy-
nów, Tomalów, Pustelników oraz Kasperczyków.

Kolejna rocznica
pacyfikacji
w Jaworniku!

By³em zabijany na raty (cz. I)
Relacja pana Jana Tomala:

Nazywam siê Jan Tomal. Rodzinna moja
wie� to � Jawornik. Tutaj siê urodzi³em i tu miesz-
kam do dzisiejszego dnia. W dniu 4 IV 1944 roku,
w nocy, obudzi³ mnie ruch, jaki panowa³ na dwo-
rze. Wsta³em nie �wiec¹c, spojrza³em na zegarek,
by³a godzina za 10 min. 12 w nocy. Zaciekawiony
ruchem, wokó³ kilku s¹siednich domów, popatrzy-
³em do okna. Zaobserwowa³em pal¹c¹ siê stodo³ê
u s¹siada Wêgrzyna. Aby siê przekonaæ co napraw-
dê siê dzieje, wyszed³em po ciemku na strych. Pod-
nios³em kilka snopków na dachu i zobaczy³em jak
Niemcy otaczaj¹ zabudowania nale¿¹ce do rodzin:
Pustelników, Wêgrzynów i nasze. Na drodze i na polach by³o pe³no niemiec-
kiego wojska. Przystêpowali oni do podpalania nastêpnych domów. Zsze-
d³em ze strychu i zauwa¿y³em, ¿e moje siostry oraz córeczka siedmioletnia
jednej z nich ju¿ s¹ na nogach. Nie trac¹c g³owy, powiedzia³em do sióstr, ¿e
to pacyfikacja i trzeba siê ratowaæ. Bez namys³u zabra³em koc i zacz¹³em do
niego ³adowaæ bieliznê i po�ciel. Zawi¹za³em wêze³ek i drzwiami do stajni
wyszed³em na dwór. Na dworze mimo, ¿e by³a noc, od po¿aru mo¿na by³o
widzieæ doskonale wszystko. Zobaczy³em � wokó³ domu Niemców, co zmusi-
³o mnie do czo³gania siê z tym tobo³kiem w kierunku stodo³y. Czo³gaj¹c siê
i wlok¹c za sob¹ ten tobo³ek, znalaz³em siê za stodo³¹, pod drewnianym
wiklinowym p³otem i tu prze¿y³em � pierwsz¹ �mieræ.

Za p³otem w odleg³o�ci 3 m, sta³ hitlerowiec, z broni¹ gotow¹ do
strza³u. Widzia³em jego buty. Co robiæ. Pozostawiaj¹c zawiniêt¹ po�ciel,
rozpocz¹³em siê wycofywaæ.

Jak to robi³em, nie pamiêtam, gdy¿ wyda³o mi siê, ¿e ci¹gle wzrok
Niemca spoczywa na moich plecach. Wycofa³em siê ponownie do domu, co
trwa³o chyba wieczno�æ. Siostry z dzieckiem by³y ci¹gle w domu. Wypchn¹-
³em je na dwór i sam wyszed³em. Niemca tam pod p³otem nie by³o. Siostry
odruchowo razem z dzieckiem wesz³y pod stodo³ê, co by³o dla mnie znów
problemem, gdy¿ zdawa³em sobie sprawê, ¿e stodo³a lada moment zostanie
podpalona. Uprosi³em, aby wysz³y. Rozmawia³em z nimi o dobytku. W staj-
ni pozosta³y krowy, kury, a nawet pies. Koniecznym by³o bodaj odwi¹zaæ z
³añcuchów, aby nie zosta³y w czasie po¿aru spalone. Namawia³em, ¿eby
zrobi³a to siostra, ale odmówi³a mi, twierdz¹c, ¿e bardzo siê boi. W tym
momencie przypomnia³em sobie, ¿e na chlewiku mam schowan¹ amunicjê,
lecz o krowach zapomnia³em. Wyczo³ga³em siê na ogród i pod pniem jab³o-
ni zakopa³em amunicjê. Powróci³em do sióstr i powzi¹³em plan, który im
przedstawi³em �Ja poczo³gam siê za stodo³ê, potem do zaro�li, a gdy to mi siê
uda, to wy � mówi¹c do sióstr, pojedynczo zrobicie to samo". Doczo³ga³em
siê do po³owy pola, do miejsca, gdzie znajdowa³a siê kupa zasuszonych ³odyg
po grochu. Tu przysz³a mi my�l, aby pod te ³odygi siê wczo³gaæ i prze¿yæ te
okropne chwile. Mimo nocy i tutaj by³o do�æ widno od p³on¹cych zabudo-
waæ. Ju¿ ruszy³em rêk¹ i chcia³em wej�æ pod ³odygi, lecz w tym momencie
us³ysza³em trzask karabinowego zamka i czyj� krzyk. Na drugim polu,
w odleg³o�ci oko³o 20m, sta³ niemiecki ¿o³nierz. Odda³ on do mnie dwa
strza³y. Jeden pocisk wyra�nie s³ysza³em jak bzykn¹³ ko³o ucha. By³a to �
druga �mieræ, ale ¿y³em. Niemiec podszed³ do mnie i gdy przekona³ siê, ¿e
¿yjê, nie strzela³ ju¿ do mnie, lecz kaza³ mi powstaæ, podnie�æ rêce do góry,
i tak z rêkami w górze zaprowadzi³ mnie do dowództwa, które znajdowa³o
siê na szosie. Przekona³em siê, ¿e moje siostry i to dziecko, ju¿ tam stoj¹,
trzymaj¹c rêce w górze.

Pytano nas o partyzantów, wpierano w nas, ¿e pomagamy im
i wspó³dzia³amy z nimi. Na pytania odpowiada³em, ¿e jeste�my niewinni.
W pewnym momencie w szeregach niemieckich co� siê poruszy³o, wyszed³
gestapowiec, którego gdzie� ju¿ widzia³em. Przypomnia³em sobie tê twarz �
by³ to Drachenberg � gestapowiec z My�lenic. Wyda³ jakie� rozkazy w jêzyku
niemieckim, szeregi niemieckie zaczê³y siê rozstêpowaæ. Za ich plecami, na
ulicy sta³ na nó¿kach karabin maszynowy. Wiedzia³em co to oznacza, krzyk-
n¹³em jeszcze raz bardzo g³o�no, ¿e jeste�my niewinni i niewinnie giniemy.
Cdn. W. Sz.
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W sercu
i pod moim
skrawkiem
nieba...

Najlepszy wykonawca dzie³ Bacha?

18 marzec
4 Niedziela Wielkiego Postu

�...trzeba siê weseliæ i cieszyæ
z tego, ¿e ten brat twój by³ umar-
³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odna-
laz³ siê

 Joz 5, 9-12; 2 Kor 5, 17-21;
£k 15, 1-3. 11-32.

 /por. Ewangelia/

Gdy kre�lê te s³owa, mam w pamiêci tamten pi¹tkowy dzieñ. Zima zwolna ustêpo-
wa³a przed powiewem �wie¿o�ci wiosennego tchnienia, a radosny �piew ptaków (jak to
zazwyczaj bywa o tej porze roku) budzi³ ospa³y �wiat do ¿ycia. I mam przed oczyma, a raczej
pobrzmiewa w mych wspomnieniach i sercu, ten charakterystyczny d�wiêk fortepianu i ten
utwór, który poci¹gn¹³ mnie, wezwa³ do obcowania z czym�� kim��, który na trwa³e wpisa³
siê w moj¹ mi³o�æ do muzyki, prawdê mówi¹c � pog³êbi³ j¹. Przetar³ oczy ze snu przyzwy-
czajeñ, otworzy³ szerzej uszy wyczulaj¹c zmys³ s³uchu na ka¿dy szczegó³ i uwra¿liwi³ serce,
wskazuj¹c drogê, na któr¹ � mimo, ¿e od Jego �mierci mija ju¿ 25 lat � zaprasza wszyst-
kich, którzy zechc¹ pod¹¿yæ za Jego g³osem sztuki.

