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

w Jaworniku

WIERZÊ...

Ojc iec
�w. przyje¿d¿a³
do Jawornika
jako biskup,
kardyna³, a tak-
¿e jako nastêp-
ca �w. Piotra �
podczas piel-
grzymek do Oj-
czyzny przelaty-
wa³ na Jaworni-
kiem helikopte-
rem. Pozostawi³
w naszych sercach trwa³y �lad i ¿yw¹ pamiêæ
o czym �wiadczy chocia¿by jeden z wierszy na-
szej Parafianki napisany na jego cze�æ.

Odszed³ od nas Ojciec�

Kwiecieñ � miesi¹c pamiêci
Ojca �w. Jana Paw³a II
W drug¹ rocznicê Jego �mierci

Odszed³ od nas Ojciec,
przyj¹³e� go Panie,
Pamiêæ o nim w naszych sercach
zawsze pozostanie.

Tu na ziemi ciernista
by³a twoja droga,
ju¿ drugi rok min¹³
gdy� odszed³ do Boga.

Wiemy o tym wszyscy,
¿e ju¿ jeste� w niebie.
Wielu z nas ju¿ dzisiaj
modli siê do ciebie.

Jeste� przy Maryi,
któr¹ tak kocha³e�,
¿e na ziemi wiernym
s³ug¹ Jej zosta³e�.

W niebie jeste� przy Niej
jak niewinny kwiat,
otocz sw¹ opiek¹

�Wierzê w Jezusa Chrystusa,
(Który)� zmartwychwsta³� Wierzê
w cia³a zmartwychwstanie.� �Gdy-
by Chrystus nie zmartwychwsta³,
pró¿na by³aby nasza wiara.�

x. B. P.

Trwaj¹c w W ielkanocnej rado�ci,
wszystkim Czytelnikom �Bia³ego Kamyka� ¿yczymy,

by ¯yj¹cy Chrystus rozpromienia³ Wasze serca
i ka¿dy dzieñ nape³nia³ niez³omn¹ nadziej¹

Zmartwychwstania.
Ks. Proboszcz, Ks. W ikariusz, Redakcja

Je¿eli cz³owiek chce wewnêtrznie upew-
niæ siê o swojej chrze�cijañskiej wierze powi-
nien zadaæ sobie dwa pytania.
  1.Czy wierzê w zmartwychwstanie Chrystusa?
  2.Czy wierzê w moje zmartwychwstanie?

Bez twierdz¹cej odpowiedzi na te pyta-
nia nie ma chrze�cijanina. Twierdz¹ca odpo-
wied� za� poci¹ga za sob¹ konsekwencje je¿e-
li ma byæ uznana za szczer¹. T¹ konsekwencj¹
jest uczestniczenie w coniedzielnej Eucharystii
� w Eucharystii sprawowanej w dniu Zmar-
twychwstania Pañskiego. W Eucharystii, która
jest sakramentem a wiêc znakiem i aktualizacj¹
�mierci i zmartwychwstania Chrystusa. Trze-
ba jasno stwierdziæ � lekcewa¿enie niedziel-
nej mszy �wiêtej przez bezmy�lno�ci bez po-
wa¿nego powodu (np. choroba, konieczna opie-
ka nad chor¹ osob¹, konieczna praca np. w s³u¿bie zdrowia...) jest znakiem utraty
chrze�cijañskiej wiary. Jest znakiem utraty wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Jest
te¿ znakiem zaniku nadziei na w³asne zmartwychwstanie. Aby pielêgnowaæ nadziejê
zmartwychwstania trzeba powa¿nego potraktowania w³asnego ¿ycia. Na powa¿ne
pytania, które stawiamy Bogu wobec ¿ycia, Pan Bóg daje nam powa¿n¹ odpowied� �
Zmartwychwstanie. Kto nie stawia pytañ, nie s³ucha tak¿e odpowiedzi.

15 kwiecieñ
2 Niedziela Wielkanocna � Mi³osierdzia Bo¿ego

  .. �Uradowali siê zatem
uczniowie ujrzawszy Pana.�

Dz 5, 12-16; Ap 1, 9-19;
J 20, 19-31

 /por. Ewangelia/
nas i ca³y �wiat.

Jadwiga Dañda (2007)
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ZIEMIA �WIÊTA � patrz¹c na ojczyznê
naszego Pana (I)Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Je-

zioro Galilejskie, Jordan.... Tyle razy s³ysze-
li�my te nazwy. Wielu potrafi dok³adnie

x. B. P.

¯ycie w Nazarecie �
dzieciñstwo Jezusa
- Rozmowy z ks. Henrykiem (V)

Czcigodny Ojcze, natchnieni
Autorzy po szczegó³owym opisie wy-
darzeñ towarzysz¹cych przyj�ciu
Jezusa na �wiat wspominaj¹ jedy-
nie w paru s³owach ucieczkê �wiê-
tej Rodziny do Egiptu oraz jej powrót
do ojczyzny, a potem z wyj¹tkiem jed-
nej pielgrzymki do Jerozolimy pomi-
jaj¹ milczeniem okres wzrastania Je-
zusa i Jego dojrzewania. �wiêta Ro-
dzina z pewno�ci¹ wiod³a podobne
¿ycie jak wiele ówczesnych rodzin
izraelskich, a jednocze�nie by³a ro-
dzin¹ wyj¹tkow¹, by³a  pierwsz¹
wspólnot¹, która przyjê³a Zbawiciela.

Gdy Herod umar³, anio³ oznaj-
mi³ Józefowi: �Id� do ziemi Izraela�
(Mt 2,19-20). Mo¿emy wyobraziæ sobie
rado�æ Józefa i Maryi: koniec wygna-
nia. Powrócili do opuszczonego przed
wieloma miesi¹cami Nazaretu (Mt
2,22-23). Odnajduj¹ swoje miastecz-
ko z dzieciñstwa, miejsce obu zwia-
stowañ, dom, który na nich czeka.

Nap³ywaj¹ wspomnienia, bu-
dzi siê wdziêczno�æ dla Pana, przy-
sz³o�æ wydaje siê spokojna i niezm¹-
cona. I rzeczywi�cie, przez trzydzie�ci
lat, poza krótkimi pielgrzymkami do Je-
rozolimy, nie opuszcz¹ Nazaretu. Przez
te trzydzie�ci lat Jezus po�wiêci siê
wy³¹cznie Maryi i Józefowi. Jest to se-
kret, nauka, któr¹ powinni�my odczy-
taæ poprzez milczenie Ewangelii.

Próba wype³nienia tego mil-
czenia mo¿e byæ fascynuj¹ca. Jezus
w swej dzia³alno�ci i nauczaniu czê-
sto bêdzie nawi¹zywa³  do  do�wiad-
czeñ tamtych lat. Maryja i Józef
z pewno�ci¹ wykazywali wiele tro-
ski o Jego rozwój.

Ka¿de z nich ma swoje co-
dzienne obowi¹zki. Maryja zajmuje siê
domem � to przy Niej przede wszyst-
kim up³ywa wczesne dzieciñstwo Je-
zusa. Pracy jest du¿o, gdy¿ ze wzglêdu
na oszczêdno�æ musi kupowaæ jak naj-
mniej, wszystko wykonuj¹c sama:
drachma jest drachm¹ i gdy siê zgubi,
szuka siê jej ca³ymi godzinami. Maryja
przêdzie i tka p³ótna, z których szyæ bê-
dzie p³aszcze i tuniki; co dwa lub trzy
dni piecze chleb, rozpoczynaj¹c od
zmielenia ziaren na ¿arnach, nastêp-
nie wyrabiaj¹c ciasto i dodaj¹c do nie-
go nale¿yt¹ miarê zakwasu, wreszcie

c.d. na str. 3

Bazylika Grobu �wiêtego

Modl¹cy siê ¯ydzi przed �cian¹ P³aczu, fragmentem
dawnej �wi¹tyni Jerozolimskiej

wskazaæ te miejsca na mapie. Wielu mo¿e odnale�æ w Biblii te fragmenty, które mówi¹
o wydarzeniach umiejscowionych w tych miejscach. Czêsto jednak trzeba dopiero na w³asne
oczy zobaczyæ palestyñsk¹ ziemiê, by mieæ w³a�ciwe o niej wyobra¿enie. Kraj to ró¿norodny.
Centrum stanowi �wiête
miasto Jerozolima. Miasto
skrzy¿owania kultur i religii
wywodz¹cych siê od cz³owie-
ka powo³anego na ojca wia-
ry w Boga Jednego, Pana
wszystkich, który jest niepo-
jêty a jednocze�nie bliski lu-
dziom. Dla ¯ydów centrum
tego miasta stanowi ��ciana
P³aczu� � pozosta³o�æ za-
chodniej czê�ci muru otacza-
j¹cego �wi¹tyniê zbudowan¹
dla Boga najpierw przez kró-
la Salomona a potem (po jej
pierwszym zburzeniu) przez
Heroda Wielkiego. Do dzi�
przychodz¹ tam siê modliæ
wyra¿aj¹c swoj¹ têsknotê za
Bo¿ym zbawieniem i s³awi¹c
wierno�æ Boga, który na wie-
ki zachowuje zawarte raz na
zawsze Przymierze. Dla mu-
zu³manów centrum stanowi
meczet zbudowany na placu
�wi¹tynnym. Dla chrze�cijan
Bazylika Grobu Pañskiego �
Miejsce Ukrzy¿owania i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Na
to miejsce prowadzi �Via Do-
lorosa� � droga, któr¹ prze-
bywa³ Jezus d�wigaj¹c na ra-
mionach ciê¿ki krzy¿. Dzi� s¹
to w¹skie uliczki obstawio-
ne straganami z ró¿no�cia-
mi. Uliczki rozbrzmiewaj¹
gwarem: nawo³ywanie
sprzedawców, targowanie siê, dyskusje, mijaj¹ siê ortodoksyjni ¯ydzi, Arabowie w chustach
na g³owie, chrze�cijanie ró¿nych wyznañ, katolicy, Ormianie, Koptowie...

Bazylika Grobu Pañskiego znajduje siê na dwóch poziomach. Wy¿szy to Golgota �
miejsce ukrzy¿owania Chrystusa. Ludzie z szacunkiem wchodz¹ pod kamienny o³tarz aby
w³o¿yæ rêkê w otwór posadzki i dotkn¹æ ska³, w które wbity by³ Krzy¿ Pañski. Zwyk³e ska³y,
a jednak zosta³y wybrane na miejsce, gdzie dokona³o siê zbawienie �wiata. Tak jak do dzi�
Bóg wybra³ zwyk³y chleb, aby w nim zamieszkaæ i pozostaæ z nami. Z Golgoty trzeba zej�æ po
kamiennych schodach na ni¿szy poziom Bazyliki. Centrum tej drugiej czê�ci �wi¹tyni jest
Grób Pañski. Grób jedyny w swoim rodzaju � pusty. �wiadek Zmartwychwstania Chrystusa.
Jest to ma³a grota skalna podzielona na dwie czê�ci. W takich grotach ¯ydzi chowali swoich
zmar³ych. W g³êbi groty, w jej drugiej, mniejszej komorze jest skalna pó³ka, na której sk³adano
cia³o zmar³ego. Bêd¹c tam, przy Grobie Zmartwychwstania Pana, w ka¿dej chwili prze¿ywa
siê Wielkanoc. Serce nape³nia siê rado�ci¹ i nadziej¹, ale te¿ i wzruszeniem...

Ca³e godziny mo¿na spêdziæ przy Pustym Grobie Chrystusa. Ca³ymi dniami mo¿na
spacerowaæ po Jerozolimie. Mo¿na staæ w nieskoñczono�æ opartym czo³em o �cianê P³aczu,
gdzie w szczeliny pomiêdzy kamiennymi blokami wetkniête s¹ skrawki papieru z zapisanymi
na nich modlitwami. Pamiêtamy dr¿¹c¹ rêkê Jana Paw³a II, który w³a�nie tam umie�ci³ tekst
swojej modlitwy o pokój. Pamiêtajmy jednak, ¿e ka¿dy kawa³ek ziemi jest Ziemi¹ �wiêt¹. ¯e
tak¿e nasze ska³y, drogi, pola, miasta i wioski wybra³ Bóg na Swoj¹ ziemiê. Tak¿e bowiem
po�ród nas wybra³ sobie mieszkanie. Potraktujmy ka¿de wyj�cie na niedzieln¹ mszê �wiêt¹
jak pielgrzymkê do Ziemi �wiêtej a przez ewangeliczne ¿ycie nie�my Chrystusa wszêdzie,
i nasze domy, pola, drogi� czyñmy ziemi¹ �wiêt¹.
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Po skoñczonym dniu Józef
i Maryja spotykaj¹ siê , aby wspólnie
przebywaæ z Jezusem, Cz³owieczeñ-
stwo Syna Bo¿ego musi bowiem
kszta³towaæ siê tak samo jak cz³owie-
czeñstwo innych dzieci. Bior¹ w tym
udzia³ oboje, ale na pewno, zgodnie
z tradycj¹ ¿ydowsk¹, g³ówn¹ rolê od-
grywa Józef. Przede wszystkim nale-
¿y obja�niæ Mu Bibliê, w której zawar-
te jest wszystko, zw³aszcza przyka-
zania: �Wpisz je twoim synom� � po-
wiedzia³ Jahwe  przez Moj¿esza ca³e-
mu ludowi Izra-
ela (Pwt 6,7).
Józef opowiada³
przy tym o wszyst-
kim, co Bóg uczy-
ni³ dla swojego
ludu, t³umaczy³
znaczenie wiel-
kich �wi¹t, poka-
zywa³, ¿e ka¿dy
gest, ka¿dy oby-
czaj ma swoj¹
�wiêt¹ wymowê:
�Bêdziesz opo-
wiada³ synowi
swemu: dzieje
siê tak ze wzglê-
du na to, co uczy-

piek¹c je w ma³ym domowym piecu lub na ka-
mieniach. Chodzi czerpaæ do jedynej w mia-
steczku studni, niesie na g³owie dzban,
a u jej boku drepcze ma³y ch³opczyk. Przygo-
towuje posi³ki proste, ale po¿ywne, ponie-
wa¿ Józef, aby wykonywaæ sw¹ pracê, musi
mieæ du¿o si³y, Jezus za� musi rosn¹æ. Na
stole jest zazwyczaj chleb jêczmienny, oliw-
ki, owoce, warzywa, szarañcze przyprawione
sol¹, czêsto ryby, a do tego wszystkiego
miejscowe wino, gêste, ciemne, ale które mo¿-
na pomieszaæ z wod¹.

Maryja, kochaj¹ca Matka wiele czasu
po�wiêca Jezusowi,  pochyla  siê z czu³o�ci¹
nad swym maleñkim Synkiem.

Poza pracami gospodarskimi Maryja
opiekuje siê Dzieckiem i spe³nia, szczególnie
w najwcze�niejszym dzieciñstwie, ten specy-
f iczny macierzyñski  obowi¹zek dbania
o Jego cia³o. Wyobra¿amy sobie ze wzrusze-
niem jak Maryja tuli w ramionach cia³o �naj-
piêkniejszego z Synów ludzkich�: delikatne
r¹czki, które którego� dnia zostan¹ przebite,
stopy, które Maria Magdalena nama�ci ole-
jem i obleje ³zami, maleñkie cia³o, które jest
¿ywym sakramentem S³owa. Mog³aby Ona
powiedzieæ w sposób jeszcze bardziej do-
s³owny ni¿ �w. Jan: �Co�my us³yszeli o S³o-
wie ¯ycia, co ujrzeli�my w³asnymi oczami, na
co patrzyli�my i czego dotyka³y nasze rê-
ce��(1J 1,1).

Józef by³ w Nazarecie znanym
i cenionym rzemie�lnikiem.

Józef natomiast pracuje, aby utrzymaæ
rodzinê. Jezus bardzo wcze�nie zaczyna przy-
chodziæ do jego warsztatu, zanim jednak bê-
dzie mu pomaga³ interesuje siê ¿yciem i prac¹
rzemie�lnika. Obserwuje, uczy siê u¿ywania
przedmiotów, narzêdzi, materia³ów drewnia-
nych, ¿elaznych, których jest tu wiele; ka¿de-
go dnia widzi z bliska belki, jarzma, korce,
które powróc¹ kiedy� w przypowie�ciach; wi-
dzi m³otek, hebel, wêgielnicê, imad³a i ten
toporek ciesielski � rzymsk¹ ascia � który
wiele lat pó�niej stanie siê jednym z sekret-
nych symboli chrze�cijan, poniewa¿ kszta³-
tem przypomina krzy¿. Jezus równie¿ s³ucha,
gdy¿ wokó³ Niego nieustannie tocz¹ siê ró¿-
ne rozmowy; Józef mówi niewiele, ale inni
zwierzaj¹ mu siê, a ka¿dy cz³owiek jest taki
inny! Murarze, kupcy, wie�niacy, kobiety �
wszyscy potrzebuj¹ miejscowego specjali-
sty od domu i mebli, od p³uga i dyszla, od
przyrz¹dów i narzêdzi. Jezus uczy siê pozna-
waæ ich pracê i tych, którzy pracuj¹; sama Jego
obecno�æ jest pocz¹tkiem ich odkupienia.
A Józef � jak¿e praca nabra³a teraz dla niego
innego sensu i znaczenia.

Rola Józefa nie ogranicza³a siê jednak
tylko do zapewnienia bytu rodzinie.

Dom w Nazarecie � Grota Zwiastowania. Od wczesnych
wieków uznawana za sanktuarium

ni³ Jahwe dla mnie w czasie wyj�cia z Egip-
tu, bêdzie to dla ciebie znakiem na rêce
i przypomnieniem miêdzy oczami� (Wj
13,8). Ca³e prawo opiera³o siê na ojcu jako
tym, który troszczy siê o wychowanie mo-
ralne i religijne swoich dzieci; Józef nie zlek-
cewa¿y³ tej szczytnej misji, w której jego oj-
costwo odnajdowa³o swoje wype³nienie.

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

 opracowa³ J. �.

rys. Karolina
Gor¹czko

22 kwiecieñ
 3 Niedziela Wielkanocna

�A gdy ranek za�wita³, Jezus
stan¹³ na brzegu.�

Dz 5, 27-32. 40-41;
Ap 5, 11-14; J 21, 1-19

/por. Ewangelia/
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Witra¿ �w. Kazimierza w ko�ciele
w Jaworniku.

Maria Szafraniec

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Witra¿ b³. Salomei
Salomea � �nios¹ca pokój�
Przysz³a na �wiat ok. 1211 roku. Rodzice � Leszek Bia³y, ksi¹-

¿ê krakowski i jego ¿ona Grzymis³awa nadali jej imiê Salomea, po-
chodz¹ce z jêzyka hebrajskiego i oznaczaj¹ce pokój (shalom). Ju¿
jako dwunastolatka w ramach pokojowego traktatu zosta³a zarêczo-
na synowi króla Wêgier � Kolomanowi. Ma³¿eñstwo to zosta³o zawar-
te w 1225 r. Salomea w dzieciñstwie z³o¿y³a �luby czysto�ci, a Kolo-
man je uszanowa³. Ma³¿onkowie dawali ewangeliczne �wiadectwo
poprzez pomoc biednym i cierpi¹cym, a tak¿e zaanga¿owanie w ewan-
gelizacjê pañstwa, w czym pomagali im sprowadzeni z W³och Bracia
Mniejsi I Zakonu �w. Franciszka.

W 1241 podczas najazdu Tatarskiego Koloman zosta³ ranny
w bitwie i zmar³. 30- letnia Salomea powróci³a do Polski, gdzie po-
�wiêci³a siê ¿yciu zakonnemu. Poznawszy regu³ê Braci Mniejszych
chcia³a utworzyæ ¿eñsk¹ wspólnotê �w. Franciszka. Realizacjê tego
planu u³atwia³ fakt, ¿e na tronie zasiada³ jej brat � Boles³aw Wstydli-
wy.  Salomea zosta³a pierwsz¹ polsk¹ klarysk¹, gdy podczas kapitu³y
zakonnej w Sandomierzu w 1245 r. prowincja³ franciszkañski o. Raj-
mund dokona³ uroczystego aktu Jej ob³óczyn, a bp krakowski Pran-
dota udzieli³ Jej konsekracji dziewic, czyli po�wiêci³ na mniszkê. Klasz-
tor ufundowano w Zawicho�cie ko³o Sandomierza, dziêki dotacjom
samej Salomei i jej brata.

Klaryski szybko zjedna³y sobie uznanie miejscowej spo³ecz-
no�ci dziêki surowej regule i mi³osiernym czynom, których dokony-
wa³y. Do klasztoru by³y przyjmowane nie tylko szlachcianki, ale tak-
¿e ch³opki, co w tamtych czasach by³o do�æ du¿¹ innowacj¹. W burz-
liwym okresie najazdów tatarskich Zawicho�cie nie by³o wystarcza-
j¹co bezpiecznym miejscem i siostry przenios³y siê do Ska³y ko³o

Krakowa. Salomea za³o-
¿y³a tam miasto klasztor-
ne na prawie niemiec-
kim.

Salomea, jak g³o-
si legenda, ¿y³a przez 8
lat w stoj¹cej na uboczu
klasztoru pustelni, do
której siê przenios³a szu-
kaj¹c odosobnienia, po-
kuty i na wzór �w. Fran-
ciszka przez samotno�æ,
posty i modlitwê  zbli¿yæ
siê do Boga. Legenda
g³osi, ¿e ¿y³a tam ubrana
w pokutn¹ w³osienicê,
nie ustaj¹c w modli-
twach za ojczyznê. Zmar-
³a w opinii �wiêto�ci 17
listopada 1268 r. Od tej
pory trwa jej kult. Jej
¿ycie jest przyk³adem
skromno�ci, pokory, mi-
³osiernej ofiarno�ci. Królewska córka ¿yj¹ca w pustelnianej grocie
ukaza³a moc modlitwy i wyrzeczeñ. Jan Pawe³ II powiedzia³ �moc
w s³abo�ci siê doskonali�. S³aba kobieta, która za³o¿y³a s³ynny klasz-
tor, wymodli³a wiele ³ask, oddali³a siê od splendoru dworskiego ¿ycia,
zamieni³a go na surow¹ regu³ê klasztorn¹. I nios³a pokój.  W ikono-
grafii atrybutem b³. Salomei jest gwiazda uchodz¹ca z jej ust w chwi-
li �mierci.

Witra¿ b³. Salomei w ko�ciele
w Jaworniku.

Czym jest
muzyka?

c.d. na str. 5

Oto jest pytanie! O ile sztuka � ogól-
nie � ujêta jest w pewne rysy i ramy daj¹ce
siê okre�liæ, o tyle muzyka, � mimo, ¿e jest
jedn¹ z dziedzin sztuki � wymyka siê wszel-
kim teoretycznym definicjom. Kto� kiedy�
powiedzia³, ¿e � �Pisaæ o muzyce, to tak jak
tañczyæ o architekturze�. Znamienne s³owa
oddaj¹ce ca³¹ trudno�æ, na jak¹ napotyka
ka¿dy �heros�, który zmierzyæ siê pragnie
z �tytanem�. Tytanem, który ze swej natury
jest nie do � pokonania(?) � opisania.
Obiektywno�æ w tej sferze ludzkiego ducha
jest niemo¿liwa, bowiem ka¿dy �mia³ek,
który w swej zapalczywo�ci, odwadze, nie-
kiedy z niebywa³ym baga¿em do�wiadcze-
nia i przygotowania wyrusza w tê wêdrów-
kê, by zmierzyæ siê �z gigantem� ulega nie-
stety � i jak zwykle � pora¿ce �walcz¹c
z wiatrakami�. Karty historii muzyki spisa-
ne s¹ wêdrówkami takowych �b³êdnych ry-
cerzy�, których wyczyny, mimo przegranej,
da³y tak¿e przedsmak niepojêtej i bezgra-
nicznej przygody. Wiêc niech bêdzie mi
dane byæ �wiadkiem jedynie � giermkiem
i s³ug¹ wiernym � tych wszystkich �Don Ki-
chotów�, którzy nie bacz¹c na wielk¹ trud-
no�æ i �absurd� tych zmagañ szli i tak przed
siebie.

Jednak by okre�liæ ów �obiekt�, z któ-

rym zmierzyæ siê godzi na polu bitewnym,
wpierw wiedzieæ nale¿y sk¹d jego pocho-
dzenie. Dlatego te¿ wyruszam w g³¹b
studni przesz³o�ci, która stanowi alfê
i omegê wszelkich pytañ i dociekañ �
skarbnicê hipotez i nik³ych odpowiedzi
(które niekiedy pod wzglêdem wielo�ci
i �mia³ych tez wyklucza³y siebie nawzajem).

Jedni bowiem upatrywali pocz¹tków
muzyki w na�ladownictwu przyrody. �piew
ptaków, odg³osy zwierzyny � wed³ug nich �
mog³y byæ pierwszym ogniwem, który roz-
pali³ w cz³owieku chêæ wydobycia z siebie
d�wiêku. Oczywi�cie nie mia³o to �wiado-

mego, twórczego podtekstu. By³o to bar-
dziej zwi¹zane z ¿yciem praktycznym; poro-
zumiewanie, ostrzeganie, sygnalizowanie
podczas np. ³owczych eskapad.

Inni jeszcze upatrywali pocz¹tków w
tym, i¿ cz³owiek pierwotny postrzega³ niebo
i �wiat jako �jaskiniê�. Jaskiniê, któr¹ chcia³
wype³niæ echem. St¹d wydawanie i ³¹cze-
nie przez niego d�wiêków, które jednak
wpierw zrodzi³y mowê. Po�ród innych jesz-
cze hipotez, jest tzw., �prakrzyk��, który cz³o-
wiek wyda³ z siebie w stanie silnego pobu-
dzenia emocjonalnego. Jest równie¿ teo-
ria typu socjologicznego, wed³ug której mu-
zyka powsta³a z u�wiadomienia sobie ryt-
mu pracy zbiorowej. Natomiast w�ród sta-
ro¿ytnych ludów � zw³aszcza w krêgu naj-
starszej i najbardziej osobliwej kultury, jak¹
s¹ Chiny � genezy muzyki nale¿y szukaæ
u nadprzyrodzonych si³. A jako, ¿e u bogów
upatrywali jej pochodzenia, widzieli w niej
tak¿e wielkie znaczenie wychowawcze.

I tak oto niejednokrotnie powy¿sze
hipotezy stawa³y siê przyczyn¹ rozbawienia
mimo swych naukowych roszczeñ i pre-
tensji. Wywo³ywa³y tak¿e fale jeszcze
bardziej wzmo¿onych badañ i muzykolo-
gicznych dociekañ.
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Ocaliæ od
zapomnienia...