I wybaczcie mi proszê ten brak chronologii, jaki tu zapanowa³. Grzeczno�æ nakazuje
by wpierw przedstawiæ tê postaæ bohatera tego do�æ enigmatycznego wstêpu, a pó�niej
rozwodziæ siê nad sob¹. Ale jak tu powstrzymaæ siê przed osobistym wyznaniem i senty-
mentalnym powrotem do tej chwili, w której to wszystko siê zaczê³o? Kusi mnie by móc
opowiadaæ o tym wszystkim, do ostatniej chwili nie zdradzaj¹c, o kim tu mowa. Ale je�li

znowu wêdrujemy �cie¿ynami sztuki-muzyki, nie godzi siê pomin¹æ tak wa¿-
nej postaci.

Glenn Gould (1932-1982) � genialny pianista, najwiêkszy interpreta-
tor i odtwórca dzie³ Bacha. Tyle, je�li chodzi o bardzo skromn¹ i prawie ency-
klopedyczn¹ formu³kê. A reszta? Pozwolê sobie przytoczyæ pewne zdanie mó-
wi¹ce o nim samym ��Je�li kto� wznosi siê na takie wy¿yny, o�wietla na
drogê lepiej, ni¿ ktokolwiek inny: wzbogaca nasz¹ egzystencjê o nowy wy-
miar�. O�wietla i wzbogaca. Jakkolwiek to patetycznie brzmi, taka jest praw-
da. Gdy dotar³y do mnie d�wiêki p³yn¹ce spod palców Goulda w tamten pi¹t-
kowy wiosenny dzieñ  by³o jasne, ¿e wszystko, co do tej pory s³ysza³em
i wiedzia³em o muzyce by³o tylko powieleniem sta³ych, przez czas i tradycjê
utrwalonych dogmatów. Wtedy � id¹c za powy¿szym cytatem � �dostrzeg³em
�wiat³o�, które wprowadza naprawdê w nowy i inny wymiar sztuki.

Najlepszym wykonawc¹ Bacha?
Na pocz¹tku to tak jakby � pokonuj¹c barierê �wiatów i czasu � sam

Bach dla mnie gra³. O samym Gouldzie ma³o wiedzia³em. Zacz¹³em, wiêc
wnikaæ w ksi¹¿ki, materia³y filmowe, muzeum i wiele nagrañ. I tak towarzyszy³
mi sw¹ muzyk¹, w ka¿dej wolnej chwili, a z mg³y niewiedzy zacz¹³ pojawiaæ
siê obraz cz³owieka, który ca³e swe ¿ycie po�wiêci³ szeroko pojêtej sztuce.
Sam o sobie ¿artobliwie mówi³ - bêd¹c niekiedy poirytowany tym, i¿ okre�laj¹
go mianem pianisty � ¿e jest �kanadyjskim pisarzem, kompozytorem i cz³o-
wiekiem mediów, który w chwilach zatracenia grywa na fortepianie�. Tylko, ¿e
owe �chwile zatracenia� uwiecznione na ta�mach i p³ytach oddaj¹ prawdziwy
i niekwestionowany geniusz Goulda. Jednak by to dostrzec i doceniæ, nale¿y
wpierw wys³uchaæ. Na �s³owo� mo¿na uwierzyæ, ale nie zostanie siê uwie-
dzionym i porwanym w wir jego wirtuozerii, kunsztu i przede wszystkim piêkna
muzyki.

A wykraczaj¹c poza sferê muzyki to oprócz Bacha wielbi³ literaturê.
Rozczytywa³ siê w Dostojewskim, Mann�nie i Gombrowiczu. A z tym ostatnim
³¹czy³o go wiele � ekscentryczno�æ i oryginalno�æ, przejawiaj¹ce siê w wszel-
kiego rodzaju artystycznych prowokacjach, godzeniu w sztuce przeciwno�ci �
humoru z powag¹, purytanizmu z parodi¹. Taki by³.

Powiadali o nim � dziwak i pustelnik. Dziwak! � Bo jak mo¿na w wieku
34 lat bêd¹c u szczytu s³awy zrezygnowaæ z koncertowania? Ale to ma³o! ¯yæ w nocy a w dzieñ spaæ, baæ siê kontaktu z lud�mi.
Pustelnik! - Maj¹cy swój azyl tylko w czterech �cianach studia nagraniowego, nie licz¹c oczywi�cie swego domu w wymarzonej przez

niego dalekiej pó³nocy. I w koñcu samotno�æ, w której
upatrywa³ kreatywno�æ i mo¿no�æ do wznoszenia swej
sztuki ponad utarte schematy.

Z³o�liwcy � na dodatek g³usi na wszelk¹ inno�æ
i zaszufladkowani w przyzwyczajeniach �ujrzeli w nim
kolejnego �heretyka�, który za wszelk¹ cenê próbuje
sprzedaæ swój wizerunek szalonego artysty. A takie g³o-
sy zawsze by³y i s¹ s³yszalne, gdy nad horyzontem poja-
wia siê ��wiat³o�, które nie poddaje siê próbie czasu,
a wszelka �powierzchowno�æ� przyæmiæ ju¿ nie mo¿e.
A tak to ju¿ bywa, gdy co� siê wymyka wszelkim schema-
tom. Ale dla mnie � wci¹¿ jest tym, który otworzy³ przede
mn¹ drzwi wprowadzaj¹c �w nowy wymiar muzyki� �
i pozostanie w moim mniemaniu �szaleñcem zdrowszym
od wiêkszo�ci ludzi�.

foto ze zbiorów - Vincent Thivet�a

R. B.
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 �Nic mnie tak
nie mêczy jak
odpoczywanie�

rozmowa z Józefem Polewk¹

Józef Polewka (1963) � artysta,
rze�biarz;

- w 1990 r. ukoñczy³ Akademiê Sztuk
Piêknych w Warszawie (dyplom
w pracowni prof. Jana Kucza); w la-
tach 1990-1991 by³ stypendyst¹
Ministra Kultury i Sztuki;

- wystawy indywidualne: w Krako-
wie, Nowym S¹czu, My�lenicach,
w Zupthen (Holandia), w Belgii
i w Niemczech oraz wystawy zbioro-
we w USA, Szwajcarii i Francji;

 - nauczyciel rze�by w Zespole Sztuk
Plastycznych w Krakowie,

- jaworniczanin, od 16 lat m¹¿
Jadwigi � doradcy w Ma³opolskim
O�rodku Doradztwa Rolniczego,
ojciec czworga dzieci: Emilki(15l.),
Szymona(13l.), Ró¿y (10l.)
i Antosia(7l.)

Bia³y Kamyk: Jakiego Józka
Polewkê znaj¹ mieszkañcy Jawornika?

Józef Polewka: Bojê siê, ¿e
mog¹ mnie w ogóle nie znaæ, dlatego ¿e
z domu rodzinnego wyjecha³em po skoñ-
czeniu podstawówki, a wróci³em po stu-
diach. Poza rodzin¹ utrzymujemy kon-
takty z niewielu lud�mi, którzy mo¿e
wiedz¹ wiêcej o tym, czym siê zajmujê.
Chyba jestem bardziej znany w Zupthen
w Holandii ni¿ u siebie we wsi. Dosyæ
trudno mi tu w mojej profesji zaistnieæ.

Za ka¿dym razem kiedy organizujê
wystawê, nag³a�niam j¹ plakatami,
choæ nie lubiê siê reklamowaæ
i kogo� na si³ê zachêcaæ.