Kolejna roczni-
ca
pacyfikacji

Nam tymczasem kazano za rowem, na �niegu po³o¿yæ siê obok siebie
z rêkami do góry i twarz¹ do ziemi. Siostry zrozumia³y równie¿ zamiary
Niemców. W p³aczu, w rozpaczy zegna³y siê z sob¹ i ze mn¹, ca³owa³y dziecko,
w koñcu po³o¿y³y siê za rowem, na �niegu, tak jak nam kazano. Na koñcu
po³o¿y³em siê ja. Nasta³a d³uga chwila oczekiwania na pewn¹ �mieræ. Co
my�la³em � nie wiem, chyba chcia³em, aby jak najszybciej to siê odby³o.

Nagle us³ysza³em serie z karabinu maszynowego i po chwili ciszy poruszy-
³a siê jedna siostra, zajêcza³a i ucich³a. Znów nasta³a cisza. Ja z rêkami pod

g³ow¹ ci¹gle ¿y³em. Za moment pad³a druga seria z karabinu maszynowego. Zajêcza³a znów druga
siostra i co� mi upad³o na rêkaw, jak pó�niej sprawdzi³em, to by³a reszta mózgu 7-letniej córeczki
siostry, której kule karabinowe, rozerwa³y g³owê. Po jakim� czasie dosz³y do mnie g³osy, ¿e kto�
przeskakuje rów, za którym le¿eli�my. Stan¹³ butem przy mojej nodze i us³ysza³em trzask karabino-
wego zamka. To na pewno do mnie bêdzie strzela³. Nie � wystrza³ pad³ do której� z sióstr, która mo¿e
jeszcze ¿y³a. S³yszê nastêpny trzask zamka. To na pewno do mnie. Tak � wystrza³ skierowany do
mojej g³owy, podziurawi³ ca³¹ czapkê, która zsunê³a siê z g³owy. Niemiec odszed³ � by³em ¿yj¹cym
trupem. To by³a czwarta moja �mieræ.

Pozostawiono mnie na �niegu, wraz z trupami dziecka i sióstr. Le¿a³em na �niegu 2 godziny i
przez ca³y czas s³ysza³em wokó³ siebie rozmowy w jêzyku niemieckim. Nie da³o siê ani drgn¹æ. Te
godziny, to dla mnie by³a wieczno�æ. Co my�la³em? Czy w dalszym ci¹gu nie zostanê zdemaskowany.
Co z nami bêd¹ robiæ? Co zrobiê gdy mnie ¿ywcem zakopi¹? Gdzie� nad ranem us³ysza³em znajomy
g³os. Rozpozna³em g³os ówczesnego so³tysa. Niemcy wydali mu polecenie, aby tu nas zakopaæ, by
postara³ siê o ludzi, którzy to zrobi¹. Znów powróci³o pytanie � co mam zrobiæ? Przecie¿ ¿ywcem nie
dam siê zakopaæ! A gdy siê zdemaskujê, to i tak mnie rozstrzelaj¹.

W tym momencie s³yszê, ¿e so³tys prosi, by pozwolono nas pogrzebaæ na cmentarzu. Pytano przez
t³umacza; jak daleko na cmentarz? So³tys odpowiedzia³, ¿e mniej ni¿ kilometr, chocia¿ by³o grubo
wiêcej. Wyra¿ono zgodê. Zatli³a siê iskierka nadziei na ocalenie ¿ycia. Znów to beznadziejne le¿enie
i czekanie. W koñcu s³yszê nadje¿d¿aj¹ce furmanki. Przyjecha³y gdzie� blisko. £adowano
tam cia³a rozstrzelanych mieszkañców Jawornika i co najgorsze, Niemcy sprawdzali. Do
¿yj¹cych oddawali jeszcze strza³y. Znów ciemno w oczach. Przy sprawdzaniu zostanê zabity.
Ale i tym razem uda³o siê. £adowano nas po kolei, ale Niemcy ju¿ nie sprawdzali. £adowaczami
byli moi dobrzy znajomi � koledzy. Za³adowano cia³a sióstr i chwycono mnie. Aby tylko nie daæ
poznaæ, ¿e ¿yjê, gdy¿ wokó³ byli Niemcy! Jak mog³em, stara³em siê nie daæ odwróciæ twarz¹ do góry.
Jeden z kolegów, w tym momencie powiada � �ale on ciê¿ki�.

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

Bardzo trudno przebija siê do naszej �wiadomo-
�ci zale¿no�æ jaka istnieje pomiêdzy poczuciem to¿samo-
�ci rodzinnej, narodowej, spo³ecznej i pañstwowej, a do-
�wiadczeniem historycznym i pamiêci¹ o nim. Potrzebne
s¹ z naszej strony dzia³ania, które mo¿na okre�liæ jako
praktykowanie pamiêci. W codziennym praktykowaniu
pamiêci wa¿n¹ rolê odgrywa wiedza historyczna, szacu-

nek dla przesz³o�ci, wiê� pokoleñ oraz miejsca, budowle
i przedmioty maj¹ce swoje odniesienia historyczne.

Istnieje wiele form praktykowania pamiêci. Powszech-
nie stosowane to: uczestnictwo w obchodach uroczysto�ci pañstwo-

wych (11 listopada, 3 maja, 15 sierpnia itp.?), celebrowanie rocz-
nic, turystyka historyczna, wieczornice, opieka nad miejscami
wa¿nych wydarzeñ, publikacje historyczne, osobisty kontakt ze

�wiadkami historii itd. Je�li chodzi o ten ostatni element uk³adan-
ki praktykowania pamiêci, to z czasem staje siê oczywiste i natural-

ne, ¿e osoby bêd¹ce �¿yw¹ pamiêci¹� odchodz¹. Pozostaj¹ wtedy ich
wspomnienia, które je�li zosta³y zarejestrowane, s¹ bardzo cennym �ród³em odbudowywania
pamiêci. Natomiast rola pamiêci i wiedzy historycznej w wychowaniu pokoleñ jest bezcenna.

A zatem kontynuacja wspomnieñ p. Jana Tomala, który cudownie ocala³ z tragedii
jaka mia³a miejsce 4 kwietnia 1944 r. w Jaworniku, kiedy hitlerowcy spacyfikowali kilkana�cie
zabudowañ w naszej miejscowo�ci, jest wa¿n¹ cegie³k¹ uzupe³niaj¹c¹ luki w naszej pamiêci.
Do�wiadczenie terroru ze strony okupanta oraz okrucieñstwo jakie stosowa³ wobec niewinnej
i bezbronnej ludno�ci wsi i miast w czasie wojny, dowodzi jak ogromna by³a skala represji, jak
wielkie zbrodnie pope³niono na Polakach. Pacyfikacja w Jaworniku wpisana zosta³a w precyzyj-
nie zaplanowany projekt wyniszczenia narodu polskiego. Chocia¿ s¹ to bolesne do�wiadczenia,

to nie wolno nam o nich zapomnieæ, dlatego aby uchroniæ siebie i ocaliæ
naszych bliskich przed powtórk¹ wydarzeñ, które zgotowa³a nam wojna
i ludzka nienawi�æ.

c.d. na str. 6

Powróæmy jednak z wyprawy
�u korzeni� i zwróæmy siê w stronê
szukania odpowiedzi � czym jest?.

Niejeden w swej odwadze
podniós³ rêkê intelektu na to zagad-
nienie, zawsze bêd¹c jednak �obok�,
�tu¿ przy� jakby wiedz¹c, ¿e liczyæ siê
trzeba z przegran¹. I tak jednym
�z rycerzy�, który dotkn¹³ jedynie tego
tematu by³ rzymski literat � Kasjo-
dor (V-VI w n.e.) � �Muzyka to naj-
wdziêczniejsze i nader po¿ytecz-
ne poznanie, kieruje nasz umys³ ku
wy¿szym rzeczom, a uszy koi me-
lodi¹. Dziêki muzyce trafnie my�li-
my, piêknie mówimy i odpowiednio
siê poruszamy�.

Nie wiem czy to odpowied�,
czy te¿ ukazanie korzy�ci, jakie
�z niej� p³yn¹. Wiêc szukam kolej-
nych herosów, którzy zmierzyli siê
z owym �tytanem�. I co? Kolejna enig-
matyczna odpowied�, by nie rzec
pora¿ka � Muzyka to �pocz¹tek i ko-
niec wszelkiej mowy� (R. Wagner),
by w koñcu kto� inny (O. Wilde) ule-
gaj¹c przegranej i godz¹c siê z nie-
mo¿liwo�ci¹ og³osiæ �wiatu, ¿e tak
naprawdê: Muzyka  � �nigdy nie
mo¿e wyjawiæ nam swej tajemnicy�
(i ostatnim swym tchnieniem jakby
usprawiedliwiæ przegran¹ zdaniem)
� "dlatego te¿ jest najdoskonalszym
typem sztuki�� a z tym najzupe³niej
siê zgadzam.

I tak jak historia i karty ksi¹g
pokazuj¹ � ka¿dy giermek i s³uga
marzenia swe posiada i aspiracje
ro�ci ku temu, by mistrza swego
przerosn¹æ i w zmaganiach na polu
bitewnym prze�cign¹æ. Dlatego i ja
pokuszê siê o to, by zostaæ Don Ki-
chotem, który w swych wêdrówkach,
choæ �walczy z wiatrakami� wci¹¿ �
w swym sercu i pod ma³ym skraw-
kiem nieba � szuka odpowiedzi.

Opisaæ � to unaoczniæ. Una-
oczniæ � �to przybraæ w szaty� � by to,
co s³yszalne, sta³o siê niekiedy
oczom dostêpne. Dlatego w noc
gwie�dzist¹ wznie�cie oczy ku nie-
bu i ws³uchajcie siê � a raczej zo-
baczcie � MUZYKÊ.

(Ludwik Jerzy Kern)

Czym jest muzyka? Nie wiem.
Mo¿e po prostu niebem
z nutami zamiast gwiazd.
Mo¿e mostem zaklêtym,
po którym instrumenty
przeprowadzaj¹ nas.
Wszystko �  jak raz kto� orzek³ �
muzyczne ma pod³o¿e,
nawet ksiê¿yca blask.
Czym jest muzyka? Nie wiem.
Mo¿e po prostu niebem
z nutami zamiast gwiazd.

R.B.
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Zosta³em w koñcu za³adowany i le¿a³em u góry na trupach. Przez szparê
pod rêk¹ i przez wóz widzia³em - gdy rusza³a furmanka � buty niemiec-
kich ¿o³nierzy. Ani z przodu, ani z ty³u nic nie widzia³em.

Gdy odjechali kawa³ek drogi, gdy przesta³em s³yszeæ g³osy, posta-
nowi³em siê zdemaskowaæ. Ko³o wozu szed³ ³adowacz � mój kolega, nie-
co w przodzie jecha³ koñmi wo�nica. Tego w³a�nie kolegi, który mnie
za³adowa³ pytam � Jasiek, s¹ Niemcy. Kolega s³ysz¹c te s³owa dos³ownie
uciek³. Podszed³ do mnie wo�nica i powiada � Tomal ¿yje!

Odjechali�my jeszcze kawa³ek, gdy furman stwierdzi³, ¿e jest wol-
na droga i powiada � ma¿esz wiaæ. Podnios³em siê. Nikogo nie by³o na
drodze. Zeskoczy³em z wozu. Do³¹czy³em siê do tych dwóch kolegów
i szed³em kawa³ek drogi razem z nimi. By³o to celowe. Momentalna

ucieczka, mog³a mnie zgubiæ w ostatniej chwili. Czeka³em z utêsknie-
niem, a¿ dojedziemy bli¿ej lasu i ile tylko pozosta³o mi si³ ucieka³em jego
kierunku. Nareszcie zbawienny las. By³em uratowany.

Do koñca okupacji tu³a³em siê po cudzych k¹tach. Có¿ mia³em
robiæ? Zginêli moi najbli¿si � siostry, dziecko. Spali³ siê ca³y dobytek,
ca³e zabudowania. Spali³ siê ulubiony mój pies, który uwi¹zany by³ przy
budzie.

Na tym koñcz¹ siê relacje o pacyfikacji pana Jana Tomala
spisane przez pana Jana Bidziñskiego, by³ego dyrektora Szko³y
Podstawowej w Jaworniku. W nastêpnym numerze BK wspomnie-
nia pana Jana Wêgrzyna drugiego �wiadka tamtych wydarzeñ.

Wiejska dziewczyna

Wiejska dziewczyna,
w tym krasnym stroju,
naj³adniej wygl¹da w �wiecie,
jako na miedzy ta ró¿a polna,
jako to ³¹kowe kwiecie.

Spódniczka na niej suto zmarszczona,
gorset wyszywany w kwiaty,
w³osy w warkocze równo splecione
a w tych warkoczach b³awaty.

Jeszcze fartuszek w pasie zwi¹zany,
na g³owie chusteczka krasna,
sznury korali wokó³ szyi,
a twarz pogodna i jasna.

Bo matu� moja tak siê nosi³a,
i ja te¿ kocham te stroje,
te stroje wiejskie jasne i proste,
jak proste jest serce moje.

 Pie�ñ tê,
opisuj¹c¹

strój
dziewczy-

ny, �piewa-
³o siê przy
skubkach

albo te¿, jak siê inaczej
mówi³o � przy darciu

pierza.