BK: Jest Pan artyst¹-rze�biarzem.
Z tym kojarzymy drewno i d³uta, ale
to nie Pana domena. Jak zatem na-
zwaæ i opisaæ technikê, w jakiej
Pan pracuje? JP: G³ównym mate-
ria³em jest br¹z lany metod¹ wo-
sku traconego. Ju¿ w pi¹tej kla-

sie liceum by³em w stanie samo-
dzielnie zrealizowaæ jak¹�

malutk¹ formê (do 0,5 kg).
Robi³em to w sposób

absolutnie piracki
mieszkaj¹c w

drewn ianym

zakopiañskim internacie. Pode mn¹
mieszka³ Hasior, a ja na strychu rozpa-
la³em piec kaflowy i  w normalnej fili¿an-
ce do kawy zalewa³em wcze�niej wy-
palon¹ formê. Oczywi�cie dzisiaj my-
�lê o tym sposobie realizacji krytycz-
nie: je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo chy-
ba Anio³ Stró¿ sprawi³, ¿e nic z³ego siê
nie wydarzy³o. Wylewa³em przecie¿ br¹z
rozgrzany do 1100 stopni. Te pierwsze
odlewy zachowa³em do dzisiaj. W tej
chwili mam swoj¹ pracowniê, gdzie jed-
norazowo mogê rozgrzaæ 50 kg br¹zu.
Nie zlecam tego innemu odlewnikowi.
Uwa¿am, ¿e rze�ba powstaje od mo-
mentu pierwszej idei do fina³u, do posta-
wienia w galerii, bo nawet kwestia eks-
pozycji jest wa¿na.

BK: Kszta³ci³ siê Pan w szko³ach ar-
tystycznych?

JP: Po podstawówce wyjecha³em do Za-
kopanego. Tam spêdzi³em 5 lat ucz¹c
siê w Liceum Sztuk Plastycznych im.
A. Kenara w klasie rze�by. Ukoñczy³em
je z wyró¿nieniem. Potem studiowa³em
na Akademii Sztuk Piêknych w Krako-
wie na wydziale rze�by, rok w Pañstwo-
wej Wy¿szej Szkole Sztuk Piêknych
w Gdañsku i na Akademii Sztuk Piêk-
nych w Warszawie, gdzie w 1990r. zro-
bi³em dyplom w pracowni prof. J. Kucza.
Dyplom pt. �Chleba naszego, powsze-
dniego...� zosta³ wyró¿niony w plebiscy-
cie studentów za najlepszy dyplom roku.
W nagrodê otrzyma³em stypendium:
5-tygodniowy pobyt na plenerze w Oroñ-

sku w Centrum Rze�by Pol-
skiej. Korzystaj¹c z tamtej-
szej bazy technicznej zrobi-
³em du¿o br¹zów, które za-
pewni³y mi kontakty z gale-
riami i wej�cie na rynek sztu-
ki, pokazanie siê.

BK: Co uwa¿a Pan za swoje
najwiêksze osi¹gniêcie?

JP: Dla mnie sukcesem jest to,
¿e robiê to, co lubiê. Nie je-
stem zmuszany do bycia
gdzie�, gdzie nie chcê, gdzie
nie lubiê, gdzie mnie nie chc¹.
Pasji mogê po�wiêciæ 24 go-
dziny na dobê nie patrz¹c na
niedogodno�ci. Na szczê�cie
mam jeszcze poczucie obo-
wi¹zku wobec rodziny. Muszê
pogodziæ te dwie rzeczy: ro-
dzinê i pasjê, utrzymaæ har-
moniê i równowagê. Nie sta-
ram siê izolowaæ ze swoj¹ twór-
czo�ci¹, oddalaæ w ustronie.
Nie, moje rze�by powstaj¹

w jadalni, dzieci bawi¹ siê, ogl¹daj¹
telewizor. Byle tylko niczego nie prze-
wróci³y.

BK: ¯ona jest dobrym krytykiem?

JP: Dla mnie � podstawowym. Nie je-
stem w stanie zliczyæ sytuacji, w któ-
rych by³a arbitrem, g³osem, który bar-
dzo mnie zobowi¹zywa³ i wytr¹ca³ z su-
biektywno�ci.. G³osem, który sprawia³
m¹dry os¹d. W swojej twórczo�ci liczê
siê ze zdaniem osoby, która j¹ odczytu-
je. Nie lubiê stwierdzenia, ¿e �Artysta tak
chcia³�.  My jeste�my tylko ogniwem
w wyra¿aniu, nie tworzymy czego� dla
siebie. Materializujemy pewne rzeczy,
które innych ludzi uwra¿liwiaj¹.

BK: Jaka jest Pañska koncepcja sztuki?

JP: Artysta to obserwator. Moj¹ ide¹
sztuki jest ¿ycie codzienne, �wiêto�æ
dnia powszedniego. Biorê najbardziej
prozaiczne sytuacje, anegdoty, sny
i staram siê to ubraæ w formê rze�by.

BK: Nad czym Pan teraz pracuje?

JP: Przygotowujê siê do mojej wystawy
indywidualnej  w holenderskim Zupthen.
Biorê te¿ udzia³ w konkursie na pomnik
Boles³awa Wstydliwego dla Krakowa na
rocznicê lokacji miasta.

BK: Czy powiedzenie: �To jest �liczne�
to dobry komplement dla artysty i tego,
co zrobi³? c.d. na str. 9
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JP: Nie. Jest mnóstwo rzeczy �licz-
nych, ale nie dobrych. Mog¹ byæ rze-
czy dobre, ale nie koniecznie �liczne,
gdy mówi¹ o sprawach istotnych, ale
czêsto drastycznych, o których sztuka
równie¿ zobowi¹zana jest mówiæ. Wte-
dy ten, kto na nie patrzy, zaczyna byæ
uwra¿liwiony na jak¹� sytuacjê.

BK: Czy Pana zdolno�ci s¹ jako� uwa-
runkowane rodzinnie?

JP: W domu by³o nas siedmioro. By³em
trzecim synem w rodzinie, mo¿e mu-
sia³em siê jako� wyró¿niæ. W dzieciñ-
stwie nie przejawia³em chyba jakiego�
supertalentu, ale moj¹ pasj¹ by³o two-
rzenie. Pamiêtam, jak sam sobie szy-
³em czapki, kapcie i inne rzeczy. Mo¿e
st¹d moja odmienno�æ i chêæ odró¿-
nienia siê.  Nie wiedzia³em wtedy, ¿e
zostanê rze�biarzem. Pamiêtam uczu-
cie rado�ci ze stworzonego przedmio-
tu, satysfakcjê z osi¹gniêcia celu.

BK: Czy wtedy na starcie by³ Pan rozu-
miany w swoich artystycznych d¹¿e-
niach? Praktyczniej przecie¿ by³oby
mieæ �normalny� zawód daj¹cy pewne
pieni¹dze.

JP: Jestem Rodzicom bardzo wdziêcz-
ny, ¿e dali mi woln¹ rêkê, ¿e mog³em
sam decydowaæ. Powiem wiêcej, by³ taki
moment zawahania i  wtedy Rodzice
m¹drze pomogli mi wybraæ. Nie by³o tu
kwestii pragmatycznych np. z czego
bêdê ¿y³.

BK: Nigdy nie przeszkadza³o
Panu mieszkanie z dala od
wielkiego miasta?

JP: Nie, �wiat sta³ siê global-
ny. To co robiê, mogê robiæ
gdziekolwiek. Bogu dziêki,
mam siê czym zaj¹æ, sypiam
nieraz po 5 godz., nie wyra-
biam z czasem. Internet daje
ogromne mo¿liwo�ci przesy³a-
nia i korygowania materia³ów.
Po przejechaniu ca³ej Polski,
byciu w ro¿nych �rodowi-
skach, wróci³em do domu, do
Jawornika. Zaraz po studiach
o¿eni³em siê z Jadzi¹. Znali-
�my siê od podstawówki. Je�-
dzi³a bia³ym rowerem marki
pelikan. Wtedy postanowi³em,
¿e pelikan bêdzie mój. Jeste-
�my 16 lat po �lubie.

BK: Jakim mê¿em i ojcem
jest Józef Polewka?