Ze wspomnieñ Marii Ho³uj

Pierwsze zebranie nowej Rady Duszpasterskiej

W. Sz.

Dnia 11 marca br. na plebanii
w Jaworniku odby³o siê pierwsze spo-
tkanie nowo powo³anej Rady Duszpa-
sterskiej. W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy cz³onkowie Rady.

Zebranie rozpoczê³o siê mo-
dlitw¹, w której  ks. Proboszcz W³ady-
s³aw Salawa zawierzy³ wszystkich obec-
nych, a tak¿e cele i zadania Rady Panu
Bogu. Nastêpnie Ks. Proboszcz  uro-
czy�cie powita³ przyby³ych oraz przed-
stawi³ oczekiwania i nadzieje jakie wi¹-
¿e z powo³aniem Rady kieruj¹c do ze-
branych s³owa: �Nasza Parafia jest da-
rem Dobrego Boga. Jest równie¿ owo-
cem wspó³pracy cz³owieka z Panem
Bogiem. Jej obecny kszta³t zawdziêcza-
my trudom i wysi³kom poprzednich po-
koleñ. To dziedzictwo wiary i pobo¿no-
�ci naszych przodków podejmujemy
dzi� w duchu wielkiej odpowiedzialno-
�ci. Naszym zadaniem jest godnie kon-
tynuowaæ i rozwijaæ to dzie³o. Pragnê bar-
dzo, aby to zadanie podejmowaæ i wy-
pe³niaæ wspólnie. Ufam, ¿e z pomoc¹
Bo¿¹ sprostamy  stoj¹cym przed nami
wyzwaniom.�

Nastêpnie cz³onkowie Rady
otrzymali statut Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej podpisany przez Ks. Kardy-
na³a Franciszka Macharskiego, z którym

siê wspólnie zapoznali. W dalszej
czê�ci spotkania Ks. Proboszcz za-
chêci³ zebranych do zabierania g³o-
su i zg³aszania spraw, którymi na-
le¿a³oby siê zaj¹æ w najbli¿szym
czasie. Zastrzeg³ jednak, ¿e na
pierwszym spotkaniu zostan¹ one
jedynie zasygnalizowane i czê�cio-
wo przedyskutowane.

Decyzje w tych sprawach
bêd¹ podejmowane na kolejnych
spotkaniach Rady.

Poni¿ej przedstawiamy zg³oszone
przez cz³onków Rady tematy:

• ³awki na zewn¹trz ko�cio³a �
potrzebne w przypadku omdleñ
i zas³abniêæ

• toalety � stan obecnych toalet jest
bardzo z³y, a istnieje potrzeba zapew-
nienia dostêpu w czasie Mszy �w.
i nabo¿eñstw do toalet o odpowied-
niej czysto�ci i standardzie

• zamykanie terenu wokó³ ko�cio³a
w godzinach nocnych

• sprz¹tanie ko�cio³a
• �piew w ko�ciele � pie�ni nowe

i tradycyjne
• schody w kierunku strony pó³noc-

nej � potrzeba ich remontu
• gablota na og³oszenia parafialne na

zewn¹trz ko�cio³a � problem jej
usytuowania

• usytuowanie zabytkowego dzwonu
• problem warunków sanitarnych

w blokach OHP
• malowanie wnêtrza ko�cio³a

Zachêcamy wszystkich parafian
o zg³aszanie swoich uwag i propozycji na
wy¿ej wymienione tematy do przedstawi-
cieli Rady Duszpasterskiej w swoich rejo-
nach.



Moje przes³anie
to pro�ba
o modlitwê

29 kwiecieñ
4 Niedziela Wielkanocna

�Moje owce s³uchaj¹ mego
g³osu, a Ja znam je.�

Dz 13, 14. 43-52;
Ap 7, 9. 14-17;
J 10, 27-30

 /por. Ewangelia/

c.d. na str. 9
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Bia³y Kamyk: Proszê powiedzieæ nam kilka
s³ów o sobie. Sk¹d Ksi¹dz pochodzi, jakie
ukoñczy³ szko³y, seminarium�

Ks. S³awomir Su³owski: Pochodzê, tak jak
Wasz ks. Proboszcz z Krakowa D¹bia. Po-
chodzimy z jednej parafii �w. Stanis³awa .
W tym roku, w którym ks. W³adys³aw by³ wy-
�wiêcony na kap³ana, mia³ prymicje, w roku
1987, ja zda³em maturê i poszed³em do se-
minarium, czyli zast¹pi³em go w seminarium
z naszej parafii. Wcze�niej znali�my siê. Bar-
dzo lubi³em ks. W³adys³awa. Kiedy by³em
jeszcze ch³opakiem w liceum, odwiedza³em
go jeszcze jako kleryka i muszê powiedzieæ,
¿e imponowa³ mi tak¹ swoj¹ przyjacielsk¹
postaw¹ i dobrym charakterem. Jako� mnie

zachwyci³, by³ takim moim wzorem,
jeszcze zanim poszed³em do semina-
rium. Potem kontakt urwa³ siê, ale
ostatnio spotkali�my siê kilka razy i tak
jako� wysz³o, ¿e zaprosi³ mnie do wy-
g³oszenia rekolekcji.

Jak to siê sta³o, ¿e Ksi¹dz podj¹³ pra-
cê duszpastersk¹ w Czechach? Czy
Ksi¹dz przygotowywa³ siê do niej,
chocia¿by poprzez naukê jêzyka?
Ja by³em zawsze taka misjonarska

dusza, ju¿ w seminarium. Ci¹gnê-
³o mnie do �wiata, lubiê pod-

ró¿owaæ, ale to jest inna
sprawa. Kiedy� zapro-

si³ nas na wakacje

ks. biskup z ¯ytomierza na Ukrainie. Po-
jecha³em tam jeszcze z jednym moim ko-
leg¹ z rocznika, pochodz¹cym z Zakopa-
nego, Tomkiem Trzebuni¹. Zwiedzali�my
wszystko. Od Kijowa po Charków, Kamie-
niec Podolski i Lwów. Zje�dzili�my z bi-
skupem ca³¹ Ukrainê. Na parafiach po-
magali�my ksiê¿om naprawiaæ ko�cio³y,
malowaæ okna, jako diakoni mówili�my
kazania. Jako diakon by³em tak¿e  na
kilkumiesiêcznej praktyce na S³owacji.
Poniewa¿ tutaj w Krakowskiej Diecezji
jest kilkana�cie parafii, gdzie s¹ S³o-
wacy, na Spiszu, Orawie, w Jab³once,
kard. Macharski posy³a³ co jaki� czas
na S³owacjê diakonów na praktykê,  by
tam siê uczyli trochê mówiæ po s³owac-
ku i ¿eby mogli tu odprawiæ Mszê �w.
dla S³owaków. Na S³owacji nauczy³em
siê trochê jêzyka, chodzi³em do szko³y
s³owackiej. O Czechach jednak jeszcze
wtedy nie my�la³em. Pozna³em tam
jednak bardzo sympatyczn¹ rodzinê,
która siê bardzo dobrze zna z biskupem
pomocniczym z O³omuñca w Czechach.
I oni mnie z nim przez przypadek po-
znali. Biskup je�dzi³ na urlop do ich chat-
ki, któr¹ maj¹ w Tatrach. Ja ju¿ do�æ
d³ugo my�la³em o pracy misyjnej. Nie
w Afryce, wiedzia³em, ¿e to nie mo¿e byæ
gdzie� daleko, ale tak przemy�liwa³em
o tej S³owacji, Ukrainie� Czechy nie
przysz³y mi bardzo do g³owy. Jednak jak
porozmawia³em z tym biskupem, jak on
mi poopowiada³ jaka tam jest sytuacja
i pojecha³em tam, zobaczy³em, pozna³em
kilku polskich ksiê¿y tam pracuj¹cych, no
i oni mnie do tej pracy zachêcili. Tak, ¿e
przez znajomych na S³owacji trafi³em do
Czech. Trzy lata wcze�niej by³em wikarym
w Zawoi i rok wikarym w Skawinie.

Proszê przybli¿yæ nam miejsce swej
pracy duszpasterskiej. Ile mieszka tam
ludzi, jaki jest to rejon �  rolniczy, prze-
mys³owy, ilu mieszkañców liczy parafia?

Jak przyjecha³em do Czech to musia³em
siê uczyæ jêzyka, poniewa¿ po czesku nie
umia³em ani s³owa. S³owacki jêzyk jest
wprawdzie trochê podobny do czeskiego,
ale to zupe³nie inny jêzyk, zupe³nie. Daw-

niej Czesi rozumieli po s³owacku i S³owa-
cy po czesku, bo by³a Czechos³owacja. Mieli
wymieszane programy telewizyjne trochê
po czesku, trochê po s³owacku i wszyscy
wszystko rozumieli. A odk¹d siê rozdzieli³a
Czechos³owacja na dwa pañstwa, to ju¿
dzisiaj dzieci czeskie nie rozumiej¹ po s³o-
wacku, bo nie maj¹ kontaktu z tym jêzy-
kiem. Wiêc ja musia³em siê uczyæ po cze-
sku. Chodzi³em do szko³y, mia³em nauczy-
cielkê, pisa³em, odprawia³em co mog³em.
Czytaæ nauczy³em siê szybko, ale co inne-
go mówiæ. Wiêc dwa lata by³em wikarym
w takim wiêkszym mie�cie, które siê nazy-
wa Pøerov, oko³o 20 km od O³omuñca. Sy-
tuacja w mie�cie by³a taka � 50 tys. miesz-
kañców, 1 tys. ludzi wierz¹cych, czyli 2%,
dwóch ksiê¿y. Obs³ugiwali�my 5 parafii �
2 w mie�cie i 3 w s¹siaduj¹cych wioskach.
Po 2 latach bycia tam wikarym, jak siê ju¿
trochê nauczy³em jêzyka, no to zosta³em
od razu proboszczem.

W O³omuñcu?

Nie, nie w O³omuñcu. O³omuniec to jest
stolica diecezji. Tam jest arcybiskup me-
tropolita. Ja jestem proboszczem w takich
trzech ma³ych parafiach. Mieszkam w Pre-
rova. Tam ka¿dy ksi¹dz ma co najmniej trzy
parafie, bo nie ma ksiê¿y. Na czterysta para-
fii w diecezji w nieca³ych dwustu jest ksi¹dz,
a do reszty parafii ksi¹dz tylko doje¿d¿a. Tak,
¿e ja mam trzy parafie i do tego dwie kaplice
wyjazdowe, które nie s¹ parafiami. I tam ju¿
jestem proboszczem osiem lat. Jest to na
wsi. Jest to teren rolniczy. Bardzo dobra gle-
ba. Uprawiaj¹ tam rzepak, pszenicê, buraki
cukrowe. Natomiast  w rolnictwie w tej chwi-
li nie pracuje du¿o ludzi, bo s¹ to wszystko
du¿e spó³dzielnie, wielkie pola. Wiêkszo�æ
ludzi pracuje w fabrykach, zak³adach. Ci,
którzy tam pracuj¹ zawsze siê �miali z tych
z tego rolniczego regionu, który nazywa siê
Hana, ¿e ci Hanacy bardzo lubi¹ klêczeæ, ale
nie w ko�ciele, tylko w burakach (�miech).
Tak, ¿e u mnie na tysi¹c mieszkañców
w parafii, w której mieszkam, ok. 100 � 120
chodzi do ko�cio³a. W pozosta³ych para-
fiach jest jeszcze gorzej, tam nie ma ksiê-
dza od 40 lat.

Ks. dziekan S³awomir Su³owski,
proboszcz parafii Vlko� u Pøerova w Cze-
chach, w dniach 18 � 21 marca wyg³osi³
w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.

Rozmowê dla �Bia³ego Kamyka�
przeprowadzi³ Jan �wierczek.
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MODLITWA "ZDROWA� MARYJO"
W JÊZ. CZESKIM

c.d. na str. 8

MODLITWA "OJCZE NASZ"
W JÊZ. CZESKIM

Jak przyjêli Ksiêdza tamtejsi parafianie?

Ucieszyli siê bardzo. W ogóle siê ciesz¹, ¿e
dostali ksiêdza. Bo jak im umar³ poprzedni
proboszcz po 25 latach pos³ugi, ks. biskup
nie mia³ tam kogo pos³aæ. Umar³ proboszcz,
dosta³ zawa³u, znale�li go w ³ó¿ku, no i�
nie dostali ksiêdza. Plebaniê zamknêli na
cztery spusty i przez dwa lata ksiêdza nie
mieli w ogóle. To sobie wyobra�cie.

Zupe³nie inne warunki ni¿ u nas.

Ksi¹dz nie przyjdzie ¿aden, bo nie ma kogo
tam pos³aæ. I dopiero po dwóch latach przy-
szed³em ja. Nie, nie przeszkadza³o im to,
¿e jestem Polakiem. Mo¿e gdzie� przy gra-
nicy s¹ jakie� problemy polsko-czeskie,
jakie� nalecia³o�ci z historii, konflikty. Jest
tam mniejszo�æ polska, nie zawsze z ta
mniejszo�ci¹ dobrze ¿yj¹. Tak bywa. Tam
gdzie ja jestem, to jest 150 km od granicy.
Wiêc tam ¿adnych Polaków nie ma. Przyjêli
mnie bardzo dobrze. Podobno chwal¹ mnie,
¿e dobrze mówiê po czesku, ale to oni za-
wsze bêd¹ chwaliæ� (�miech). Pracuje siê
dobrze. Tych ludzi nie jest du¿o, ale zawsze
jest co robiæ, na dodatek teraz zosta³em
dziekanem dekanatu. Mój poprzednik
umar³ na zawa³, te¿ m³odo � 55 lat. Wiêc
teraz jako dziekan mam du¿o wiêcej je¿d¿e-
nia, wizytacji, wyjazdów do kurii�

Z tego czym Ksi¹dz ju¿ siê z nami podzie-
li³ wyci¹gn¹æ mo¿na wniosek, ¿e wiara
wierz¹cych w Czechach sporo kosztuje.

Ja powiem szczerze. Ja ich podziwiam.
W czasach komunizmu tam by³o prze�la-
dowanie, którego my sobie zupe³nie nie wy-
obra¿amy. Tysi¹ce ludzi, którzy siedzieli
w wiêzieniach za to, ¿e byli lud�mi wierz¹cy-
mi, ja ich znam. Ksiê¿a, którzy go³ymi rêka-
mi wynosili rudy uranu a potem umierali
z napromieniowania na raka. By³ czas, ¿e
w ca³ej Czechos³owacji nie by³o ¿adnego bi-
skupa na wolno�ci. Wszyscy biskupi byli

w wiêzieniach. Nie mia³ kto
�wiêciæ ksiê¿y. Za jakiekolwiek
nieposluszeñstwo w³adzy byli
usuwani w ci¹gu 24 godzin
z parafii. Nie mogli znale�æ ¿ad-
nej pracy, albo tylko tak¹ na jak¹
uzyskali pozwolenie, np. �mie-
ciarza. Kardyna³ Vlk, dzisiejszy
Prymas Czech, przez kilkana-
�cie lat my³ okna w sklepach
w Pradze. Wszyscy wierz¹cy byli
prze�ladowani. Jak tylko mieli
napisane, ¿e rodzina religijnie
wychowuje dzieci, to ¿adne nie
zda³o matury, choæby umia³o na
pi¹tkê. Wiedzieli, ¿e nie mog¹ i�æ na stu-
dia. Tamte czasy z wiar¹ w sercu prze¿y³a
jedynie garstka ludzi, ale siê nie poddali
i naprawdê podziwiam tych, którzy wytrwa-
li. Znam tych ludzi, wiem ile ich to koszto-
wa³o. A dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e ci sami
ludzie, którzy wtedy wytrwali, których to kosz-
towa³o bardzo du¿o ³ez i cierpienia, dzi� ci
sami ludzie ¿yj¹ w �rodowisku ateistycz-
nym i musz¹ znowu dawaæ �wiadectwo.
Ich rola siê nie skoñczy³a. Na barkach tych
samych ludzi jest �wiadectwo. Wtedy je da-
wali i dzisiaj znowu, tylko w innych warun-
kach. Dzisiaj nie zamykaj¹ ich do wiêzieñ
tylko siê z nich �miej¹. I ja ich podziwiam,
bo jest tak, ¿e jedyne dziecko z klasy chodzi
na religiê, dzieci siê z niego �miej¹, poka-
zuj¹ palcami�

W tej sytuacji wierz¹cy z pewno�ci¹
bardzo siê wspieraj¹.

Tak, bardzo siê wspieraj¹. Wspólnoty pa-
rafialne s¹ ma³e i dziêki temu s¹ bardzo
mocno scalone. Poniewa¿ nie ma ksiê¿y,
du¿a czê�æ pracy parafialnej jest na bar-
kach ludzi �wieckich.

Na przyk³ad...

Ja jestem tam sam. Mam trzy parafie. Nie
mogê mieæ co dzieñ wszêdzie mszy �wiê-

tej. Wiêc mam codziennie mszê �w. gdzie
indziej. Wiêc jak mam tu, to tam nie maj¹.
No i w tych dniach ludzie sami tam sobie
organizuj¹ nabo¿eñstwa i ¿ycie parafialne.
�wieccy wiêcej w³¹czeni s¹ w liturgiê.
U mnie czytaj¹ ludzie doro�li.. Poniewa¿
jest ma³o ludzi, jest te¿ ma³o ministrantów,
wiêc ludzie siê przyzwyczaili � wychodz¹
z ³awek, czytaj¹ i wracaj¹ do ³awek. I s¹ do
tego piêknie przygotowani. Anga¿uj¹ siê
w ró¿ne wspólnoty modlitewne. U mnie na
przyk³ad jest wspólnota matek, które siê
modl¹ za swoje dzieci, bo stwierdzili, ¿e
wychowanie dzisiaj dziecka na poczciwe-
go cz³owieka to jest naprawdê cud, w tym
�wiecie jaki jest.

Czy istniej¹ dzia³aj¹ wspólnoty oazowe,
odnowy w Duchu �w., neokatechume-
nalne, stowarzyszenia katolickie, ruchy
rodzinne�?

Trochê siê inaczej nazywaj¹. Nie s¹ to
wspólnoty oazowe, s¹ to wspólnoty m³o-
dzie¿owe. Oczywi�cie, s¹ te¿ takie ruchy
jak neokatechumenat. Bardzo rozpo-
wszechniony jest ruch Fokolare, w³oski
ruch, który za³o¿y³a Chiara Lubich. Na-
wet wielu ksiê¿y do niego nale¿y, rów-
nie¿ biskupi. M³odzie¿y jest ma³o. Ale
w tej chwili organizujemy ogólnokrajowe
spotkanie m³odzie¿y. Liczymy, ¿e bêdzie
ok. 5 tys. m³odych ludzi z ca³ych Czech.
Bêdzie to w sierpniu.

Czy dzia³aj¹ w Waszym Ko�ciele ponad-
parafialne katolickie stowarzyszenia,
organizacje?

Parafia
Øíkovice.
Ks. S³awomir
Su³owski
z parafianami

Otèe ná�, jen� jsi na nebesích,
posvì� se jméno tvé.
Pøijï království tvé.
Buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb ná� vezdej�í dej nám dnes.
A odpus� nám na�e viny,
jako i my odpou�tíme na�im viníkùm
a neuveï nás v poku�ení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
po�ehnaná jsi mezi �enami
a po�ehnaný plod �ivota tvého Je�í�.
Svatá Maria, Matko Bo�í,
pros za nás høí�né,
nyní i v hodinu smrti na�í. Amen
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Parafia Stará Ves (Czechy)

Bardzo dobrze dzia³a �Caritas�. Funkcjonuje
w ca³ych Czechach. Na przyk³ad w Diecezji
O³omunieckiej �Caritas� zatrudnia 400 lu-
dzi! To jest bardzo du¿o. Prowadz¹ mnó-
stwo ró¿nych o�rodków, s¹ bardzo cenieni
przez ateistyczne pañstwo. �Caritas� to jest
taka nasza wizytówka. W Czechach s¹ strasz-
ne uprzedzenia do Ko�cio³a.
Przez setki lat ludzie s³yszeli tylko, ¿e kato-
licy to s¹ ci �li, którzy chc¹ zniszczyæ naród
czeski. Znana jest spraw spalenia Husa,
bohatera narodowego. Habsburgowie
prze�ladowali Czechów i nie pozwalali mó-
wiæ po czesku. Równie¿ komuni�ci przed-
stawiali Ko�ció³ w najgorszym �wietle. Dzi-
siaj tych uprzedzeñ jest w ludziach bardzo
du¿o. Natomiast �Caritas� jest tak¹ wizy-
tówk¹, która burzy te uprzedzenia, bo �Cari-
tas� nawet niewierz¹cy bardzo ceni¹, bo
robi tam bardzo dobr¹ pracê. Ka¿dy oddzia³
�Caritas� zatrudnia kilkana�cie - kilkadzie-
si¹t pielêgniarek, które chodz¹ po prostu
po domach, gdzie s¹ ludzie starzy i chorzy
i pomagaj¹ tym ludziom siê umyæ, zrobiæ
zastrzyk, pielêgnuj¹ ich, przewijaj¹, zak³a-
daj¹ opatrunki� Wiêc bardzo ³adnie
wchodz¹ miêdzy ludzi.

Jakie zadania duszpasterskie uwa¿a
Ksi¹dz za najwa¿niejsze?

Tak... Ja siê nie ³udzê, ¿e nawrócê ca³e
Czechy (�miech). I nikt z nas siê nie ³udzi.
Wszyscy wiedz¹, ¿e to co by³o niszczone
przez 50 lat, trzeba naprawiaæ przynajmniej
przez 100 lat, ¿e to jest praca na pokolenia.
Widzê jednak jak zmienia siê struktura
w Ko�ciele. Jest coraz wiêcej m³odych ro-
dzin wierz¹cych z ma³ymi dzieæmi. I to jest
bardzo du¿e zadanie i akcent siê k³adzie
w³a�nie na m³ode rodziny, na rodziny
z dzieæmi, na pracê z rodzinami. I to jest
taka priorytetowa praca.

Wobec takiej sytuacji jak¹ Ksi¹dz przed-
stawi³ mo¿e rodziæ siê pytanie, jaki �wiat
warto�ci uznaj¹ Czesi?

Jest to bardzo skomplikowane pytanie.
Z jednej strony ludzie niewierz¹cy, atei�ci
nie znaczy, ¿e s¹ �li, jest w nich wiele do-
bra. Ja znam wokó³ siebie bardzo du¿o lu-
dzi niewierz¹cych, z którymi siê na co dzieñ
spotykam i mogê powiedzieæ, ¿e s¹ to do-
brzy ludzie. Oni sobie pomagaj¹. Niektórzy
prowadz¹ bardzo piêknie swoje rodziny,
dzieci studiuj¹. Wielki jest pêd do nauki.
M³odzie¿ studiuje po kilka wydzia³ów na-
raz, uczy siê jêzyków. Wie, ¿e to jest przy-
sz³o�æ i mo¿liwo�æ znalezienia dobrej pra-
cy. Nie znaczy, ¿e niewierz¹cy to s¹ jacy�
zdeprawowani. Jednak, niestety, zw³aszcza
w wielkich miastach, np. w Pradze, 50%
ma³¿eñstw siê rozpada do 3 lat. Statystyki
tak mówi¹. Jeste�my �wiadomi, ¿e stano-
wimy mniejszo�æ, nie zmienimy tam pra-
wa, np. odno�nie aborcji. Aborcja stoso-
wana jest bez problemu. Organizujemy ak-
cje z okazji Dnia ¯ycia, który przypada na

�wiêto Zwiastowania Pañskiego, jedziemy
do Pragi by uczestniczyæ  w Marszu ¯ycia.
W tym roku mija 50 lat ustanowienia tego
prawa w Czechach. Ale �wiadomi jeste�my,
¿e tego nie zmienimy. Raczej nam chodzi
o to w tych ró¿nych akcjach, ¿eby nasi lu-
dzie, katolicy, mieli w tych sprawach dziêki
temu jasne pogl¹dy.

Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e w spo³e-
czeñstwie zauwa¿a siê du¿y relatywizm.

Tak, w wiêkszo�ci spo³eczeñstwa jest re-
latywizm, natomiast my dbamy raczej o to,
¿eby katolicy mieli jasny pogl¹d.

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Zmartwychwstania
Pañskiego. Jak obchodzone s¹ one
w Czechach? Czy towarzysz¹ im jakie�
tradycyjne zwyczaje?

W wymiarze ko�cielnym obchodzone s¹ tak
samo. Nie ma jednak procesji rezurekcyj-
nej w niedzielê. Uroczysta msza �w. Zmar-
twychwstania jest w sobotê po zachodzie
s³oñca, bez procesji. Poza tym jest wszyst-
ko tak samo oprócz tego, ¿e w Poniedzia-
³ek Wielkanocny nie ma �migusa, ale jest
za to inny zwyczaj. Ch³opcy plot¹ z wikliny
takie bicze ozdobione wst¹¿eczkami i bie-
gaj¹ po wsi i bij¹ dziewczêta po nogach
(�miech). A dziewczyny musz¹ im za to jesz-
cze zap³aciæ, ¿eby ich nie bili � daæ jakie�
s³odycze, albo jak¹� czekoladkê, ¿eby ich
nie bili po nogach. A wiêc w poniedzia³ek
wszyscy ch³opcy wierz¹cy i niewierz¹cy la-
taj¹ z takimi biczami z wikliny i szukaj¹ gdzie
siê jaka� dziewczyna pojawi, ¿eby j¹ zbiæ
po ³ydkach (�miech).

A pisanek nie ma?

S¹, pisanki s¹.

A jakie mia³by Ksi¹dz dla naszej jawor-
nickiej Wspólnoty przes³anie?