JP: O to trzeba zapytaæ ¿onê
i dzieci. Mogê powiedzieæ, jakiego
chcia³bym, aby mnie widzieli: obowi¹z-
kowego, weso³ego, po prostu dobrego
mê¿a i ojca. Dla dzieci jestem chyba za-
nadto wymagaj¹cy.

BK: Jest Pan patriot¹ lokalnym?

JP: Oczywi�cie. We wszystkich spotka-
niach medialnych, artystycznych impre-
zach ogólnopolskich i miêdzynarodo-
wych podkre�lam moje pochodzenie: �Je-
stem Józef Polewka z Jawornika ko³o
My�lenic, blisko Krakowa w Polsce�.
Zaanga¿owa³em siê przede wszyst-
kim w klimaty my�lenickie. Jestem
np. prezesem stowarzyszenia Wspól-
nota My�lenice maj¹cego na celu po-
pularyzacjê sztuki i artystów ( Gale-
ria w Starej Cegielni).

BK: Czy bycie artyst¹ nie
stwarza barier w kon-
taktach z innymi lud�-
mi?

25 marzec
5 Niedziela Wielkiego Postu

�<<I Ja ciebie nie potêpiam. - Id�,
a od tej chwili ju¿ nie grzesz!>>�

  Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11

 /por. Ewangelia/

JP: Chyba nie, ja nie noszê siê jak arty-
sta, nie mam charyzmy widocznej
z drugiej strony ulicy, czego�, co ko-
jarzone jest z bohem¹. Nie jestem me-
dialny i wymowny, dawniej by³em bar-
dzo nie�mia³y. Podejrzewam, ¿e dla
wiêkszo�ci jest to rozczarowanie, ¿e
kto� nie wyró¿niaj¹cy siê z t³umu po-
trafi robiæ rzeczy niecodzienne. Wy-
chodzê z za³o¿enia, ¿e Bóg najpierw
stworzy³ mnie cz³owiekiem, a potem
artyst¹. To nie ma byæ kreowanie po-
staci:   �Ja-Polewka!�, ale tego co ro-
biê: �To moje Rze�by�. To dzie³o ma
najpierw zwracaæ uwagê na siebie,
a dopiero potem na wykonawcê. A nie
tak, ¿e kto� widzi rozwichrzonego  bon-
zo-artystê i pyta, co on robi. To jego re-
alizacje maj¹ najpierw przykuæ uwagê.

BK: Miejmy nadziejê, ¿e zachêcili�my do
zainteresowania Pañskimi  wystawami
i sztuk¹ w ogóle, o których s³ychaæ co
jaki� czas.

JP: Zatem, kochani odbiorcy sztuki!
Wiem o tym doskonale i mo¿e zabrzmi
to pesymistycznie, ale proza ¿ycia jest
brutalna. ¯eby wej�æ do galerii i zrobiæ
co� niezaplanowanego w powszednim
dniu, powiedzieæ �nie spieszy mi siê�,
trzeba du¿ej odwagi. I jeszcze nie wia-
domo, co i kogo siê za tymi drzwiami
zobaczy, czy nie poczujê siê niezrêcz-
nie? To s¹ obawy wielu ludzi. Czêsto
patrz¹c na plakat �wielka sztuka� czu-
jemy siê jako� podrzêdnie. Nie, to nie
jest prawda. To ty, który ogl¹dasz ja-
kie� dzie³o, masz nadrzêdn¹ rolê. Ty
masz prawo nie wiedzieæ, nie rozumieæ
i krytykowaæ, a zadaniem tego, co jest
oplakatowane i zamkniête za drzwia-
mi galerii jest broniæ siê. Wiêkszo�æ
osób nazywaj¹cych siê artystami bu-
duje na bazie niezrozumia³o�ci pod ha-
s³em �sztuka nowoczesna�. Je�li je-
ste� tego �wiadomy, nic ciê nie prze-
razi.

Rozmawia³a:
Katarzyna Paw³owska
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Zabawa karnawa³owa
w Jaworniku

10 II odby³a siê na stra¿nicy
OSP zabawa dochodowa na rzecz tu-
tejszego przedszkola, zorganizowana
przez Radê Rodziców , Radê Pedago-
giczn¹ i pracowników przedszkola.

Na zabawê przyby³a bardzo
du¿a ilo�æ go�ci � 144 osoby. Do tañca przygrywa³a orkiestra Fa-
bex,  przy muzyce wszyscy bawili siê wspaniale do bia³ego rana.
G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³a loteria fantowa; ka¿dy mia³ mo¿li-
wo�æ wygrania ciekawych nagród oraz nagroda g³ówna: obraz na-
malowany na p³ótnie �Mona Lisa� (szkoda tylko ¿e nie autorstwa
Leonarda da Vinci). Obraz ten sponsorowa³ p. Adam So³tys.

Po loterii ca³a sala bawi³a siê przy �Czekoladowym walcu�,
zdecydowanie najs³odszym tañcu tego balu. Oprócz tych atrakcji,
wspania³ej muzyki, by³y smaczne posi³ki: dania gor¹ce, sa³atki, cia-
sta i wiele innych smako³yków, i oczywi�cie gor¹ca kawa i herbata.
Pyszne posi³ki przyrz¹dzi³ dla go�ci kucharz � pan Marian Guba³a,
sklepikiem dla go�ci zaopiekowa³a siê p. W³adys³awa £apa, u niej
mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w ró¿ne napoje, dziêki którym ka¿dy
zmêczony tañcem móg³ siê och³odziæ i nabraæ si³ do dalszej zabawy.

Przyby³ym go�ciom serdecznie dziêkujemy za niepowtarzaln¹
atmosferê, wk³ad finansowy. Pieni¹dze przeznaczymy na zakup mebli
do sali przedszkolnej. Dziêki nowemu wyposa¿eniu oddzia³u II, dzieci
bêd¹ mieæ ³adniejsz¹, bardziej estetyczn¹ salê, dogodniej im bêdzie
dbaæ o porz¹dek.

Halinka Samek i Marian Guba³a podczas zabawy

Podziêkowanie
Dyrekcja Samorz¹dowego Przedszkola w Jaworniku kolejny
raz sk³ada ogromne podziêkowania wszystkim rodzicom,
sponsorom i obecnym na zorganizowanej dochodowej zaba-
wie w dniu 10 lutego 2007 r. rodzicom z Rady Rodziców,
pracownikom przedszkola za po�wiêcenie czasu wolnego, za
pracê przez ca³¹ noc, p. Marianowi Gubale i p. W³adys³awie
£apowej za to, ¿e i w tym roku byli z nami. Wiem, ¿e s³owa
podziêkowania to zbyt ma³o aby opisaæ wdziêczno�æ za nie-
sion¹ pomoc naszej placówce, ale my�lê, ¿e dobry Pan Bóg
wynagrodzi tym wszystkim, którzy czyni¹ dobro.

Wdziêczna za wszystko Bogumi³a £êtocha

Z ¿ycia
szkó³

Karnawa³owe szaleñstwo
uczniów Szko³y Podstawowej
w Jaworniku

Bardzo wyczekiwa-
ny przez wszystk ich
okres ferii zimowych od
lat w Szkole Podstawo-
wej w Jaworniku poprze-
dza zabawa choinkowa
zorganizowana dziêki
staraniom dyrekcj i ,
Rady Rodziców, Szkol-
nej Rady Uczniowskiej
oraz sklepiku.

W godzinach od 11.00 do 14.30 karnawa³owe szaleñ-
stwo prze¿ywali uczniowie klas I-III, a od 15.00 do 19.00
by³o ono udzia³em uczniów klas IV-VI. W ci¹gu kilku go-
dzin po raz kolejny mo¿na by³o siê przekonaæ, jak chêtnie
uczniowie wspólnie siê bawi¹ w rytm muzyki, która pory-
wa³a ich nie tylko do tañca, ale i nierzadko do �piewu.

Szkolna Rada Uczniowska rozstrzygnê³a kilka kon-
kursów. Najpiêkniejszy strój karnawa³owy zosta³ wybra-
ny w czasie barwnej i sympatycznej parady, w której za-
prezentowali siê: clowni, Cyganka, sprz¹taczki, sowa, Ha-
wajka, duch i postaci z krêgu Harrego Pottera. Najwy¿-
sze lokaty uzyska³y kostiumy wykonane i zaprezento-
wane przez Aleksandrê Wilko³ek, Tomasza Pacu³ta,
Miros³awa Polewkê i Przemys³awa Kie³bowicza. Niezwy-
k³ym zaskoczeniem by³ bardzo wysoki poziom konkursu
tanecznego, który sprawi³, ¿e nagrodzeni zostali wszy-
scy jego uczestnicy. W zadziwienie i zachwyt wprawia³y
prezentowane przez uczniów oryginalne uk³ady tanecz-
ne. Wiele emocji wzbudza³o g³osowanie, w wyniku które-
go Kinga Zborowska uzyska³a tytu³ Najmilszej Uczenni-
cy, natomiast Dawid Golik zosta³ Najmilszym Uczniem.
Jako ostatni rozstrzygniêty zosta³ konkurs plastyczny na
maskê karnawa³ow¹. Jego uczestnicy wykazali siê wielk¹
samodzielno�ci¹, staranno�ci¹ i pracowito�ci¹, dlatego
te¿ ka¿dy z nich zosta³ nagrodzony.

Rada Rodziców przygotowa³a dla ka¿dej klasy i wy-
chowawców posi³ek, dziêki któremu nikomu nie zabrak³o
energii do zabawy. Dope³nieniem mi³ej atmosfery by³y wspól-
ne tañce nauczycieli wraz ze swymi wychowankami.

Ilona Gunia

Aneta Murzyn
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Dnia 15 lutego
mia³ miejsce Szkol-
ny Konkurs Recyta-
torski pt. �Z Janem
Brzechw¹ weselej�,
w którym udzia³ wziê-
³o 23 uczniów z klas
1-3. Organizacji kon-
kursu podjê³a siê mgr
Krystyna Szczotkow-
ska, staraj¹c siê stwo-
rzyæ atmosferê ¿yczli-
wo�ci niezak³óconej
rywalizacj¹.

Uczniowie re-
cytowali wiersze Jana
Brzechwy oraz frag-
menty wybranej prozy. Jury konkursu, w sk³ad którego wchodzi³y mgr Emilia Suk-
ta, mgr Ilona Gunia, mgr Monika Zaj¹c, prezentowane utwory ocenia³o pod wzglê-
dem stopnia opanowania pamiêciowego tekstu oraz poprawnego i p³ynnego
deklamowania. Istotne by³o tak¿e �wiadome u¿ywanie �rodków ekspresji w inter-
pretacji tekstu i ogólne wra¿enia estetyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.

Szczególne wra¿enie na jury i publiczno�ci wywar³ wystêp Szymona Chrapka
z klasy 2a, który przygotowa³ wiersz �Pomidor� oraz fragment prozy A.A. Milne. Nagro-
dzony zosta³ miejscem pierwszym.

Miejsce drugie zajêli ex aequo: Piotr Wilko³ek z klasy 3a oraz Karolina Suru³o
z klasy 2a. Szczepan So³tys z klasy 2b uplasowa³ siê na miejscu trzecim, a jego inter-
pretacja wiersza �Entliczek-pentliczek� wywo³a³a burzê oklasków ze strony publiczno�ci.

Jury konkursu wyró¿ni³o tak¿e Karola Pary³ê z klasy 1a i Klaudiê Janick¹
z klasy 2a.

Laureat konkursu - Szymon Chrapek oraz zdobywczyni miejsca drugiego -
Karolina Suru³o wezm¹ udzia³ w eliminacjach miejsko-gminnego konkursu re-
cytatorskiego, które odbêd¹ siê w dniu 28 marca 2007 r. w My�lenicach.

Przygotowanie uczniów do owego konkursu wymaga³o zaanga¿owania ze strony
nauczycieli, a tak¿e rodziców. Dlatego te¿, w imieniu dzieci, dziêkujemy za wszystkie
wysi³ki, za ofiarowany czas, za po�wiêcenie; za wszystko to, co da³o odwagê, pozwo-
li³o ukazaæ ca³¹ gamê prze¿yæ, wzruszeñ, rado�ci.

Krystyna Szczotkowska i uczestnicy konkursu

Zwyciêzca konkursu
Szymon Chrapek (klasa 2a)

Zdobywczyni 2. miejsca
Karolina Suru³o

Pierwsza pomoc
� szkolenie

Szkolenia w zakresie udzielania
pierwszej pomocy s¹ bezcenne � daj¹ bo-
wiem wiedzê, która pozwala na ratowanie
zdrowia i ¿ycia w chwilach, gdy jest ono za-
gro¿one. Daj¹ tê wiedzê ka¿demu z nas -
tak¿e dzieciom.

Fundacja Wielkiej Orkiestry �wi¹tecz-
nej Pomocy organizuje szkolenia w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy,  które
s¹ skierowane do nauczycieli ucz¹cych
w klasach nauczania zintegrowanego.
Ukoñczenie takiego kursu daje uprawnie-
nia do prowadzenia szkoleñ z ratownic-
twa przedmedycznego w klasach 1-3.

Z szansy tej skorzysta³y tak¿e mgr
Bo¿ena Górecka oraz mgr Renata Wilko-
³ek ze Szko³y Podstawowej w Jaworniku.
Wiedz¹, zdobyt¹ na owym szkoleniu po-
dzieli³y siê z gronem pedagogicznym szko-
³y oraz z uczniami klas m³odszych. Na-
uczycielki zorganizowa³y 8 i 9 lutego lek-
cje otwarte dla rodziców klas pierwszych.
Zajêcia te cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹.

Dzieci uczy³y siê najprostszych zasad
udzielania pierwszej pomocy: od prawid³o-
wego wezwania pomocy przez telefon ko-
mórkowy po niezbêdne czynno�ci przy
osobie poszkodowanej. Nauczycielki wy-
ja�nia³y i demonstrowa³y kolejne etapy ra-
townictwa przedmedycznego; uczniowie
pilnie wiêc æwiczyli na materacach pozy-
cjê boczn¹ ustalon¹ oraz akcjê resuscy-
tacyjn¹ na fantomach. Talent pedagogicz-
ny oraz rozleg³a wiedza na temat pierw-
szej pomocy pañ prowadz¹cych lekcje,
uczyni³y zajêcia niezwykle ciekawymi. Ro-
dzice zachwyceni byli aktywno�ci¹ swych po-
ciech oraz faktem, i¿ bêd¹ mieæ w domu tak
wykwalifikowanych �ratowników przedme-
dycznych�.