Moje przes³anie to pro�ba o modlitwê,
o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest o to,
¿eby ci ludzie wierz¹cy, którzy tam s¹, którzy
tam ¿yj¹, mieli odwagê dawaæ �wiadectwo.
Bo ja nieraz widzê, ¿e tam ksi¹dz nie starczy.
Mówi¹ � ksi¹dz musi tak mówiæ dlatego, ¿e
go wy�wiêcili, za to mu p³ac¹ pieni¹dze. Na-
tomiast naprawdê potrzebne jest �wiadec-
two ludzi �wieckich. ¯eby oni potrafili w tych
rodzinach, w zak³adach, gdzie pracuj¹,
w szko³ach, w tych �rodowiskach pokazaæ
ludziom chrze�cijañstwo i Chrystusa. I je�li
s¹ jakie� nawrócenia, to najczê�ciej takim
sposobem, ¿e siê ludzie spotykaj¹, zainte-
resuj¹ siê ich wspólnotami rodzinnymi i tam
ludzie odnajduj¹ Pana Boga. Ksiê¿a ju¿ tyl-
ko stawiaj¹ kropkê na �i�, wprowadzaj¹ ich
do wspólnoty Ko�cio³a. I druga rzecz � mo-
dlitwa o powo³ania kap³añskie i zakonne.
Tam potrzeba powo³añ. Gdyby tam by³
w ka¿dej parafii ksi¹dz, to wszystko wygl¹-
da³oby inaczej. Nas ksiê¿y z Polski pracuje
tam ok. 200 w ca³ych Czechach. To jest do�æ
du¿o. Tu gdzie ja pracujê jest do�æ dobrze,
ale tam w Czechach Zachodnich � Praga,
Pilzno, niektórzy ksiê¿a maj¹ po 12 parafii,
a w ka¿dej parafii po 5 ludzi wierz¹cych
i wal¹ce siê ko�cio³y. A wiêc o modlitwê
o powo³ania. Tych powo³añ trochê jest.
�wiêcimy za rok 5 � 6 kap³anów w diecezji
o³omunieckiej, a umiera 10 kap³anów, �red-
nia wieku jest 65 lat. Ksiê¿a s¹ schorowani,
po tych do�wiadczeniach, wiêzieniach. Tam
ka¿dy stary ksi¹dz je�li umiera, to jak mu
napisz¹ klepsydrê, to ma tam napisane �
wiêziony w latach� (�miech). I ka¿dy ma
tam przynajmniej 5 � 10 lat krymina³u, ka¿dy.

Ksi¹dz jest bardzo pogodnym cz³owie-
kiem

Staram siê. Bez pogody ducha i ufno�ci
niewiele bym w takich warunkach zdzia³a³.

Pozwoli Ksi¹dz, ¿e podzielê siê z Ksiê-
dzem znanym mi przes³aniem, które otrzy-
ma³a od Pana Jezusa w latach 40-tych
w niedalekiej Stryszawie, dzi� S³u¿ebnica
Bo¿a � Kunegunda  Siwiec. Stryszawa jest
znana równie¿ z tego, ¿e przyje¿d¿ali tam
do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek
kard. Stefan Wyszyñski i kard. Karol Woj-
ty³a nie tylko na odpoczynek, ale by two-
rzyæ program milenijnej odnowy naszego
narodu. Otó¿ jedne ze s³ów, które skiero-
wa³ nasz Pan do Kundusi brzmi¹ � �Za-
wsze zachowuj spokój i rado�æ, bo kocham
dusze weso³e. Stawaj siê coraz mniejsz¹.
Bo im mniejsza bêdziesz, tym bêdziesz mi
milsz¹�. Pragnê gor¹co zadedykowaæ
Ksiêdzu te piêkne s³owa nie mog¹c siê
jednocze�nie oprzeæ wra¿eniu, ¿e Ksi¹dz
jest w³a�nie takim umi³owanym dziec-
kiem Pana. Pragnê tak¿e podziêkowaæ
za to, ¿e Ksi¹dz przychyli³ siê do zaprosze-
nia naszego ks. Proboszcza, przyjecha³ do
nas i wyg³osi³ rekolekcje, a tak¿e za piêk-
ne s³owa, które w tej rozmowie Ksi¹dz do
nas skierowa³.
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Historia  Pañstwowego  Przedszkola
w Jaworniku (V)

Nasta³ rok 2000, wkraczamy w nowy wiek, tak¿e w przedszkolu. Co przy-
niesie nowe tysi¹clecie?

Dyrekcja przedszkola z przedstawicielami Rady Pedagogicznej zorganizo-
wa³a na terenie przedszkola dochodow¹ zabawê sylwestrow¹. Bawi¹ce siê pary
z³o¿y³y datki pieniê¿ne, które zosta³y przeznaczone na zakup sprzêtu do ogrodu

przedszkolnego.
W roku szkol-

nym 2001/ 2002
nast¹pi³y zmiany
kadrowe. Do przed-
szkola zosta³a przy-
jêta nauczycielka
Edyta Ajchler i nowa
kucharka: pani
Teresa Bargie³.

W roku 2002/
2003 pani Józefa
Rusek po przepra-

cowaniu 35 lat przesz³a na emeryturê, pani Marianna
Kiszka obchodzi³a 30 lecie pracy, pani Halina Samek 35
lecie. By³y kwiaty, ¿yczenia, podziêkowania za owocn¹, d³u-
goletni¹ pracê.

W 2003 roku udzielaj¹ siê w pracy spo³ecznej
na rzecz przedszkola rodzice dzieci. Pañstwo Górali-
kowie zabezpieczyli bramkê do przedszkola w taki spo-
sób, ¿e dzieci same jej nie otworz¹ oraz naprawili ze-
rwane ³añcuchy, które maj¹ uniemo¿liwiæ wtargniêcie
dzieci na ulicê. Pan Jerzy Bargie³ odnowi³ kuchniê
przedszkoln¹.

Przedszkole odwiedzaj¹ profesjonalni akto-
rzy, ale i tak¿e m³odzi arty�ci- dzieci z klasy II i III
Szko³y Podstawowej. Pod kierunkiem p. Danuty
Ku�miñskiej i p. Beaty Warzechy zaprezentowa³y
przedstawienie: Zaj¹czek, program s³owno-mu-
zyczno-taneczny: Na ludowo, tañce i przy�piewki
ludowe z regionu �l¹ska. Uczniowie przedstawili
tak¿e Jase³ka. Spektakl spotka³ siê z wielkim uzna-
niem dzieci, sprawi³ im wiele rado�ci.

11.XII.2003 roku w przedszkolu uroczy�cie
obchodzono 40- lecie jego istnienia. Zaproszonych
go�ci powita³a p. dyrektor, krótko przedstawi³a hi-

storiê powstania placówki. Pó�niej wyst¹pili przed-
szkolacy z Jase³kami, przygotowanymi przez nauczy-
cielkê: Bo¿enê Kurdziel. W�ród go�ci znale�li siê:
p. naczelnik Aleksandra Mistarz, p. wizytator Teresa
Kowalczyk, przedstawiciele Rady So³eckiej, dyrek-
tor gimnazjum p. Marzec, p. Janina Dziewoñska.
Znakomitym go�ciom rozdano pami¹tkowe obraz-
ki z wyhaftowanym li�ciem jaworu, drzewa, które
jest symbolem naszego przedszkola.

Od roku 2005 Rada Rodziców, p. dyrektor
i pracownicy przedszkola organizuj¹ zabawy karna-
wa³owe, dochodowe, na Stra¿nicy OSP. Zabawy s¹
wspania³e, atmosfera gor¹ca, posi³ki smaczne,
orkiestra na medal, �mieszne fanty. Go�cie bawi¹
siê doskonale do bia³ego rana.

W przedszkolu coraz wiêcej siê dzieje. Dzie-
ci bior¹ udzia³ w konkursach recytatorskich, kon-
kursach �piewania piosenek, konkursach plastycz-

nych, rozwijaj¹c w ten sposób
swoje zdolno�ci i zami³owania.
I zdobywaj¹ nagrody. W konkur-
sie zorganizowanym przez Urz¹d
Miasta i Gminy w My�lenicach nt.:
�Uroki Ziemi My�lenickiej w twór-
czo�ci dziecka�, grupa II zosta³a
wyró¿nienie oraz nagrody dla
wszystkich autorów dzie³a. II miej-
sce za wiersz "Dobra wró¿ka"
otrzyma³ Anto� Polewka, wyró¿-
nienia za piosenki z tekstem
Wandy Chotomskiej otrzyma³y:
Terenia So³tys, Klaudia Janicka
i Szczepan So³tys.

Organizujemy mnóstwo wy-
cieczek, tych bli¿szych i tych dal-
szych: do Krakowa, do Zakopa-
nego, do Kalwarii, do My�lenic,
do stadniny koni, do groty solnej,
do o�rodka zdrowia, do galerii
�wiat zabity dechami.

Rok 2003, dzieci z klasy III SP wyst¹pi³y w przedszkolu
z przedstawieniem �Zaj¹czek�, przygotowanym przez
p. Danutê Ku�miñsk¹.

Podczas uroczysto�ci 40-lecia Przedszkola 11 XII 2003 r.
Od lewej p. dyr. Józefa Rusek, p. Janina Dziewoñska
i p. Zofia Polaniak.

5 XII 2004 �w. Miko³aj przyniós³
prezent tak¿e p. dyr. Bogumile
£êtocha.

c.d. na str. 11

6 maj
5 Niedziela Wielkanocna

�Przykazanie nowe dajê wam,
aby�cie siê wzajemnie mi³owali,
tak jak ja was umi³owa³em...�

Dz 14, 21-27; Ap 21, 1-5;
J 13, 31-35

 /por. Ewangelia/
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Dzieci z wychowawczyniami w oczekiwaniu przed
galeri¹. Od lewej: Krystyna Szlachetka, Halina Samek,
Bogumi³a £êtocha, Marianna Kiszka

Z ¿ycia
szkó³

     RECYTACJA! REWELACJA!
�uwa¿a siê, ¿e celem sztuki
jest budziæ i o¿ywiaæ drzemi¹-
ce w duszy wszelkiego rodzaju
uczucia�

(Georg Wilhelm Friedrich
Hegel)

Rozpoczê³o siê ca³kiem zwy-
czajnie... Dnia 22.02.2007, przed
czwart¹ lekcj¹, w sali gimnastycz-
nej Szko³y Podstawowej w Jawor-
niku zaczê³o siê robiæ t³oczno.

Gêstniej¹cy t³um ze-
bra³ siê, aby ogl¹daæ
uczniów z klas IV-VI,
którzy zainteresowani
literatur¹, chcieli po-
dzieliæ siê w³asn¹ in-
terpretacj¹ poezji
i prozy i wziêli udzia³ w
Konkursie Recytator-
skim. Przebieg rywa-
lizacji pomiêdzy m³o-
dymi mi³o�nikami s³o-
wa mówionego prze-
szed³ naj�mielsze
oczekiwania.

Emocje w�ród
publiczno�ci i ¿ywe
przyjêcie zaskoczy³y
nawet nauczycieli (któ-
rzy przecie¿ w szkole
niejedno ju¿ widzieli!).
Istotny wp³yw mia³ wy-
bór zaprezentowane-
go repertuaru.

W�ród wystê-
puj¹cych uczniów a¿

trzech zdecydowa³o siê na teksty kabaretowe. Nic wiêc dziwnego,
¿e pierwsza po³owa konkursu obfitowa³a w �miechy, chichy,
a nawet ryki rozbawionej publiczno�ci. Du¿a dawka dowcipu szkol-
nym murom nie zaszkodzi³a. Za to nasycenie rzeczywisto�ci szkol-
nej humorem odpowiedzialni byli ch³opcy z klasy IV �a�: Damian
Postawa, który zaskoczy³ wszystkich cz³onków jury objêto�ci¹ przy-
gotowanego wyst¹pienia (co za pamiêæ!), Kamil Wilko³ek oraz
Daniel Kurowski. Ze wzglêdu na obszerno�æ przygotowanych tek-
stów, w pierwszej po³owie konkursu mog³y wyst¹piæ jeszcze tylko

Laureaci konkursu. Od lewej � Monika
Ciaputa, Anna Szlachetka, Kamil Wilko³ek,
Daniel Kurowski

Oprócz zajêæ dzieci maj¹ mo¿liwo�æ nauki jêzyka angiel-
skiego, udzia³u w kursie tañca, dla wszystkich dzieci p. Aneta
Murzyn organizuje nieodp³atnie rytmikê.

Aby przybli¿yæ dzieciom ró¿ne zawody, zapraszamy do
przedszkola ciekawych ludzi. By³y spotkania z listonoszem, poli-
cjantem, pielêgniark¹, stra¿akami, poet¹, lekarzem, górnikami,
u³anami.

Mamy nadziejê, ¿e nasza praca jest potrzebna, a przed-
szkole lubiane przez rodziców i dzieci. Staramy siê przygotowaæ
dzieci do szko³y, w ka¿dym z nich widz¹c indywidualnego cz³owie-
ka. A one daj¹ nam wiele rado�ci i wzruszeñ, ucz¹ cierpliwo�ci
i czego jeszcze?

�Dziecko mo¿e nauczyæ doros³ych trzech rzeczy: cieszyæ
siê bez powodu, byæ ci¹gle czym� zajêtym i domagaæ siê ze
wszystkich si³, tego czego siê pragnie.�  (Paulo Coelho)

trzy dziewczynki (równie¿ z klasy IV �a�): Natalia Pitala, Ró¿a
Polewka i Olga �wiêch.

Czê�æ drug¹ rozpoczê³o wyst¹pienie Moniki Ciaputy z kla-
sy IV �b�, która ujê³a komisjê poprawn¹ wymow¹ i starann¹ dykcj¹.
Klasy pi¹te by³y reprezentowane przez Annê Szlachetkê, Elizê Kieb-
zê i Sylwiê Cie�lik.  Dziewczynki, wybieraj¹c prozê H. O¿ogowskiej
i A.A. Milne, przyczyni³y siê do promocji czytelnictwa w naszej szko-
le. Któ¿ nie chcia³by przeczytaæ Kubusia Puchatka, Chatki Puchat-
ka i Tajemnicy Zielonej Pieczêci po takiej reklamie?! Wystêp Ewe-
liny Piwowarskiej i Justyny Paj¹k z klasy VI �b� po raz kolejny udo-
wodni³, ¿e Lokomotywa i wiersze Agnieszki Fr¹czak to teksty nie-
�miertelne, które zawsze s¹ mocnym punktem ka¿dego konkur-
su recytatorskiego.