Bo¿ena Górecka z dzieæmi
æwicz¹cymi resuscytacje

Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej

Monika Zaj¹c

Monika Zaj¹c
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Niniejszym przedstawiamy opowiadanie, którego autorem jest debiutuj¹cy
Kamil Wilko³ek. Kamil jest uczniem klasy IV � próbkê jego talentu literackiego prezen-
tujemy poni¿ej:

Kamil Wilko³ek

�Ach, gdybym mia³ magiczne zwierciad³o�

Pewnego razu ch³opiec o imieniu Urugen bardzo chcia³ zobaczyæ swoja
przysz³o�æ. Czasy by³y niespokojne, wszêdzie miecz uderza³ o miecz, a strza³y
wrêcz sypa³y siê z nieba i to wszystko pozostawi³o na ziemi krwawe ¿niwo. Urugen
by³ ksiêciem, bardzo nieszczê�liwym ksiêciem, który mia³ osiem lat. Pewnego dnia
Urugen przykucn¹³ w k¹cie swej komnaty � tam, gdzie trzyma³ stare lustro. Wpatry-
wa³ siê w nie d³ugo, a¿ wreszcie krzykn¹³, bowiem zobaczy³ dzielnego, m³odego
rycerza. By³ martwy.
 � Co to za lustro? � Pomy�la³.
I nagle, ku jego zgrozie, lustro przemówi³o.
� Jestem lustrem. Lustrem, które zosta³o zaczarowane. A ty, m³odzieñcze?
� Mm...mam na imiê Urugen. � Wyj¹ka³.
Nast¹pi³a chwila milczenia.
� Zatem b¹d� pozdrowiony, Urugenie. Zapewne zastanawiasz siê co to by³ za
ch³opak. Mam racjê? � G³os lustra tak miêkki i g³adki, sprawi³, ¿e Urugen od razu
powiedzia³:
� Tak.
Chwila milczenia. Lustro westchnê³o, po czym powiedzia³o:
� Co ciê trapi, m³ody cz³owieku?
Ponownie milczenie.
� Panie, ja bardzo chcia³bym zobaczyæ sw¹ przysz³o�æ. � Odpowiedzia³ Urugen.
Ch³opiec mia³ wra¿enie, ¿e lustro siê �mieje.
� Wiesz, jak mam na imiê? � Zapyta³o. Gdy ch³opiec odpowiedzia³ przecz¹co, rzek³o:
� Azdeiw Awilzsarts.
Od tej pory ch³opiec codziennie odwiedza³ lustro, s³uchaj¹c z rozkosz¹ jego s³ów. Ale Urugen wkrótce
przesta³ byæ ch³opcem. Niedawno wkroczy³ w wiek mêski. Wtedy lustro powiedzia³o:
� Pamiêtasz obraz martwego rycerza?
� Tak. � Pad³a odpowied�.
� To bêdziesz ty za dwa lata... Kamil Wilko³ek

Z ostatniej
chwili...

Jest lekki
samochód ratowniczy!

Z najwiêksz¹ satysfakcj¹
pragniemy powiadomiæ, ¿e nasza jednostka
OSP dziêki wsparciu Urzêdu Miasta i Gminy
My�lenice oraz Powiatowego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych otrzyma³a lekki sa-
mochód ratowniczy. Samochód ten bêdzie wy-
korzystywany do dzia³añ ratowniczo-ga�ni-
czych na drogach. Przeszkoleni ratownicy bêd¹
cz³onkami Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego. Specjalizacja naszej jednostki to
ratownictwo drogowe. Po otrzymaniu samo-
chodu  w naszej jednostce rozpocznie siê
szkolenie  druhów w ratownictwie medycznym.

Turniej wiedzy po¿arniczej
Turniej wiedzy po¿arniczej w Osiecza-

nach W dniu 19.02.2007 w Szkole Podstawo-
wej w Osieczanach odby³ siê �Turniej wiedzy
po¿arniczej�, w którym wziêli udzia³ cz³onkowie
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Nasz¹ jed-
nostkê reprezentowali � Fabian Cudak, Marek
Podoba, Piotr Cudak.

Spartakiada Narciarska w Orawce

Mariusz Pustu³a i Krzysztof Szafraniec

  W dniu 24.02.2007
r. w Orawce odby³a
siê VIII Spartakiada
Narciarska o puchar
przechodni im. Jana
Paw³a II. W konku-
rencji slalom gigant
Powiat My�lenice
reprezentowa³o
4 zawodników
w tym dwóch z Ja-
wornika � Krzysz-
tof Szafraniec
i  Mariusz  Pustu³a.
W zawodach
uczestniczyli za-
wodnicy z ca³ej
Ma³opolski.

Zawodnicy podzieleni byli na kategorie wiekowe. Grupa pierwsza � rocznik
92 i m³odsi, Grupa 2 � rocznik 91-88 oraz Grupa 3 � rocznik 87 i starsi. Krzysztof
Szafraniec w grupie 92 zaj¹³ 5. miejsce, a Mariusz Pustu³a w grupie 3. uplasowa³ siê
na miejscu 4. Niewiele zabrak³o zawodnikom z Jawornika aby stan¹æ na podium.
Wszystko do odrobienia � ju¿ za rok zawody zostan¹ rozegrane ponownie.

Redakcja
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Mamo, tato przeczytaj mi proszê�

�O czternastu schodach i cudzie
Zmartwychwstania�- Beata Andrzejczuk - c.d.

� Stacja ósma �
p o w i e d z i a ³ a
mama� to p³acz¹-
ce niewiasty. Je-
zus powiedzia³,
aby nie p³aka³y
nad Nim, gdy¿ On
musi i�æ swoj¹
drog¹. I poszed³
ni¹ dalej, a ³zy
kobiet nie sprawi-
³y cudu.
� Stacja dzie-
wi¹ta � rzek³ te-
raz tato � ozna-
cza trzeci upadek
Jezusa. Nie mia³

si³y ju¿ wstaæ, by³ wyczerpany i bardzo zmêczony. Pod-
niós³ siê jednak i dalej d�wiga³ swój krzy¿.
� Stacja dziesi¹ta � jest bardzo smutna � cichutko ode-
zwa³ siê Anto�. � To wtedy obdarto Jezusa z ca³ego ubra-
nia i zabrano Mu wszystko, co posiada³.
� I nawet wtedy siê nie obroni³?� zdziwi³a siê Kasia. � Za
¿ycia robi³ tyle cudów, wiêc dlaczego teraz nie chcia³?�
nie rozumia³a.

� Dlatego, ¿e wype³nia³ wolê swojego Ojca. Wiedzia³, ¿e
to cierpienie s³u¿y o wiele wiêkszej i wa¿niejszej spra-
wie. � Anto� wypi¹³ dumnie pier�, gdy¿ tato skinieniem
g³owy da³ mu do zrozumienia, ¿e siê nie myli.
 � Stacja jedenasta ukazuje nam przybicie Jezusa do
krzy¿a � rzek³ tato � a stacja dwunasta to �mieræ Pana
Jezusa na krzy¿u.
� Tutaj te¿ nie by³o cudu � wtr¹ci³a mama, spogl¹daj¹c
na Kasiê. � Panowa³ smutek i cierpienie.
� A potem nast¹pi³o zdjêcie Jezusa z krzy¿a � mówi³ tato.
� To stacja trzynasta. Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec.
Wszyscy, którzy oczekiwali na cud, bardzo siê rozczaro-
wali. Jedni p³akali pogr¹¿eni w rozpaczy, gdy¿ kochali
Jezusa, a inni pewnie doszli do wniosku, ¿e Pan Jezus
nie by³ Synem Bo¿ym, bo przecie¿ inaczej by siê obroni³.
My�leli, ¿e Syn Boga nie pozwoli³by na to, aby z Niego
kpiono, obrzucano Go obelgami i bito.
� Kolejna stacja to czternasta � postanowi³a mówiæ te-
raz mama. � Cia³o Jezusa z³o¿ono do grobu. Wiêkszo�æ
my�la³a, ¿e ju¿ nic zdarzyæ siê nie mo¿e, ¿e ju¿ po wszyst-
kim. Wielu utraci³o nadziejê. I w³a�nie wtedy, w takiej chwi-
li�zdarzy³ siê CUD! � mama popatrzy³a na Kasiê
i u�miechnê³a siê do niej, a dziewczynka a¿ podskoczy³a
z rado�ci.
� Zdarzy³ siê cud! � wo³a³a. � Zdarzy³ siê cud!
� Tak. Pan Jezus zmartwychwsta³! � ¯adna kropla Jego
krwi nie posz³a na marne. Zosta³a przelana za nas, lu-
dzi, bo Jezus nas kocha � doda³ ojciec. � Droga krzy-
¿owa to droga mi³o�ci. Je�li kochamy, to tak¹ drog¹ w³a-
�nie idziemy �

CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTA£!