Po uwa¿nym wys³uchaniu wszystkich uczestników, zgro-
madzeni uczniowie udali siê do sal, a komisja na obrady. Jury
w sk³adzie: mgr Bernadetta Polewka, mgr Ilona Gunia, mgr Moni-
ka Zaj¹c, mgr Justyna Iskra i mgr Emilia Sukta mia³o nie³atwy
orzech do zgryzienia. Zaprezentowane teksty, choæ bardzo zró¿ni-
cowane, mia³y ze sob¹ wiele wspólnego: przybli¿a³y do Sztuki,
otwieraj¹c bramy Piêkna, Niezwyk³o�ci, M¹dro�ci, Odpoczynku,
Zabawy i Humoru. A tych warto�ci w szko³ach wci¹¿ nam brak...

I gdyby w obcowaniu z kultur¹ mo¿na by³o przyj¹æ kryterium
Antoniego Czechowa, który dzieli utwory na dwie kategorie: takie,
które mu siê podobaj¹ i takie,
które mu siê nie podobaj¹, ka¿dy wystêpuj¹cy uczeñ by³by zwy-
ciêzc¹. Jednak ten prosty podzia³ nie jest tak jasny, gdy przyjrzeæ
mu siê bli¿ej. To samo jeden uzna za utwór genialny i rzecz wy-
bitn¹, a drugi za zwyk³e �przeciêtniacto� czy wrêcz bylejako�æ. W³a-
�nie, aby unikn¹æ subiektywnych ocen, jury przyjê³o sztywne kryte-
ria. Oceniano: pamiêciowe opanowanie tekstu, p³ynno�æ i po-
prawno�æ mówienia, zgodno�æ wyboru repertuaru z predyspozy-
cjami ka¿dego z uczestników, ekspresjê oraz ogólne wra¿enie
estetyczne.

D³uga (i momentami burzliwa) dyskusja komisji zaowoco-
wa³a werdyktem, zgodnie z którym pierwsze miejsce zajê³y ex
aequo Monika Ciaputa oraz Anna Szlachetka. Drugie miejsce przy-
znano Damianowi Postawie. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê
Kamil Wilko³ek. Wyró¿nienie otrzyma³ Daniel Kurowski. Wymie-
nieni ch³opcy chodz¹ do klasy IV �a�, a uwagê jury zwrócili nie-
zwyk³¹ pasj¹ i kabaretowym zaciêciem. Dobór repertuaru uczniów
z tej klasy potwierdzi³ bardzo ró¿norodne i niezwykle bogate zain-
teresowania czytelniczo-satyryczne. I na koñcu warto podziêko-
waæ Rodzicom, wszystkich dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie, za
pomoc w przygotowaniu uczniów do wystêpu. Dyrekcjê oraz polo-
nistki Szko³y Podstawowej w Jaworniku bardzo cieszy fakt, ¿e nasi
podopieczni maj¹ w domach atmosferê tak bardzo sprzyjaj¹c¹
literackim poszukiwaniom i rozwojowi kulturalnemu.

mgr Emilia Sukta

Edyta Ajchler, Lucyna Bargie³
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Krakowska ziemia
O przecudna ta Krakowska Ziemia ukochana,
przystrojona jak dziewczyna na niedzielê z rana,
strojna w kwiaty i b³awaty ponad Wis³¹ siedzi,
taka piêkna i przeczysta kiejby po spowiedzi.

Maria Ho³uj � ze wspomnieñ swojej nauki w gimnazjum

Rekolekcje Wielkopostne 2007
Rozmowa z ksiêdzem rekolekcjonist¹

Poza swymi wspania³ymi naukami ks. S³awomira Su³owskiego wspo-
minaæ bêdziemy tak¿e dziêki swym wypowiedziom jakich udzieli³ trójce
naszych odwa¿nych dziewcz¹t.

Uczennice: Ile lat ksi¹dz jest kap³anem?
Ks. S³awomir Su³owski: Kap³anem jestem
od 14 lat. Zosta³em wy�wiêcony w roku 1993.

Gdzie ksi¹dz zosta³ wy�wiêcony na ka-
p³ana?
Zosta³em wy�wiêcony na kap³ana w Kra-
kowie. Pochodzê z tej samej parafii, co Wasz
ksi¹dz proboszcz.

Gdzie ksi¹dz odprawi³ swoj¹ pierwsz¹
mszê �wiêt¹?
Swoj¹ pierwsza mszê �wiêt¹ odprawi³em
w Krakowie na D¹biu.

Z jakiej miejscowo�ci ksi¹dz pochodzi?
Pochodzê z Krakowa.

Co ksiêdza skusi³o do wyjechania do
Czech?
Du¿o podró¿owa³em, a pó�niej pojecha³em
do Czech i pozna³em tam ludzi, którzy poka-
zali mi ten kraj.

Ile lat mieszka ksi¹dz poza krajem?
We wrze�niu tego roku minie 10 lat odk¹d
wyjecha³em do Czech. By³o to w roku 1997.

Jakie by³y pocz¹tki zaaklimatyzowania siê
w nowym kraju?
To w³a�nie by³a nauka jêzyka.

Czy du¿o trudno�ci sprawi³o ksiêdzu na-
uczenie siê jêzyka czeskiego?
Na pocz¹tku nic nie rozumia³em. Kazania,
które pisa³em musiano mi sprawdzaæ.
Dopiero po pó³ roku nauczy³em siê ju¿ p³yn-
nie mówiæ.

Jak ksi¹dz okre�la stosunki miêdzy lud�-
mi w Czechach?
Ludzie w Czechach ¿yj¹ tak jak my w Polsce,
chodz¹ do szkó³, maj¹ swoje problemy.

Czy w Czechach istniej¹ chórki dzieciêce
jak np.: schola czy oaza?
Dopiero teraz powstaje schola. Dzieci rosn¹
i zaczynaj¹ �piewaæ.

Czy Czechy s¹ pierwszym krajem misyj-
nym ksiêdza?
Tak, chocia¿ jako diakon by³em na Ukrainie.

Czy w Czechach s¹ misjonarze z innych
krajów?
Kilku ksiê¿y z W³och, ale im trudniej na-
uczyæ siê jêzyka czeskiego. W Pradze pra-
cuje ksi¹dz, który pochodzi z Afryki.

Jak wygl¹da lekcja religii w Czechach?
Ma³o dzieci chodzi na religiê 1-2 osoby, wiêc
uczymy ich w salce przy plebanii, a je�li jest
wiêcej osób � oko³o 7, to uczymy w szkole.
Nauka wygl¹da tak samo jak w Polsce.

Czy Czechy to religijne pañstwo?
To kraj, w którym jest du¿o ludzi niewierz¹-
cych, chocia¿ co jest bardzo ciekawe, wia-
ra przysz³a do Polski w³a�nie z Czech.

Jak czêsto przyje¿d¿a ksi¹dz do Polski?
Mam mamê w Krakowie i jest ju¿ chora,
wiêc trzeba j¹ odwiedzaæ. Przyje¿d¿am raz
na miesi¹c lub raz na dwa miesi¹ce.

Jakie s¹ ksiêdza wra¿enia z pobytu
w Jaworniku?
Moje wra¿enia s¹ bardzo dobre. Ludzie s¹
bardzo mili, chêtnie wróci³bym do Jaworni-
ka choæ na chwilê.

Jaka jest w oczach ksiêdza m³odzie¿
z Jawornika?
M³odzie¿y nie znam zbyt dobrze, ale
byli w ko�ciele i s³uchali uwa¿nie.

Bardzo dziêkujemy Ksiêdzu
za rozmowê i prosimy o pozdrowie-
nie od nas m³odzie¿y w parafiach
gdzie Ksi¹dz pracuje.

Rozmawia³y:
Ewelina Piwowarska,

Justyna Ocetkiewicz,
 Justyna Paj¹k

W Dniu Kobiet�

Dzieñ Kobiet to �wiêto, które ko-
jarzy siê nam z widmem poprzedniej
epoki, minionego ustroju. Nie wszyscy
natomiast wiedz¹, ¿e dzieñ ów jest wy-
razem ho³du i upamiêtnienia dla kobiet,
które walczy³y o równouprawnienie.

Dlaczego w³a�nie 8 marca?
Wówczas to bowiem mia³ miejsce w
Nowym Jorku, w roku 1908, strajk 15
tys. kobiet bêd¹cych pracownicami fa-
bryki tekstylnej. W³a�nie 8 marca ko-
biety stanê³y do walki o prawa wybor-
cze i polepszenie warunków pracy. W³a-
�ciciel fabryki, pragn¹c unikn¹æ rozg³o-
su, zamkn¹³ strajkuj¹ce w fabrycznych
halach. Na nieszczê�cie wybuch³ po-
¿ar, w którym to 129 kobiet straci³o ¿ycie.
�wiêto Kobiet to nie tylko zaspokajanie
pró¿no�ci niewiast, ale przede wszyst-
kim wyraz szacunku dla historii.

Mimo, ¿e obecnie �wiêto to nie
jest ju¿ tak popularne jak w przesz³o-
�ci, w Szkole Podstawowej nauczycie-
le i uczniowie przygotowali akademiê z
okazji Dnia Kobiet. Dorota Król, Anna
S³aby oraz Jakub Wyrobek stworzyli
scenariusz akademii oraz czuwali nad
jego realizacj¹. Natomiast o muzyczn¹
oprawê widowiska zadba³a Justyna
Iskra.

Wystêp uczniów klas 4 i 5 wzru-
szy³ niektórych do ³ez. P³akali g³ównie
nauczyciele (ze �miechu oczywi�cie),
kiedy to oczom zebranych widzów uka-
za³y siê kandydatki na �Miss�.

Widok by³ o tyle niecodzienny, ¿e piêk-
nymi paniami okazali siê� ch³opcy.
Ekstrawaganckie stroje (nie zabrak³o
butów na obcasie), wymy�lne fryzury i
perfekcyjne makija¿e pomog³y kandy-
datkom ujawniæ swoje zdolno�ci, po-
chwaliæ siê wdziêkiem, wykazaæ natu-
raln¹ gracj¹.

Piêkna �Alicja� oczarowa³a zgroma-
dzonych wyszukan¹ kreacj¹ (Marek
Kocur)

c.d. na str. 15
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Zapamiêtaj:
3 V � N.M.P. Królowej Polski
3 V � Konstytucji 3 Maja

Wykre�l z diagramu zaznaczone s³owa.
Odczytaj rozwi¹zanie.

 �Z dawna Polski Ty� Królow¹ Maryjo,
Ty za nami przemów s³owo Maryjo,
Ociemnia³ym podaj rêkê,
Niewytrwa³ym skracaj mêkê,
Twe królestwo we� w porêkê Maryjo.�

Czym bêdê � W³adys³aw Be³za

Nieraz, gdy sobie w k¹tku usi¹dê,
To my�lê o tem, czym te¿ ja bêdê?

Trudno siê zawsze trzymaæ mamusi,
Bo ka¿dy cz³owiek, czymsi� byæ musi.

Wiêc mo¿e bêdê dzielnym u³anem,
Lub w cichej wiosce, skromnym plebanem.

Mo¿e te¿ inn¹ pójdê kolejk¹:
Bêdê malarzem, jak nasz Matejko.

A mo¿e sobie i to zdobêdê,
¯e ziemiê ojców uprawiaæ bêdê.

Lecz jakimkolwiek i�æ bêdê szlakiem:
Zawsze zostanê dobrym Polakiem!

Trzeci maja.
Co roku w tym dniu obchodzimy
zarówno narodowe jak i religijne
�wiêto. Matka Bo¿a odgrywa³a
wa¿n¹ rolê w naszym kraju.
Zawsze czuwa³a nad nami.

A Ty kim bêdziesz?
Narysuj obrazekprze�lij do �Bia³ego Kamyka.�
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Zapamiêtaj:
4 V � �w. Floriana - Dzieñ stra¿aka

Mamo, tato,
przeczytaj mi proszê�

Jak pomóc
stra¿akom?
 � Wiera Badalska

Poprosi³a mama synka
Gapinka:
� Pobiegnij do stodo³y! Popro�
Czubatkê o jajka na jajecznicê.
Pobieg³ Gapinek do kurnika, a kur-
niku ciemno. Zapali³ zapa³kê. �wieci
sobie. A kokoszki w krzyk. Kogut na-
stroszy³ pióra. Trzepocze, bije skrzy-
d³ami. Pobieg³ Gapinek do Azora, po-
skar¿y³ siê na koguta. Zobaczy³
Azor, co Gapinek trzyma
w rêku i skry³ siê  budzie.  Chcia³
Gapinek poskar¿yæ siê Puszkowi.
Ale kot naje¿y³ siê i uciek³ do stodo-
³y. A stodo³a ze z³o�ci¹ zatrzasnê³a
wrota. Stoi Gapinek, martwi siê:
� Dlaczego wszyscy gniewaj¹ siê
na mnie?

Wtem us³ysza³ syrenê. To
stra¿acy jad¹ do po¿aru. Pali siê!
jaki� niem¹dry malec bawi³ siê za-
pa³kami!
� Móg³by i u nas byæ po¿ar- pomy-
�la³ Gapinek ze strachem.

Wróci³ do domu. Wzi¹³ latar-
kê. I znów poszed³ do kurnika teraz
kokoszki da³y mu a¿ cztery �wie¿e
jajka. Kot zacz¹³ siê ³asiæ. A wrota
stodo³y skrzypnê³y weso³o.

Legenda g³osi, ¿e w wieku XVI, kiedy w jednej z dzielnic Krako-
wa wybuch³ ogromny po¿ar, ocala³ jedynie ko�ció³ �w. Floriana. Odt¹d
�wiêty zosta³  patronem stra¿aków.

Modlitwa do �w. Floriana:
�wiêty Florianie broñ nas i strze¿ od ognia nieszczêsnego

i piekielnego, Rozpal ogieñ mi³o�ci i dobroci przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

Rozwi¹¿ zagadki, a rozwi¹zania wpisz
do krzy¿ówki,
odczytaj has³o.

1. Czy to w¹¿, czy nie w¹¿,
Syczy, prê¿y i zwija siê wci¹¿.
Na ogieñ wod¹ pluje,
kto odgaduje?

2. Jest czerwony niczym rak
Ma przed sob¹ prosty szlak.
Bo gdy g³o�ny sygna³ daje
Staj¹ auta i tramwaje.

3. Ten stra¿acki mebel
Niejeden posiada szczebel.

4. To taka czapka srebrzysta,
Lecz nie byle jaka.
Chroni przed p³omieniem ognia
G³owê ka¿dego stra¿aka.

5. Dymem zionie, iskry ciska
W lesie po¿re krzaki, drzewa,
Popió³ potem wiatr rozwiewa.

6. Choæ to nie schody i nie drabina
Stra¿ak po niej w górê siê wspina.

7. Co to za siekiera,
Któr¹ stra¿ak w rêku trzyma,
Gdy p³on¹ce ga³êzie drzew odcina?

POKOLORUJ
RYSUNEK

Stronê opracowa³a Lucyna Bargie³Rozwi¹zania zagadek: 1.sikawka, 2.
auto stra¿ackie, 3. drabina, 4. kask,
5. po¿ar, 6. lina, 7. toporek.
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I nawet przy-
mioty intelektualne
kandydatek, które de-
klamowa³y wznios³e
sentencje, by³y ni-
czym w porównaniu
z ich �urod¹�. Dodam
jeszcze, i¿ ka¿da
z kandydatek niejako
reprezentowa³a (by
nie rzec � parodiowa-
³a) panie nauczyciel-
ki. Grono pedago-
giczne zachwyci³a ta
metamorfoza, a dla
niektórych z pañ by³a
cennym �ród³em in-
spiracji.

Nigdy jeszcze
chyba konkurs na
Miss Szko³y nie do-
starczy³ tylu wzruszeñ.
Choæ wynik by³ zaskakuj¹cy! Tytu³ Miss otrzyma³y� wszystkie
�Panie�.

Dodatkow¹ atrakcjê konkursu stanowi³ wystêp zespo³u
disco-polo (z pewno�ci¹ nie po raz ostatni na szkolnej scenie).

Szkolna uroczysto�æ pozwoli³a do-
ceniæ to, co w �wiêcie tym jest najwa¿-
niejsze � rado�æ z bycia kobiet¹. Wyraz
szacunku dla �puchu marnego� wyra¿aæ
mo¿na nie tylko przez drogie prezenty, czy
wyszukane kwiaty. Wystarczy, by na twa-
rzach dam zago�ci³ u�miech � bezcen-
ny, spontaniczny i szczery.

Kandydatki na MISS Szko³y w ca³ej okaza³o�ci

�Monice� nie straszne by³y nawet
buty na obcasach (w tej roli
Przemek Kie³bowicz)

¯yczenia od �Bo¿eny� (Fabian Oliwa) dla Bo¿eny. Kopia jednak
nie zast¹pi orygina³u.

8 MARCA -
c.d.

Wypalanie traw w Jaworniku!WIELKANOC

Pan Jezus
zmartwychwsta³
w�ród
wiosennej woni
niech siê
nasze serce
Jemu
dzi� pok³oni.

Niech modlitwa prosta
pop³ynie w�ród kwiatów
b¹d� pochwalony Bo¿e
co� da³ mi³o�æ �wiatu.

(El¿bieta  � ze wspomnieñ szkolnych)

Monika Zaj¹c

Jak w ka¿dy rok wczesna wiosn¹, gdy s³oñce zaczyna mocno przypiekaæ, a trawy na nie
u¿ytkach rolnych trochê podeschn¹ zaczyna siê walka z ¿ywio³em. Ogieñ trawi kilkana�cie
hektarów i to nie tylko samych od³ogów, ale równie¿ wkracza na teren lasu gdzie daje siê we
znaki poch³aniaj¹c m³ode drzewa i opalaj¹c starsze. Jednak nikomu nie trzeba t³umaczyæ, ¿e
ogieñ w tym przypadku zostaje zaprószony przez ludzi nieodpowiedzialnych i bezmy�lnych. Cz³o-
wiek który podpala wysuszona trawê nie ma pojêcia jak bardzo nara¿a wszystkich na niebezpie-
czeñstwo! WYPALANIE TRAW NISZCZY I ZABIJA LUDZI, ZWIERZÊTA I �RODOWISKO!!!
Ilekroæ s³yszymy w radiu czy w telewizji, jak s³u¿by ratownicze prosz¹ o rozwagê i nie wypalanie
traw. Najczê�ciej na wioskach rolnicy chc¹cy pozbyæ siê porastaj¹cych ich pola traw podpalaj¹ je
i tak powstaj¹ olbrzymie zagro¿enia. Na terenie naszej miejscowo�ci od roku 2005 stra¿ po¿arna
do pal¹cych siê traw interweniowa³a 12 razy, sp³onê³o w sumie ok. 17 hektarów nieu¿ytków
rolnych.

W obecnym roku 2007 pierwsza akcja do pal¹cych siê traw na terenie Jawornika mia³a
miejsce14 marca na Bugaju. Na szczê�cie stra¿akom uda³o siê opanowaæ ¿ywio³ i zapobiec jego
rozprzestrzenianiu. 16 marca p³onê³y nieu¿ytki rolne na Tomalówce-Granicniaki. Po¿ar zosta³
zauwa¿ony ok. godziny 18-tej, po czym zawiadomiono Stra¿ Po¿arn¹. Do akcji ga�niczej przyst¹-
pi³y dwie jednostki OSP Jawornik oraz zastêp z JRG PSP My�lenice. Po przybyciu na trudno
dostêpne miejsce akcji okaza³o siê, ¿e ogieñ poch³on¹³ ju¿ ok. hektara obszaru i rozprzestrzeni³
siê na skraj otaczaj¹cego polanê lasu. Natychmiast podjêto dzia³ania ga�nicze
i w krótkim czasie ¿ywio³ zosta³ zneutralizowany. W miejscu, w którym podpa-
lono trawy dooko³a znajduj¹ siê gêste lasy mieszane do których ogieñ móg³
w ka¿dej chwili dotrzeæ, jednak dziêki sprawnej akcji stra¿aków nie dosz³o do
dalszego rozprzestrzeniania siê ognia. Jeszcze raz bardzo apelujemy do wszyst-
kich mieszkañców! � Nie wypalajcie traw! To nie poprawia warto�ci mineral-
nej gleby tylko j¹ niszczy, a przy tym ludzi i zwierzêta!!! �Je¿eli sami nie podpa-
lacie, a wasze pola widniej¹ jako nieu¿ytki, zaobserwujcie, bo mo¿e kto� na
z³o�æ podpaliæ je. Takich ¿artownisiów te¿ nie brakuje. Mariusz Pustu³a
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�� i, ¿e ciê nie opuszczê a¿
do koñca ¿ycia...� - c.d.

A. P.

I co ja mam teraz zrobiæ? Tak bar-
dzo j¹ prosi³em. Wszystko przygotowa³em.
Ale ona nie chce przyjechaæ. Mówi, ¿e so-
bie tutaj nie poradzi, ¿e nie chce byæ obca,
¿e ju¿ za du¿o tam zainwestowa³a, ¿e �
ju¿ siê nawet przyzwyczai³a� Wiem, ¿e boi
siê nowego, ale ja te¿ musia³em sobie po-
radziæ, gdy trzeba by³o. Przecie¿ ta ca³a po-
niewierka to dla niej i dla dzieci. Ona ma
tam swój wygodny �wiat - ale ja tutaj przez
te lata te¿ zbudowa³em swoje ¿ycie� Co
ja tam bêdê robi³. Ona nie wie, ¿e wróciæ
jest chyba jeszcze trudniej ni¿ wyjechaæ.
Dlaczego chce to wszystko zmarnowaæ.
Czy nie rozumie, ¿e niszczy te¿ nas�
Agnieszka, ja nie jestem z ¿elaza!!!

I co ja mam teraz zrobiæ? Dzwoni³
coraz rzadziej, zdawkowo, raczej do dzieci
ni¿ do mnie. Nie mówi³, kiedy przyjedzie.
Potem ju¿ tylko e-maile � wiadomo, nie
mo¿na go o nic zapytaæ. Od miesi¹ca ci-
sza. Co siê dzieje!? Ja nie chcê wierzyæ
w to, co wszyscy mówi¹. ¯e sam, ¿e po-
trzebuje tam domu� A jak domu, to i ko-
biety� ̄ e tam jest tyle naszych dziewczyn,
te¿ samych i� To chyba niemo¿liwe! Ale,
przecie¿ ja tutaj te¿� Tak czêsto by³am a¿
do bólu samotna� Bogu dziêki � dzieci,
rodzina s¹siedzi� No i on � daleki, trochê
ju¿ inny� Chyba ci¹gle jeszcze wierzê

i pragnê, ¿eby by³o, jak dawniej. Ju¿ nic
wiêcej nie potrzebujê, ju¿ nic wiêcej nie
chcê! Nie chcê wiedzieæ, co tam by³o, czy
jest . Sama jestem winna, ¿e go � naiwna
� na tak d³ugo wys³a³am. Niech tylko wra-
ca, niech bêdzie wreszcie w domu! Ja te¿
chcê znowu ¿yæ� A jak nie, to� potrafiê
sobie jeszcze u³o¿yæ moje w³asne ¿ycie�
Kazik, ja ju¿ nie dam rady! Bo¿e, ratuj na-
sze ma³¿eñstwo!

Mam w nosie szko³ê! Tu nie ma
¿ycia! Wyje¿d¿am do starego. On tam kosi
kasê i pomo¿e mi siê ustawiæ. Ja gibam
ten wasz grajdo³ek i te wasze zacofane �za-
sady�!

Nie, mamo! Ja nigdy nie zdecydujê
siê na �lub. Ja nie chcê siê ³udziæ i kiedy�
czekaæ tak, jak ty czeka³a� na ojca. Ja nie
chcê mieæ dzieci, które bêd¹ sika³y w nocy
do ³ó¿ka, bo ich rodzice� Wy jeste�cie
temu wszystkiemu winni!!!

P.S. Znaczna czê�æ ma³¿eñstw rozdzielo-
nych przez d³u¿sz¹ emigracjê rozpada siê,
a prawie wszystkie prze¿ywaj¹ podczas
niej, a tak¿e i po powrocie bardzo powa¿-
ne trudno�ci. D³u¿sza nieobecno�æ
w domu którego� z rodziców wywo³uje ne-
gatywne i czêsto nieodwracalne skutki
w psychice dzieci.

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...

anegdotki

To siê zdarza
Penitentka przedstawia siê na po-

cz¹tku spowiedzi: - Jestem dwa lata po
�lubie, mamy troje dzieci. - Jak to troje? -
odzywa siê zdumiony g³os zza kratek. -
No, bo my mamy b³i�niaki. - Ahaaa! Tak,
to siê zdarza.
       uuu

Obieca³em mamie
Na lekcji religii w zerówce siostra opisuje
dzieciom niebo. - Jak bêdziemy dobrzy, to
wszyscy pójdziemy do nieba! Chcecie
wszyscy pój�æ do nieba? - Taaaaaaak! -
odpowiadaj¹ dzieciaki. Jednak Jasiu jako�
dziwnie krêci g³ow¹. A ty Jasiu, nie chcesz
i�æ z nami do nieba? Ja nie mogê, obieca-
³em mamie, ¿e zaraz po lekcjach wrócê do
domu.

Rysunki do tego numeru
wykona³a

Dominika Kochan

Sukces naszego Rodaka!

Józef Polewka, rze�biarz, który mieszka w�ród
nas, w zespole z Jerzym Maciejowskim zdoby³
II nagrodê (spo�ród 27 uczestników z ca³ej
Polski) w konkursie na projekt pomnika ks.
Boles³awa Wstydliwego, upamiêtniaj¹cego
750-lecie lokacji Krakowa przez tego w³adcê.
Pomnik ma stan¹æ w najbli¿szym czasie na
Ma³ym Rynku. Realizowana bêdzie jedna
z najlepszych koncepcji. Mo¿e w³a�nie ta,
rodem z naszej wsi, któr¹ widzimy na zdjêciu?!

Serdecznie gratulujemy panu Józefowi
jego sukcesu. za http://www.ikrakow.com/2007/03/22/