Przed nami radosne �wiêta.
W niedzielê wielkanocn¹ �wiêtujemy
zmartwychwstanie Pana Jezusa,
który pokona³ �mieræ.

Po³¹cz kropki od 1 do 64, a dowiesz
siê, gdzie s¹ anio³y, które powiedzia³y
Marii Magdalenie: Chrystus
zmartwychwsta³!
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Weso³ych �wi¹t Wielkanocnych!
Na wielkanocny stó³ mo¿esz zrobiæ samodzielnie ozdoby.
Kurcz¹tko w jajku i ³¹kê rze¿uchy. W skorupkê jajka w³ó¿ ¿ó³t¹ watê
tak, aby by³o j¹ widaæ. To bêdzie g³ówka kurcz¹tka. Naklej czerwo-
ny dziobek z kolorowego papieru i czarne oczka. Do drugiej skorupki
w³ó¿ bia³¹ watê, podlej odrobin¹ wody, zasiej ziarenka rze¿uchy.
Teraz tylko poczekaj, a¿ wyro�nie. Oczywi�cie musisz pamiêtaæ o
tym, aby to zrobiæ kilka dni przed �wiêtami.

Mo¿esz tak¿e piêknie i kolorowo ozdobiæ pisanki.Pierwszego kwietnia mamy Prima Aprilis,
dzieñ ¿artów i psot.

W kwietniu przyroda
budzi siê do ¿ycia.
Przeczytaj razem z mam¹ wierszyk.

Pobudka � Danuta Szyprowska� Sobiesiak

Dzyñ, dzyñ! Dzyñ, dzyñ!
Pora ju¿ wstawaæ, drzewa i krzewy.
Dzyñ, dzyñ! Dzyñ, dzyñ!
Pora ju¿ siê obudziæ � trawy i kwiaty.
Dzyñ, dzyñ! Dzyñ, dzyñ!
Pora ju¿ gniazda budowaæ � ptaki i ptaszki.
Dzyñ, dzyñ! Dzyñ, dzyñ!
Pora ju¿ wiosnê przywitaæ � kochane zwierzaki.

Stronê opracowa³y nauczycielki z przedszkola w Jaworniku.

Raz, dwa, trzy zgaduj ty�

1. Szkatu³eczki dobrze zasklepione. Lecz jeste-
�my pewni, ¿e w �rodku zielone.
2. Mieszka³o w domku zamkniêtym dooko³a.
Dom rozbi³o, wyskoczy³o, je�æ wo³a.
3. ̄ ó³te, puszyste piórka, okr¹g³e, grube brzuszki
Oczka ciemne, b³yszcz¹ce i p³askie, krzywe
nó¿ki.

4. W ka¿dej wsi jest taki budzik, Który co dzieñ budzi ludzi.
Budzik chodzi, ³apk¹ grzebie, Choæ nie czesze siê, ma grzebieñ.
5. Ju¿ ciep³y wietrzyk z ³¹ki powiewa, Drobniutkie p¹ki rosn¹ na drzewach. Jaka to pora roku?

Odpowiedzi na zagadki: 1. p¹czki na drzewach,
2.pisklê, 3.kaczêta, 4.kogut, 5.wiosna, 6.bazie wierzbowe.
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1 kwiecieñ
 Niedziela Palmowa
� Mêki Pañskiej

�Gdy przyszli na miejsce zwane
<<Czaszk¹>> ukrzy¿owali tam
Jego...�

  Iz 50, 4-7; Flp 2. 8-9;
£k 22, 14 � 23, 56

 /por. Ewangelia/

  Niedziela 18 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  9.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
11.00 Msza �w. z nauk¹ dla dzieci SP i Gimnazjum
14.00 Droga Krzy¿owa
15.00 Gorzkie ̄ ale z kazaniem pasyjnym
16.00 Nauka dla ma³¿onków i rodziców
16.45 Msza �w.
17.30 Nauka dla m³odzie¿y szkó³ �rednich, studiuj¹cej i pracuj¹cej

  Poniedzia³ek 19 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  8.30 Nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego z nauk¹ dla Gimnazjum
10.00 Nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego z nauk¹ dla dzieci SP
11.30 Odwiedziny chorych ze spowiedzi¹ i Komuni¹ �w.
15.30 Spowied� dla chorych i starszych
16.00 Msza �w. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu

namaszczenia chorych
18.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
19.15 Msza �w. z nauk¹ dla m³odzie¿y szkó³ �rednich, studiuj¹cej
i pracuj¹cej

  Wtorek 20 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
  8.30 Msza �w. z nauk¹ dla Gimnazjum
10.00 Msza �w. z nauk¹ dla dzieci SP
14.00 � 18.00 Spowied� dla wszystkich
16.00 � 16.30 Przerwa
18.00 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich

  �roda 21 marzec
  7.00 Msza �w. z nauk¹ i b³ogos³. rekol. dla wszystkich
  8.30 Msza �w. z nauk¹ i b³ogos³. rekol. dla Gimnazjum
10.00 Msza �w. z nauk¹ i b³ogos³. rekol.  dla dzieci SP
11.30 Nabo¿eñstwo Eucharystyczne z b³ogos³. dzieci w wieku

przedszkolnym.
16.30 Msza �w. dla Ró¿ Ró¿añcowych i Wspólnoty Komunii �w.

Wynagradzaj¹cej
18.00 Msza �w. z nauk¹ i b³ogos³. rekol. dla wszystkich

PROGRAM REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH 2007

   Nastêpny numer BK w Niedzielê
    Bia³¹
   Redakcja informuje Czytelników, ¿e
nastêpny 19. numer �Bia³ego Kamyka�
uka¿e siê wyj¹tkowo tydzieñ po Wielka-
nocy (w 3. niedzielê kwietnia).

Informujemy równie¿, ¿e ze
wzglêdu na znaczn¹ ilo�æ tre�ci roczni-
cowych i bie¿¹cych kolejny artyku³ z dzia-
³u �Nasza Parafia nasz Ko�ció³� uka¿e
siê w nastêpnym numerze BK.

INFORMACJA

SK£AD RADY
DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII P.W.
PODWY¯SZENIA
KRZY¯A �WIÊTEGO
W JAWORNIKU

Przedstawiciele z urzêdu:

ks. W³adys³aw Salawa
ks. Bart³omiej Pêpek
Wac³aw Szczotkowski � katecheta
Edward Góralik � ko�cielny
Robert Bylica - organista

Przedstawiciele z wyboru

z Tarnówki
   Roman Szlachetka
z Syberii
   Stanis³aw Morlak
z Bugaja
   Stanis³aw Tomal
z Kotonia
   Andrzej Szlachetka
ze Strony Pó³nocnej
   Helena Pustu³a
   Jan Wi�nicz
ze Strony Po³udniowej
   Ryszard Bylica
   Andrzej Paw³owski
   Jan �wierczek

Przedstawiciele z nominacji

Maciej Michalski
Józef Polewka
Andrzej Wilko³ek
Jerzy Wilko³ek
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U�miech
Jana

Paw³a II

wg ksi¹¿ki ks. Kazimierza
Pielatowskiego

By³ piêkny �lub. Niez³a praca. On
jest in¿ynierem w Zak³adach, ona pielê-
gniark¹. M³odzi, zakochani, ambitni i praco-
wici. Co niedzielê w ko�ciele.  Mi³o spojrzeæ
na tak¹ rodzinê, no bo i dzieci ju¿ dwójka.

Kawa³ek gruntu dostali od rodziców.
Zaczêli budowaæ. Te�æ nadzorowa³, rodzi-
na pomaga³a. Ale wkrótce okaza³o siê, ¿e
nie ma za co wykoñczyæ.

Mieszkaj¹ z jej rodzicami, do�æ wy-
godnie, ale przecie¿ nie ca³kiem u siebie.

Wiele wieczorów spêdzili na rozmo-
wach co zrobiæ?

On nie chce kredytu, trochê siê boi.
Nie wiadomo ile go, tak od rêki dostan¹.
A potem trzeba przecie¿ latami sp³acaæ.
I tak nie na wszystko od razu wystarczy. Co
innego Austria. Ma tam przyjació³, odkuje
siê za rok, no mo¿e dwa i wróci. On jest
przecie¿ mê¿czyzn¹ i nie bêdzie czeka³
z za³o¿onymi rêkami. ¯ycie trzeba zdoby-
waæ, póki czas. Bêdzie zreszt¹ czêsto przy-
je¿d¿a³, teraz  mo¿na swobodnie je�dziæ,
to ju¿ nie komuna. To przeleci szybko, nim
dzieci podrosn¹.

Ona boi siê roz³¹ki. Co prawda zo-
staje w domu z rodzicami, niedaleko te¿
te�ciowie i rodzeñstwo. Na pewno po-
mog¹. Ale przecie¿ dzieciom, choæ jesz-
cze ma³e, jest potrzeby ojciec, a w domu
m¹¿.  I to nie tylko raz na miesi¹c czy
dwa. Mo¿e mimo wszystko lepiej powo-
lutku dokoñczyæ dom. Przecie¿, póki co,
maj¹ gdzie mieszkaæ. A zreszt¹ , co bê-
dzie z jego prac¹ w Zak³adach. Ci¹gle
s¹ zwolnienia i niez³y etat nie bêdzie cze-
ka³. Kokosów nie ma, ale gdzie indziej
ludzie pracuj¹ za grosze.

Nigdy nie dopuszczali nawet my-
�li o d³u¿szym rozstaniu. Od �lubu nigdy
nie byli osobno. Jak sobie poradz¹? Licho
nie �pi. Ale czy ma prawo go zatrzymywaæ.
On zawsze m¹drze decydowa³, nigdy jej
nie zawiód³. Czy nie bêdzie mia³ ¿alu, ¿e
zmarmowa³a mu niepowtarzaln¹ szansê?

On tak bardzo j¹ kocha. Przecie¿ dla
nich rzuca siê w obcy �wiat. Wie, ¿e ona
siê siê boi tego wyjazdu. Wola³aby jako�
inaczej... Ale, jak? A mo¿e, ma racjê, mo¿e
to kobiecy instynkt? Czy wolno mu ich opu-
�ciæ? Ale przecie¿ tyle ludzi wyje¿d¿a, na-
wet do Stanów, sk¹d nie da rady siê od-
wiedzaæ i nic siê nie dzieje... No, u nas nic
siê  nie stanie. Zreszt¹ za rok bêdzie ju¿ po
wszystkim.

�� i, ¿e ciê nie opuszczê
a¿ do koñca ¿ycia...�

No i co dalej?
Przecie¿ tam zarabiam trzy razy tyle,

co w Polsce. Pewnie, ¿e to prosta fucha,
ale pewna.Teraz ju¿ mogê nawet �na bia³o�,
Europa! Teoretycznie, to i uprawnienia móg³-
bym nostryfikowaæ, ale to ¿mudna droga.

A tu co? Wszystko zaczynaæ od
nowa. Dom wprawdzie gotowy, ale to skar-
bonka bez dna. A i dzieciaki podros³y, coraz
wiêcej potrzebuj¹. Musieliby�my bardzo
ograniczyæ wszystkie wydatki.

Jeszcze trochê. Usk³adam ma³¹
kupkê i zacznê co� na w³asny rachunek -
znam jêzyk, trochê kontaktów, mam za-
chodnie do�wiadczenie, przecie¿ by³em
ca³kiem niez³y w Zak³adach. Moi wytrzy-
maj¹, przecie¿ ka¿de �wiêta czy urlop je-
stem w domu, a na internecie z dzieciaka-
mi to prawie codzienne, dzwoni¹ w nie-
skoñczono�æ. Tylko, tego ci¹g³ego je¿d¿e-
nia mam do�æ. Cz³owiek powinien w wol-
ne odpocz¹æ po tej harówce, a nie t³uc siê
w samochodzie. A jak zostajê, to znowu siê
ckni. Towarzystwo fajne, ale to nie Majdan.
Jak tu ¿yæ samemu. Nauczy³em siê goto-
waæ i sprz¹taæ (ja!!!), ale w domu potrzeba
kobiety. Agnieszka by³a tu z dzieciakami kil-
ka razy. Dzieciom siê podoba, ale ona nie
chce zostaæ. Zreszt¹ jak? Znowu budowaæ
wszystko od nowa, za co? W Polsce mamy
ju¿ niez³y dom.

No i co dalej?
Jego ci¹gle nie ma, a przecie¿ po-

siadamy ju¿ chyba wiêcej ni¿ inni, nawet
nam zazdroszcz¹. To prawda, wreszcie nie
muszê siê tak liczyæ z groszem. I ju¿ nawet
siê nawet przyzwyczai³am, ¿e wszystko
mam na g³owie. Cerujê, chodzê na wywia-
dówki i k³ócê siê z majstrami. Czasem ciê¿-
ko, ale jemu tam samemu chyba jeszcze
trudniej. Cudownie, jak przyje¿d¿a. A¿ mi
go ¿al, to tyle godzin za kó³kiem. Nie mam
sumienia mu zawracaæ g³owy. A zreszt¹,
jak jest to wszystko gra - dzieci idealne,
�wiêto w domu. Strasznie jest, gdy wy-
je¿d¿a. Znowu sama,  czasem a¿ buntujê
siê - ja chcê byæ ¿on¹, a nie s³omian¹
wdow¹... Bardzo têskniê, ale dzieciaki chy-
ba jeszcze bardziej, i to nie tylko ch³opcy.
One chyba maj¹ nam za z³e ten wyjazd?
Niech wraca! Choæ trochê siê bojê. Prze-
cie¿ nie bêdzie mu ³atwo. A i my sami stali-
�my siê te¿ przez te lata trochê inni...c.d.n.

A. P.

Kto siê czubi, ten siê lubi...

Kardyna³ Wojty³a jeden z wieczorów,
w czasie swojego wypoczynku na
Jaszczurówce w Zakopanem, po�wiê-
ca³ zawsze siostrom urszulankom. By³
to wieczór kolêd. Wszyscy razem spie-
wali, dowcipkowali, ¿artowali. Kardy-
na³ na ró¿ne melodie uk³ada³ weso³e
teksty, jak np. �Siostry urszulanki na-
lewaj¹ kawy w dzbanki�, albo �Siostra
Alfonsa, która nigdy sie nie d¹sa�.
Choæ siostra mog³aby mieæ ku temu
�powa¿ne� powody, bo kiedy rano
wita³a kardyna³a, on codziennie od-
powiada³ przekornie w... coraz to in-
nym jêzyku.

Bo fcio³...

Mawiano na Podhalu po pielgrzymce
Ojca �wiêtego w 1979r: �Do Warsza-
wy przyjecha³, bo musia³ do Czêsto-
chowy przyjecha³, bo musia³ do Kra-
kowa przyjecha³, bo musia³ do nas
przyjecha³, bo fcio³

Akademicka dysputa

Rektor KUL wita³ pewnego razu Ka-
rola Wojty³ê ju¿ jako metropolitê kra-
kowskiego: - Jest to w dziejach Uni-
wersytetu Katolickiego w Lublinie
pierwszy wypadek, ¿e go�ci w swych
murach Metropolitê Krakowskiego!
By³a to aluzja do ksiêcia metropolity
Adama Sapiechy, który nie by³
�³askaw� uznawaæ lubelskiej uczelni.
�Dostojny Go�æ� u�miechn¹³ siê, jak
to mia³ w zwyczaju i skwitowa³ kom-
plement wspania³¹ ripost¹: - Jest to w
historii metropolitów krakowskich
pierwszy wypadek, ¿e jeden z nich jest
profesorem tego uniwersytetu�


