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

w Jaworniku

WIERZÊ...
�Wierzê w Jezusa Chrystusa (Który) � wst¹pi³ do nieba.... I powtórnie

przyjdzie w chwale s¹dziæ ¿ywych i umar³ych�.

My�l¹c o Wniebowst¹pieniu Jezusa Chrystusa u�wiadamiamy sobie, ¿e
mur pomiêdzy ziemi¹ i niebem nie istnieje. On go zburzy³. Droga do nieba jest
otwarta. On przeszed³ ni¹ pierwszy. Jezus Chrystus � prawdziwy Bóg, ale i praw-
dziwy Cz³owiek, jako pierwszy z ludzi wytyczy³ nam szlak w stronê nieba. Mo¿emy
i�æ za Nim. Niebo nie jest tylko mieszkaniem Boga, Chrystus w niebie nie zapo-
mina o nas ale mówi: �W domu Ojca Mego jest mieszkañ wiele.... Idê przecie¿
przygotowaæ wam miejsce.... Przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, aby�cie
i wy tam byli, gdzie ja jestem.� Podczas ka¿dej Mszy �wiêtej mówimy o tym, ¿e
z nadziej¹ oczekujemy drugiego przyj�cia naszego Pana na ziemiê w dniu s¹du.
Czy jednak prawdziwa nadzieja jest w nas? Co czujemy gdy my�limy o koñcu
czasów? Co czujemy gdy my�limy o koñcu ¿ycia? Chrystus chce nam powie-
dzieæ, ¿e to wszystko po to, aby�my i my byli tam, gdzie On. W niebie. Ale i teraz
nie jeste�my sami. Chrystus jest z nami przez Ducha �wiêtego, którego nam
pos³a³, jest z nami w Eucharystii, jeste�my przemienieni � my i ca³y �wiat - przez
Jego ¿ycie, �mieræ i zmartwychwstanie. ¯yjmy wiêc jak ci, którzy wiedz¹, ¿e s¹
dzieæmi Boga, wracaj¹cymi do domu Ojca. Zostawiajmy jednak po sobie dobre
�lady.

Czcigodnemu Ksiêdzu
Proboszczowi
W³adys³awowi,
z okazji 20-tej Rocznicy
�wiêceñ Kap³añskich,
sk³adamy z serca p³yn¹ce
¿yczenia: Niech Chrystus
Najwy¿szy Kap³an wspiera
Ciê swoj¹ ³ask¹,

darzy zdrowiem, pokojem i rado�ci¹
w kolejnych latach kap³añskiej s³u¿by

13 maja
� pierwsze objawienie Matki

Bo¿ej w Fatimie
(przed 90 laty)

� XXVI rocznica zamachu
na Ojca �w. Jana Paw³a II

Figura Matki Boskiej Fatimskiej w ko�ciele
w Jaworniku.

x. B. P.

ZIEMIA �WIÊTA �
patrz¹c na ojczyznê
naszego Pana (II)

Palestyna to kraina bardzo ró¿norodna.
Ró¿norodna lud�mi, którzy j¹ zamieszkuj¹, ró¿-
norodna histori¹ i wspó³czesnymi problemami,
ale tak¿e ró¿norodna krajobrazowo. Po³udnie
pañstwa Izrael stanowi pustynia Judzka. Ogrom-
ny obszar zasypany ¿wirem, piaskiem i kamie-
niami, niemal pozbawiony ro�linno�ci. Mo¿na
powiedzieæ � ziemia bez ¿ycia, doskonale odpo-
wiada temu nazwa morza przylegaj¹cego od
wschodu do pustyni � Martwe. Jest ono tak bar-
dzo zasolone, ¿e nic w nim nie ¿yje, a gêsto�æ
wody jest tak wielka, ¿e nawet kto�,

c.d. na str. 2

13 maj
 6 Niedziela Wielkanocna

�Nie tak jak daje �wiat, Ja wam dajê".

  Dz 15, 1-2. 22-29; Ap 21, 10-14. 22-23;
J 14, 23-29

 /por. Ewangelia/
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ZIEMIA �WIÊTA � patrz¹c na ojczyznê
naszego Pana (II)  - c.d. ze str. 1

kto nigdy nie p³ywa³, mo¿e po prostu po³o¿yæ siê na wodzie i nie
utonie.

Zupe³nie inaczej wygl¹da pó³nocny Izrael � Galilea. Zielo-
ne drzewa i ³¹ki pe³ne kwiatów, uprawne ziemie i �ród³a wodne.

Centrum Galilei stanowi Jezioro Genezaret z uwagi na sw¹
wielko�æ (jego d³ugo�æ wynosi ponad 20 kilometrów) nazywa-
ne morzem. Stoj¹c na brzegu tego jeziora mo¿na niejedno-
krotnie mieæ wra¿enie, ¿e nic nie zmieni³o siê tam od 2000 lat.
Nadbrze¿ne zaro�la, kamieniste pla¿e, czysta woda pe³na ryb.
Od razu na oczy wyobra�ni cisn¹ siê sceny opisane w Ewan-
gelii. Powo³ywanie Aposto³ów, z których wielu to byli przecie¿
rybacy wyp³ywaj¹cy na wody jeziora Galilejskiego � przez ¯y-
dów nazywanego Kinneret, aby z³owione ryby by³y po¿ywie-
niem dla nich, ich rodzin i �ród³em utrzymania. Burza, która
miota ma³¹ ryback¹ ³ódk¹ uciszona przez Jezusa. Sam Jezus
krocz¹cy po wodzie. Wreszcie mo¿na stan¹æ na brzegu, gdzie
niegdy� stan¹³ Zmartwychwsta³y Chrystus i wykrzykn¹³ do
swych uczniów wracaj¹cych z nieudanego po³owu troskliwe py-
tanie: �Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?�. To ostatnie miej-
sce szczególnie bliskie jest ka¿demu papie¿owi. To tam Jezus
zapyta³ trzykrotnie Piotra o mi³o�æ i podsumowa³ jego odpowiedzi
wezwaniem: �Pa� owce moje�. Nad brzegiem stoj¹ dwie tablice,
które wspominaj¹ podró¿ po Ziemi �wiêtej papie¿a Paw³a VI
i Jana Paw³a II.

Nad brzegami morza Galilejskiego po³o¿one s¹ ruiny sta-
ro¿ytnych miast, których nazwy czêsto przewijaj¹
siê przez karty Ewangelii. Najbardziej znane to Ka-
farnaum. Chodz¹c naokó³ ruin mo¿na dowiedzieæ
siê jak mog³o wygl¹daæ ¿ycie jego mieszkañców.
Ma³e ciasne domki zbudowane by³y z kamieni �
naj³atwiej w tamtym rejonie dostêpnego budul-
ca. Uliczki pomiêdzy rzêdami domów nie mia³y
czêsto wiêcej ni¿ dwa metry. W mie�cie sta³a
synagoga stosunkowo m³oda, bo pochodz¹ca z
czasów rzymskich. Mo¿na w�ród ruin spotkaæ
kamienne budowle typowe dla t³oczni wina czy
oliwy. Widocznie winnice tak czêsto przywo³ywa-
ne w przypowie�ciach przez Jezusa nie by³y w
tamtym miejscu rzadko�ci¹. W Kafarnaum mo¿na
zobaczyæ pozosta³o�ci domu �wiêtego Piotra.

To w tym domu czêsto przebywa³ Jezus nauczaj¹cy nad
brzegiem jeziora, goszczony przez Piotra, jego rodzinê, a pewnie
w sposób szczególny przez te�ciow¹ Piotra, któr¹ znamy z opisu
uzdrowienia zawartego w Ewangelii. Inne znane miasto Galilei to
Kana, gdzie na weselu wraz z matk¹ i uczniami go�ci³ Jezus do-
konuj¹c cudu przemiany wody w wino.

To rodzinne strony Pana Jezusa. Wiêkszo�æ swego ¿ycia
spêdzi³ w Nazarecie sk¹d pochodzi³a Jego Matka i gdzie wraz
z Matk¹ i Józefem zamieszkiwa³. Nazywany by³ nawet Jezusem
z Nazaretu. Uliczki tego miasta by³y deptane Jego stopami, gdy
bawi³ siê po ¿ydowsku ze swymi przyjació³mi jako dziecko. Mo¿e
tymi uliczkami nosi³ wodê ze studni i drewno na opa³. Tam wycho-
dzi³ jako m³odzieniec, co rano na rynek, by naj¹æ siê do pracy czy
to w winnicy czy na polu, a mo¿e na pastwisku przy pilnowaniu
owiec. Tyle razy potem te obrazy przedstawia³ w swoim naucza-
niu. Mówi³ o robotnikach w winnicy, o siewcy, o cz³owieku orz¹cym
pole, o dobrym pasterzu, o zagubionej owcy i o Królestwie Bo¿ym,
które podobne jest do ziarnka gorczycy, które siê zasadza w ziemi.
Co szabat za� szed³ do synagogi, by siê modliæ i codziennie chwali³
Boga starotestamentalnymi s³owami, nak³adaj¹c przy tym na g³o-
wê  - ¿ydowskim zwyczajem � chustê. Kiedy za� chcia³ nabraæ si³
po dniach ciê¿kiej pracy szed³ nad jezioro Genezaret pos³uchaæ
szumu fal, przygl¹daæ siê rybom i reperuj¹cym sieci rybakom.

Zwyk³e codzienne ¿ycie. Tak ¿y³ Bóg. U�wiadommy sobie,
¿e codzienno�æ mo¿e byæ prze¿ywana piêknie. Na wzór Jezusa.

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie

x. B. P.

Ruiny synagogi w Kafarnaum

20 maj
Wniebowst¹pienie
Pañskie

�Ten Jezus wziêty od was do nieba, przyj-
dzie tak samo, jak widzieli�cie Go wstê-
puj¹cego do nieba.�

Dz 1, 1-11;Ef 1, 17-23;
£k 24, 46-53

/por. I czytanie/
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Jezus i Jego rodzice
modl¹ siê -
Rozmowy z ks. Henrykiem (VI)

Czcigodny Ojcze, o Józefie czêsto
mówi siê, ¿e by³ cz³owiekiem sprawiedli-
wym.

Gdy po³¹czymy informacje o Józe-
fie, które podaje nam Ewangelia � a mia-
nowicie, ¿e jest on potomkiem Dawida, rze-
mie�lnikiem oraz cz³owiekiem prawym �
widzimy, ¿e wpisuj¹ siê one w jedn¹ z naj-
czystszych tradycji Izraela; w tradycjê �ubo-
gich� �  anawim. Chodzi o pokorê, bezgra-
niczne oddanie siê Bogu, o decyzjê opie-
rania siê nie tylko na ludzkich si³ach, lecz
zawierzeniu sile samego Boga. Józef na-
le¿y do tej uprzywilejowanej czê�ci Ludu
Bo¿ego. Ju¿ sam fakt, ¿e ¿yje on skromnie
jako rzemie�lnik,  w ma³ym miasteczku, sta-
wia go po przeciwnej stronie ludzi mo¿nych
i pysznych, którzy s¹ nieprzejednanymi wro-
gami i prze�ladowcami anawim.
W Józefie streszcza siê to, co by³o najczyst-
sze w sprawiedliwo�ci, m¹dro�ci i �ubó-
stwie� mê¿ów Bo¿ych Starego Testamentu.
Niech nas nie zmyli, ¿e ¿y³ w ukryciu, zanu-
rzony w milczeniu. Inni byli s³awniejsi, ale
¿aden z nich nie by³ wiêkszy. Bóg chcia³, a¿e-
by umar³ on dla czynów i s³ów, by móg³ dusz¹
i cia³em po�wiêciæ siê dla Maryi i Jezusa.

Józefowi, g³owie rodziny, przypa-
d³a szczególna troska o pielêgnowanie
¿ycia religijnego.

Codzienne ¿ycie w Nazarecie prze-
nikniête by³o Bogiem. Najbardziej szcze-
góln¹ chwil¹ dnia  by³a chwila najbardziej
religijna � czas modlitwy. Wierz¹cy ¯yd mo-
dli³ siê codziennie kilka razy w ci¹gu dnia:
�wieczorem, rano i w po³udnie� (Ps 55, 18).
Józef nak³ada³ wówczas modlitewn¹ chus-
tê z bia³ego jedwabiu, ozdobion¹ rytualnymi
frêdzlami, a na czole i w zag³êbieniach d³oni
umieszcza³ filakterie � ma³e czarne pude-
³eczka zawieraj¹ce spisane na pergaminie
fragmenty Ksiêgi Wyj�cia i Powtórzonego
Prawa. Wszyscy troje obracali siê w kierun-
ku Jerozolimy, pochylali siê do ziemi lub wy-
ci¹gali rêce ku niebu w ge�cie naszych
�orantek� z katakumb. Pó�niej z oczami
utkwionymi w ziemiê na znak pokory odma-
wiali �osiemna�cie b³ogos³awieñstw� � litaniê
ku chwale Przedwiecznego, Boga Abrahama,
Izaaka i Jakuba, który daje ¿ycie wszystkiemu
na ziemi i od którego pochodzi wszelka m¹-
dro�æ i �wiêto�æ. Czasem odmawiano mo-
dlitwê krótsz¹, zaczerpniêt¹ z Ksiêgi Powtó-
rzonego Prawa, a która swoj¹ nazwê � Sze-
ma Israel (s³uchaj Izraelu), bierze od pierw-
szych jej s³ów: �S³uchaj Izraelu, Jahwe jest
naszym Bogiem � Jahwe jedyny. Bêdziesz
mi³owa³ twojego Boga�� Józef celebrowa³
z powag¹, powoli wymawia³ �wiête s³owa, a¿e-
by Maryja mog³a powtórzyæ je po nim wraz
z Dzieckiem. A Jezus czyni³ to z ¿arliwo�ci¹,
która podwaja³a jeszcze ¿arliwo�æ rodziców.

Ten codzienny modlitewny rytua³
raz w tygodniu dope³niany by³ �wiêtowa-
niem szabatu.

Raz w tygodniu rodzina z Nazaretu,
tak jak inne rodziny ¿ydowskie, �wiêci³a
szabat, dzieñ �wiêty, kiedy porzucano wszel-
kie zajêcia, aby ca³kowicie po�wiêciæ siê
dla Boga. Szabat rozpoczyna³ siê poprzed-
niego dnia o zmierzchu, gdy na niebie po-
jawia³y siê trzy gwiazdy. Hazzan, kto� w ro-
dzaju zakrystiana-zarz¹dcy synagogi, wy-
chodzi³ na dach najwy¿szego domu i gra-
j¹c na tr¹bce, dawa³ sygna³ do powrotu
z pól, zamkniêcia sklepów oraz zapalenia

modlitwa Szema Israel po hebrajsku

lamp. A wówczas, w jednej chwili, we
wszystkich ¿ydowskich domach ze staran-
nie zaopatrzonych lamp oliwnych podnosi³
siê p³omyk. Wszystkie te ³agodne �wiate³-
ka g³osi³y, jak mówi poetyckie wyra¿enie,
¿e oto �szabat rozb³ysn¹³�. Mo¿emy wyobra-
ziæ sobie ma³ego Jezusa, który patrzy jak
Maryja lub Józef zapalaj¹ �wiêt¹ lampkê,
cieszy siê, ¿e nasta³ dzieñ Jego Ojca po-
miêdzy lud�mi i jak wszyscy ¿yciu � ale
z jak¹¿ inna prawdziwo�ci¹ � zaczyna wiel-
biæ Stwórcê nieba i ziemi.

Szema Israel! Adonaj Elocheinu Adonaj Echad. Weahawta et Adonaj elohejcha
bekol nafszecha, bekol lewawcha�

S³uchaj Izraelu! Pan jest naszym Bogiem � Panem jedynym. Bêdziesz mi³owa³
Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej i ze wszystkich
swych si³. Niech pozostan¹ w twym sercu te s³owa te, które Ja ci dzi� nakazujê.
Wpoisz je twoim synom i bêdziesz o nich mówi³, przebywaj¹c w domu, w czasie
podró¿y, k³ad¹c siê spaæ i wstaj¹c ze snu. Przywi¹¿esz je do twojej rêki jako znak.
Niech one ci bêd¹ ozdob¹ przed oczami.  Wypisz je te¿ na odrzwiach swojego
domu i na twoich bramach (Pwt 6, 3-9).

rys. Karolina Gor¹czko

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

 opracowa³ J. �.

na podstawie: http://bd.k.pl/~annapyr/m18.htm
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Witra¿ �w. Kazimierza w ko�ciele
w Jaworniku.NASZA PARAFIA,

NASZ KOSCIOL
, ,

Witra¿ �w. Jana Kantego
�w. Jan Kanty

(z Kêt), 1390-1473 � cz³o-
wiek któremu uda³o siê po-
³¹czyæ w swym ¿yciu poszu-
kiwanie wiedzy i �wiêto-
�ci, zas³yn¹³ z umi³owa-
nia prawdy.

¯y³ 83 lata, by³ pro-
fesorem filozofii i teologii
na Akademii Krakowskiej
oraz pe³ni³ ró¿ne funkcje
w Ko�ciele �w. Floriana
w Krakowie, w Olkuszu
i Miechowie. By³ cz³owie-
kiem ¿ywej wiary i g³êbo-
kiej pobo¿no�ci, s³yn¹³
z wielkiego mi³osierdzia.
Uczony profesor zaskaki-
wa³ prostot¹ i pokor¹, dzi-
wi³ � dziel¹c siê, zdumie-
wa³ podczas spowiedzi. Po
uzyskaniu tytu³u magistra
(mistrza) teologii w 1443 r.
- (odpowiednik obecnego doktoratu), do koñca ¿ycia j¹ wyk³ada³. Do
Rzymu podró¿owa³ wiele razy, aby okazaæ swe przywi¹zanie do Ko-
�cio³a i by zyskaæ odpusty. Wiêksz¹ czê�æ ¿ycia po�wiêci³ na przepisy-
waniu ksi¹g, w sumie 30 000 stron. Przepisa³ 26 kodeksów zarabiaj¹c
na dzie³a mi³osierdzia. ¯y³ skromnie i dzieli³ siê wszystkim, co mia³.
Potrafi³ oddaæ ubogim swój p³aszcz i jedyne buty. Mo¿e dlatego Pan
Bóg wezwa³ go do siebie w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia - podobnie jak
Brata Alberta? Pochowano Go w tym samym dniu w ko�ciele �w. Anny
w Krakowie pod ambon¹, z której przez wiele lat kierowa³ S³owo Bo¿e
do studentów.

Od 1775 r. jest czczony jako patron ucz¹cej siê i studiuj¹cej
m³odzie¿y oraz uczonych. Po�wiêci³ jej 55 lat profesury. Jest pa-
tronem Polski, Litwy, archidiecezji krakowskiej i Krakowa, profeso-
rów, szkó³ katolickich i �Caritasu�.

W ikonografii �w. Jan jest w todze profesorskiej. Czêsto w rêku
ma krzy¿. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego
atrybutami s¹:
- scalony dzbanek, który cudem z³o¿y³ i nape³ni³ mlekiem po rozbiciu,
- obuwie, które oddaje ubogim,
- pieni¹dze wrêczane zbójcom,
- ró¿aniec.

Proces beatyfikacyjny mia³ miejsce w 1621 r., a kanonizacyjny
w 1767 r. Odnotowano wiele cudów przy Jego grobie. Czy chodz¹c
ulicami Krakowa lub wstêpuj¹c na modlitwê do ko�cio³a �w. Anny wie-
dzia³a[e]�, ¿e mamy taki skarb? I ¿e mamy ich w Krakowie wiêcej?

Maria Szafraniec

Ballada o �w. Janie Kantym

Witra¿ �w. Jana Kantego w ko�ciele
w Jaworniku.

B³ys³a na wschodzie jutrzenka z³ota,
gwiazdy w nieznane mkn¹ �wiaty,
Z ros¹ porann¹ ³zami sierota
nadwi�lañskie skrapia kwiaty.

Nie dla niej �wieci piêkny poranek,
�wiat w szaty �wiat³a ubiera.
¯a³o�nie trzyma w swej d³oni dzbanek,
a drug¹ ³ezki ociera

Ju¿ krakowiaków gromada weso³a,
na targ ku miastu �pieszy,
lecz na sierotkê nikt nie zawo³a,
sierotki nikt nie pocieszy.

Wtem m¹¿ sêdziwy id¹c wolnym krokiem,
Jan Kanty � chluba Krakowa,
smutn¹ sierotê zmierzywszy wzrokiem,
w te do niej ozwa³ siê s³owa:

� I czemu¿ p³aczesz dziecino droga?
Bóg widzi te ³ezki twoje.
Wyznaj mi szczerze, ja w imiê Boga,
mo¿e tw¹ ¿a³o�æ ukojê.

I krakowianka w b³êkitnym oku,
fartuszkiem ³ezkê ociera
i kornie stoj¹c przy jego boku,
dr¿¹ce swe usta otwiera.

Jestem sierot¹, u mieszczki s³u¿ê z £obzowa.
Ach, ostra to pani,
nigdy dobrego nie da mi s³owa,
lecz zawsze gromi i gani.

Zaledwie tylko b³y�nie poranek,
na Kleparz, na targ wysy³a,
abym sprzeda³a ten mleka dzbanek
krupek i soli kupi³a.

A ¿e to jutro dzieñ Matki Boskiej,
chc¹c przybraæ obraz Jej w wianek,
po drodze wonne zbiera³am kwiatki,
wtem z rêki wymkn¹³ siê dzbanek.

I wszystko mleko sp³ynê³o drog¹.
Ot � �lady widaæ z daleka.
Któ¿ siê nade mn¹ u¿ali niebog¹?
Ju¿ wiem co w domu mnie czeka.

I czemu¿ dziewczê tak rzewnie szlochasz
i g³ówkê kryjesz w swej d³oni?
Ty Matkê Bosk¹ tak szczerze kochasz,
Ona ciê pewnie obroni.

A gdy powrócisz do twej zagrody,
Boska ciê Matka pocieszy.
Pospiesz do Wis³y, zaczerpnij wody
� sierota ufa i �pieszy.

Przynios³a wody, r¹czki z³o¿y³a
przed Kantym dzban z wod¹ stawia.
G³ówkê ku ziemi kornie schyli³a,
I klêcz¹c pacierz odmawia.

Jan Kanty krzy¿em dzban b³ogos³awi³,
modli³ siê d³ugo i szczerze.
A gdy modlitwê swoj¹ odprawi³
Dzban z wod¹ do ust swych bierze.

I woda w mleko siê przemieni³a.
Dzieciê � Maryi z³ó¿ dziêki!
Ona ciê w smutku twym pocieszy³a,
dzban mleka masz tu z Jej rêki.

Na twarzy dziecka sp³yn¹³ rumieniec,
do nóg siê Jana rzuci³a.
Boga Rodzicy odt¹d ju¿ w wieniec,
obraz codziennie stroi³a.

Tekst ballady nades³a³y Helena Sz. i Joanna W.



Bia³y Kamyk                                                   13 maja 2007 / 5

Ocaliæ od
zapomnienia...

Rocznica
pacyfikacji (III)

Wszyscy do�wiadczamy
przemijalno�ci czasu. Jeste�my
�wiadomi, ¿e jest to co� tak
bardzo realnego, a jednocze-
�nie nieuchwytnego. To co jesz-
cze przed chwil¹ by³o przysz³o-

�ci¹, za moment stanie siê ju¿
czasem przesz³ym. To co akurat do-

�wiadczamy, jest ju¿ histori¹ i tego za-
trzymaæ siê nie da. To, co obecnie prze-

¿ywamy, za chwilê bêdzie ju¿ faktem
historycznym, byæ mo¿e zapisanym
w jakich� kronikach, zapiskach, pa-
miêtnikach.

Tales z Miletu zastanawiaj¹c siê nad
przemijalno�ci¹, nad procesem istnienia,

który odchodzi w przesz³o�æ zauwa¿y³, ¿e nikt nigdy nie jest w stanie
wej�æ dwa razy do tej samej rzeki. Za ka¿dym razem rzeka bêdzie
inna i inny bêdzie cz³owiek, bo czas jaki minie uczyni go starszym.

Nale¿y zapytaæ, dlaczego o tym piszê? Ano dlatego, ¿e rozwój
cz³owieka, a tym samym ludzko�ci, dokonuje siê wtedy, gdy on zasta-
nawia siê nad czasem w jakim przysz³o mu ¿yæ. Jest niemal oczywiste,
¿e to, i¿ istniejê, akurat teraz i w tym czasie, ma jaki� g³êboki sens.

� Jestem tu i teraz, bo mam do spe³nienia pewn¹ rolê, któr¹
przeznaczy³ mi Bóg �

W takim spojrzeniu na siebie nie mo¿e zabrakn¹æ do�wiad-
czenia tego wszystkiego, co by³o przede mn¹, co mia³o wp³yw na
moj¹ tera�niejszo�æ. W kontek�cie tego mogê patrzeæ w przysz³o�æ.
Dziedzictwo przesz³o�ci, tradycje, które cz³owiek otrzymuje i które
wraz z innymi tworzy, do�wiadczenie i m¹dro�æ ¿yciowa, warun-
kuj¹ przysz³o�æ, to znaczy to wszystko ku czemu zmierza i co
chce przekazaæ innym. Cz³owiek, który jest pozbawiony prze-
sz³o�ci, tradycji, pamiêci, staje siê kim� z kim mo¿na zrobiæ wszyst-
ko, kim� kto nie jest w stanie okre�liæ sensu swojej przysz³o�ci,
celów do osi¹gniêcia. To¿samo�æ budujemy zatem na dziedzic-
twie przesz³o�ci. A to dziedzictwo sk³ada siê z warto�ci material-
nych i duchowych przejêtych od minionych pokoleñ.

Ta krótka refleksja do kolejnego odcinka, który redagujê
jest ponown¹ prób¹ zawo³ania do Czytelników, aby zechcieli mnie
wesprzeæ w budowaniu pamiêci historycznej, tej naszej lokalnej,
której roli nie mo¿na przeceniæ w procesie wychowania cz³owieka.

W tym odcinku wspomnieñ dotycz¹cych tragedii pacyfikacji
w Jaworniku, pierwsza czê�æ nastêpnego obrazu tych wydarzeñ au-
torstwa pana Jana Wêgrzyna, który jako drugi ocala³  z tego maso-
wego mordu, jakiego dokonali hitlerowcy na grupie niewinnych
mieszkañców naszej miejscowo�ci.

Przypominam, ¿e kronikarzem wspomnieñ jest by³y dyrektor
Szko³y Podstawowej w Jaworniku, pan Jan Bidziñski.

Ucieczka uratowa³a mi ¿ycie

Nazywam siê Jan Wêgrzyn.
W tragicznych dniach okupacji hitlerowskiej ¿y³em wraz z rodzi-

cami i rodzeñstwem w Jaworniku, tu tez siê urodzi³em
i wychowa³em.

W roku 1944 mia³em 23 lata. Nadszed³ tragiczny
dzieñ 4 kwietnia 1944 r. Wieczorem tego dnia poszed³em
do kolegi Jana W³ocha. Do pó�nych godzin wieczornych
rozmawiali�my o okropnych czasach w jakich ¿yjemy. Nie
my�la³em, ¿e to, co ja prze¿yjê bêdzie t¹ najwiêksz¹ trage-
di¹. Gdzie� oko³o (pó³nocy) 22-giej , gdy pomy�la³em,
¿e to ju¿ do�æ pó�no, wybra³em siê do domu. W domu
wszyscy spali: ojciec, matka, siostra i brat. Rozebra³em
siê i ja po cichuteñku, a ¿e spaæ jako� nie mog³em, zapali-
³em papierosa. Po jakim� czasie dosz³o mi do uszu, ¿e
wokó³ naszego i s¹siednich domów, co� siê dzieje.

Zerwa³em siê z ³ó¿ka i w³o¿y³em tylko spodnie. Strzelanina ju¿ na dobre
rozgorza³a. Zobaczy³em nastêpnie przez okno, ¿e ojca stodo³a ju¿ siê
pali. Obudzi³em ojca i powiadam, ¿e co� siê dzieje, ¿e to pacyfikacja i ¿e
trzeba bêdzie uciekaæ. Ojciec mia³ 74 lata i nie bardzo zdawa³ sobie
z tego sprawê. Powiada, ¿e to mo¿e spotka³y siê dwa wrogie oddzia³y.
W trakcie rozmowy zauwa¿y³em, ¿e po domu zaczynaj¹ ju¿ przelatywaæ
pociski, gdy¿ dom by³ drewniany i stary. Wpad³ nawet jaki� wiêkszy
pocisk, gdy¿ wszystko, co by³o szklane pot³uk³o siê, posypa³y siê garnki,
spad³a polepa ze �cian. Ojciec z czternastoletnim bratem skryli siê pod
³ó¿ka, a ja stan¹³em w pokoju za piecem. Namawia³em ich do ucieczki.
W tym momencie, kto� bardzo silnie zacz¹³ siê dobijaæ do drzwi. Otwo-
rzyæ posz³a matka z siostr¹. Nie znalaz³y jednak klucza. Wypad³ w czasie
eksplozji pocisku. Posz³y obie do stajni i tam otworzy³y drzwi. Równo-
cze�nie posypa³y siê strza³y. Skierowane by³y, jak pomy�la³em � do matki
i siostry. Siostra zosta³a ranna w rêkê. Matka upad³a, lecz nie wiem, czy
zosta³a zabita na miejscu, czy te¿ pó�niej spali³a siê ¿ywcem, w czasie
po¿aru domu. W dalszym ci¹gu sta³em za piecem, a ojciec i brat le¿eli
pod ³ó¿kami. Do kuchni weszli Niemcy i czego� szukali, ale do pokoju
jednak nie weszli. Byli�my na razie uratowani, lecz do namys³u pozosta-
³o niewiele. Kaza³em bratu i Ojcu wyj�æ spod ³ó¿ka i uciekaæ ze mn¹
przez okno, bo inaczej grozi³o nam spalenie ¿ywcem. Bez namys³u, jak
sta³em � ca³¹ si³¹ uderzy³em w okno, które wypad³o razem z futryn¹.
Rozpocz¹³em ucieczkê. Gdy tylko wybieg³em, z dwu stron posypa³y siê za
mn¹ strza³y. Na moje szczê�cie ¿aden nie trafi³. Biegn¹c w kierunku
rzeki, w pewnej odleg³o�ci od domu, wpad³em w zaspê �niegu. Bêd¹c
zmêczony, pozosta³em na chwilê le¿¹c w �niegu.

Strza³y umilk³y � jak s¹dzi³em dlatego, ¿e hitlerowcy my�leli, ¿e
nie ¿yjê. Gdy odrobinê odpocz¹³em, przygotowa³em sobie nogi do dalsze-
go biegu. Poczu³em siê trochê bezpieczniej. Ju¿ uwierzy³em, ¿e to co
najgorsze, mam ju¿ poza sob¹. By³em w wielkim b³êdzie. Niemcy wysta-
wili stra¿e daleko w polach. Mimo, ¿e by³em w odleg³o�ci oko³o  500
metrów od domu, nagle jak spod nóg, w odleg³o�ci oko³o 30  metrów,
wyrós³ przede mn¹ Niemiec, ze skierowanym w moj¹ stronê karabinem.
Prze¿y³em to najgorsze. Posypa³y siê  w moj¹ stronê strza³y. Poczu³em jak
gdyby kto�, silnie piê�ci¹ uderzy³ mnie w nogê, powy¿ej kolana. Obróci-
³em siê kilka razy w ko³o, pociemnia³o mi w oczach i upad³em. Teren
tym razem by³ dla mnie zbawienny. Gdy upad³em skry³em siê ju¿ za
nierówno�ci¹. Niemiec na pewno s¹dzi³, ¿e nie ¿yjê, gdy¿ nie kwapi³ siê
ze sprawdzaniem. Tymczasem jak mog³em, czo³ga³em siê w kierunku
strumyka. Na strumyku by³ drewniany mostek � wczo³ga³em siê pod ten
mostek w du¿¹ zaspê �niegow¹. Le¿a³em w tej zaspie kilka godzin. �nieg
pode mn¹ szybko topnia³ i za nied³ugo le¿a³em na samej ziemi w du¿ej
ka³u¿y krwi. Traci³em przytomno�æ. Widzia³em pó�niej tego Niemca,
jak latark¹ szuka³ mnie, by³ nawet na mostku, ale po chwili latarkê
zgasi³ i odszed³. Pozosta³em nadal pod mostkiem, a mia³em na sobie
tylko spodnie i koszulê. By³em boso i bez czapki. Po kilku godzinach
dosz³y do mnie jakie� gwizdy, by³ to widocznie gwizdek na zbiórkê, gdy¿
s³ysza³em skrzypienie pod butami odchodz¹cego Niemca. Nale¿a³o siê
ratowaæ. Próbowa³em wstaæ � nie mog³em.

Kolejny i ostatni odcinek wspomnieñ z pacyfikacji w nastêp-
nym numerze.

27 maj
Niedziela Zes³ania
Ducha �wiêtego

�I wszyscy zostali nape³-
nieni Duchem �wiêtym.�

/por. I czytanie/

Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-13;
J 20, 19-23

W. Sz.
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WSPÓLNOTY

Wspólnota � ka¿dy z nas do�wiad-
cza jej od pierwszych dni swojego ¿ycia,
zaczynaj¹c od relacji w rodzinie. Na ka¿-
dym etapie naszego ¿ycia do�wiadczamy
innej formy wspólnoty, w zale¿no�ci od �ro-
dowiska, naszej pracy, naszych zaintereso-
wañ. Jednak szczególn¹ jej form¹ jest wspól-
nota ludzi wierz¹cych, którzy pragn¹ po-
d¹¿aæ za Chrystusem i Jego S³owem, oraz
realizowaæ swoj¹ wiarê w ¿yciu codziennym.

W naszej parafii w dniu 17.11.2006.
roku spotka³o siê 6 par ma³¿eñskich: Doro-
ta i Stanis³aw, Jadwiga i Józef, Anna i Adam,
Jolanta i Pawe³, Agata i Mariusz, Katarzy-
na i Jerzy na pierwszym spotkaniu nowego
krêgu Ruchu Domowego Ko�cio³a. Po
wstêpnym przedyskutowaniu celów Ruchu
Domowego Ko�cio³a, która jest czê�ci¹
Ruchu �wiat³o ̄ ycie za³o¿onej przez S³ugê
Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego, po-
stanowili�my siê spotykaæ, aby wspólnie
pog³êbiaæ swoj¹ wiarê i j¹ umacniaæ przez

Nowy Kr¹g Rodzin Domowego Ko�cio³a
w Jaworniku

czytanie Biblii i rozwa¿aniu Bo¿ego S³owa
oraz modlitwê, dyskusjê i �piew. Dla czê�ci
z nas te spotkania to jak kontynuacja z daw-
nych lat spotkañ Grup Apostolskich, Oazy
czy Odnowy w Duchu �wiêtym, ale dla nie-
których to nowa forma poznawania Boga
i do�wiadczania Jego obecno�ci w ¿yciu.
Przez kilka spotkañ podczas czytania Pi-
sma �wiêtego, rozwa¿ania go, dyskusji
i modlitwy przypominali�my sobie najwa¿-
niejsze prawdy naszej wiary, ¿e Bóg nas
kocha i aby nas zbawiæ zes³a³ Swojego
Syna Jednorodzonego, aby umar³ na krzy-
¿u za nasze grzechy w zastêpstwie nas �al-
bowiem zap³at¹ za grzech jest �mieræ� (Rz
6,23). Rozwa¿ali�my istotê i �ród³a naszej
grzeszno�ci oraz mogli�my odkrywaæ to, ¿e
bez Bo¿ego prowadzenia nie jeste�my w sta-

nie ¿yæ zgodnie z Bo¿ym s³owem i Jego przy-
kazaniami.

W sobotni wieczór 14 kwietnia br.
w naszym parafialnym ko�ciele mia³a miej-
sce wspólna uroczysto�æ, ukoronowanie
dotychczasowych spotkañ � wszystkie
pary ma³¿eñskie z nowego krêgu dokona³y
osobistego przyjêcia Jezusa do swojego
¿ycia jako Zbawiciela i Pana podczas ado-
racji Naj�wiêtszego Sakramentu. �wiadka-
mi tych uroczystych chwil byli cz³onkowie
pierwszego parafialnego Krêgu DK, ma³-
¿onkowie tworz¹cy Kr¹g DK w My�leni-
cach, schola oraz dwa ma³¿eñstwa anima-
torów Ruchu Domowego Ko�cio³a ze Ska-
winy. Zawierzyli�my swoje ¿ycie Bogu s³o-
wami:

 Panie Jezu, dziêkujê Ci za to, ¿e
mnie kochasz i ¿e przyszed³e� od Ojca na
�wiat, aby umrzeæ za mnie. Dotychczas sam
kierowa³em swoim ¿yciem i grzeszy³em
wobec Ciebie. Otwieram Ci drzwi mojego
serca i przyjmujê Ciê w moje ¿ycie jako
Zbawiciela i Pana. Zaw³adnij moim ¿y-
ciem. Spraw, abym zawsze by³ takim, ja-
kim Ty chcia³by� mnie mieæ.

Dla pierwszych chrze�cijan �wiêtowanie
Zmartwychwstania Pañskiego by³o oczywiste. Sta-
³o siê now¹ Pasch¹ otwieraj¹c¹ bramy nieba dla
zbawienia i wiecznego ¿ycia z Bogiem. �Trwali oni
w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu
chleba i w modlitwie� (Ap 2,42). Zmartwychwsta-
nie nierozerwalnie ³¹czy siê z procesem, skaza-
niem, mêk¹ i �mierci¹ Pana Jezusa oraz ustano-
wieniem Eucharystii. Tak jest najkrótsza geneza
�wiêtowania niedzieli � nowej Paschy oraz uro-
czystego Triduum Paschalnego.

W naszej parafii oprócz bogatej liturgii
mieszkañcy uczestnicz¹ w wielu zwyczajowych ob-
rzêdach nawi¹zuj¹cych do �wi¹t. Tradycj¹ ju¿ jest
przyjmowanie do grona ministrantów ch³opców
przygotowuj¹cych siê
przez d³u¿szy czas do
pe³nienia tej s³u¿by. W
tym roku Wielki Czwar-
tek ministrantami zo-
stali:

Mariusz Batko
Micha³ Brandys
Mateusz Pitala
Piotr Wilko³ek
Grzegorz Wolak

�WIÊTE TRIDUUM PASCHALNE
W Niedzielê Palmow¹ dzieci i m³odzie¿ przygotowuj¹ na procesjê piêk-

ne palmy.  Twórcy najwiêkszych i najpiêkniejszych palm s¹ wyró¿niani. W tym
roku nagrodzono:

c.d. na str. 7

Twórcy najwiêkszej palmy (8 m) Micha³ Mistarz (2. od lewej), Grzegorz
Prokocki (na samym przodzie). Pomagaj¹ w jej przenoszeniu: Mateusz
Mistarz (1. od lewej), Tadeusz Kurowski (3. od lewej), Sebastian Dudek
(4. od lewej).

I miejsce �
Micha³ Mistarz,
Grzegorz Prokocki

II miejsce �
Tomek Góralik,
Rafa³ Zapa³owicz

III miejsce �
Krzy� Surówka

IV miejsce �
Adam i Szczepan
So³tys.



Bia³y Kamyk                                                   13 maja 2007 / 7

Od lewej: Ma³gosia i Monika Guba³a,
Piotr Wilko³ek, Madzia Su³owska

W 19. numerze
�Bia³ego Kamyka�
przedstawili�my roz-
mowê z ks. dziekanem
S³awomirem Su³ow-
skim, proboszczem
parafii Vlko� u Pøero-
va w Czechach. Poni-
¿ej pragniemy uzupe³-
niæ tê rozmowê jeszcze
jednym �wiadectwem.

Bia³y Kamyk:
W�ród wielu istniej¹-
cych wspólnot, wspól-
nota neokatechume-
nalna spe³nia wyj¹tkow¹ rolê wobec nawracaj¹cych siê ludzi doros³ych. Czy zdaniem
Ksiêdza wspólnoty takie odgrywaj¹ w Czechach wiêksz¹ rolê ni¿ w Polsce?

Ks. S³awomir Su³owski: Trudno powiedzieæ. W Polsce w zasadzie wszyscy, albo
wiêkszo�æ to ochrzczeni. W Czechach nie. Ja na 10 dzieci narodzonych mam ochrzczo-
nych dwoje, troje. Te dzieci pó�niej rosn¹, przychodz¹ do takiego wieku, ¿e id¹ studio-
waæ do jakiego� wiêkszego o�rodka, do Brna, albo do Pragi, gdzie dzia³aj¹ jakie� stu-
denckie o�rodki duszpasterskie, albo trafiaj¹ do jakiej� wspólnoty u siebie w swojej
parafii. Ja na przyk³ad organizujê co rok czesk¹ grupê na pieszej pielgrzymce z Krakowa
do Czêstochowy. Teraz bêdzie po raz 10-ty czeska grupa na krakowskiej pielgrzymce.
Przyje¿d¿amy poci¹giem do Krakowa. Z Krakowa idziemy do Czêstochowy i wracamy
do Czech. Idziemy jako czeska grupa nr 9, z czesk¹ flag¹, jako Czesi. I na tej pielgrzymce
nieraz ci, którzy przyjechali z ciekawo�ci znajduj¹ drogê do Pana Boga. W ka¿dym b¹d�
razie musz¹ siê dostaæ do jakiego� �rodowiska, czy na studiach, czy u siebie, do jakiej�
wspólnoty. I okazuje siê, ¿e tam jako� odnajduj¹ swoj¹ wiarê i prosz¹ o chrzest. Przygo-
towanie na chrzest trwa co najmniej dwa lata. Dwa lata katechez, pytania siê, modlitwy,
to nie jest tak od razu. Wszyscy musz¹ du¿o wycierpieæ, bo niestety pokolenie rodzi-
ców to jest pokolenie ateistyczne, pokolenie tak trochê ju¿ nienawracalne. I spotykaj¹
siê bardzo czêsto z ogromnym sprzeciwem swoich rodzin. Rodzice bardzo czêsto uwa-
¿aj¹, ¿e gdy ich dzieci przychodz¹ siê ochrzciæ, to znaczy, ¿e wstêpuj¹ do jakiej� sekty,
nie odró¿niaj¹ Ko�cio³a Katolickiego od sekty. Dla nich wszyscy wierz¹cy to jest jedna
wielka sekta (�miech). Protestuj¹, nieraz bardzo gwa³townie w ten sposób, ¿e nieraz
nawet wyrzuc¹ dziecko z domu.  Im siê to w g³owie nie mie�ci. Wiêc czasem tam m³odzi
bardzo ciê¿ko prze¿ywaj¹ te sytuacje.

Ja ich podziwiam. W wioskach gdzie ja jestem mo¿e jest mniej takich przypadków,
ale mogê tutaj powiedzieæ o jednym bardzo ciekawym.

By³a u mnie w parafii jedna rodzina mieszana. Bo gdzie katolicy maja szukaæ tych
swoich mê¿ów, czy ¿on? Mówimy o tym, ¿e wierz¹cy cz³owiek powinien sobie znale�æ
wierz¹cego partnera. I u nas jak siê spotkaj¹ dwaj wierz¹cy, to s¹ naprawdê wierz¹cy.
A gdy jest ma³¿eñstwo mieszane, to zaczynaj¹ siê problemy � w moralno�ci�, we
wszystkim. I w tym przypadku w³a�nie by³a sytuacja ma³¿eñstwa mieszanego. Ona
wierz¹ca, bardzo wierz¹ca, no� zakocha³a siê i on siê zakocha³. Tak to jest. On niewie-
rz¹cy, chocia¿ ochrzczony. Zakochali siê i co? Mieli �lub w ko�ciele z dyspenz¹ od
biskupa. �lub, trójka dzieci�

Brat tej ¿ony, tak¿e wierz¹cy poszed³ ze mn¹ na krakowsk¹ pielgrzymkê. Na piel-
grzymce pozna³ dziewczynê (�miech), bardzo wierz¹c¹ i� postanowili pobraæ siê. Po-
prosili mnie by  �lub odby³ u Sióstr Karmelitanek, bo on pracowa³ u nich jako pomocnik
przy budowie klasztoru. Poniewa¿ siostry nie mog¹ wyj�æ z klasztoru, wiêc �lub zapla-
nowano w klasztorze. A zatem niewierz¹cemu mê¿owi siostry, jako najbli¿szemu cz³on-
kowi rodziny, wypada³o na �lub pojechaæ. No i pojecha³. A to by³ naprawdê piêkny
�lub, w rodzinnym gronie. I do tego przepiêkny �piew  sióstr karmelitaneki z chóru.
Tylko jedna karmelitanka, pe³ni¹ca s³u¿bê zakrystianki, mog³a siê kontaktowaæ z go�æmi
i z nami rozmawiaæ. c.d. na str. 9

Pan Bóg ma swoje drogi...

Piêknym zwyczajem jest tak¿e
pe³nienie warty przez naszych stra¿a-
ków OSP przy grobie Pana Jezusa.

Zmiana warty
J. �.

�WIÊTE TRIDUUM -
c .d.



Bia³y Kamyk13 maja 2007 / 8

Pierwsze moje
spojrzenie pada
na wie¿ê..

Przyzwycza-
jeni jeste�my do
piêknej i bogatej li-
turgii w naszym ko-
�ciele. Nikt siê nie
zastanawia, jak to
siê dzieje, ¿e nigdy
nie brakuje oleju
w �wiecy, kadzid³a
czy wody �wiêconej,
¿e ko�ció³ jest za-
wsze w porê otwarty,
trawniki utrzymane,
obej�cie piêknie sprz¹tniête, a w zimie
�nieg odgarniêty i chodnik posypany...
W ka¿dej �wi¹tyni odpowiada za to szary
mistrz ceremonii � ko�cielny.

Bia³y Kamyk: Jak d³ugo opiekowa³ siê Pan
naszym ko�cio³em?

 W³adys³aw Wilko³ek: Ko�cielnym by³em
przez 6 lat. Nie jest to oczywi�cie d³ugo
w porównaniu z ponad 30-letnim sta¿em
mojego poprzednika p. Stanis³awa Brasia,
ale wystarczy³o aby przyzwyczaiæ siê do tego
specyficznego ¿ycia.

BK: Na czym polega ta specyfika?
WW: Przede wszystkim zupe³nie inaczej
wygl¹da³y niedziele i �wiêta. Nie by³o mnie
prawie ca³y dzieñ w domu. Widzia³em swo-
ich w ko�ciele, ale czas dla nich mia³em
dopiero wieczorem.

BK: Ale przecie¿ ko�cielny nie pe³ni swej
funkcji tylko w niedziele.
WW: Oczywi�cie. Dawniej na co dzieñ wie�
¿y³a wed³ug rytmu ko�cio³a. Dzwony na Anio³
Pañski � rano, w po³udnie i wieczorem �
wyznacza³y pory dnia. Dzwon pogrzebowy
przypomina³ o przemijaniu, a sygnaturka
przed msz¹ �w. wzywa³a do ko�cio³a. Wkrót-
ce poczu³em siê jakby odpowiedzialny za
ten rytm. Mo¿e to dziwne, ale zawsze pierw-

sze moje spojrzenie po przebudzeniu
pada³o na wie¿ê... Tu¿ po szóstej by-
³em codziennie w ko�ciele. Trzeba
by³o wszystko przygotowaæ. Potem
msza �wiêta, a po po³udniu znowu tak
samo.

BK: Co nale¿y do obowi¹zków ko�ciel-
nego?
WW: W³a�ciwie wszystko, co dzieje

siê w ko�ciele. Kap³ani s¹ powo-
³ani do sprawowania liturgii i sa-

kramentów, natomiast
wszystko, co wokó³ niej

siê dzieje nale¿y do

ko�cielnego. Dzieli on te obowi¹zki z orga-
nist¹, schol¹, ministrantami czy lektorami,
ale gdyby ich zabrak³o musi ich zast¹piæ.
Ksi¹dz oczywi�cie ustala zasady i mówi mi
co i jak, ale potem  w czasie mszy �w. czy
nabo¿eñstwa to ju¿ ko�cielny musi o
wszystkim pamiêtaæ. A to sprawdziæ i u³o-
¿yæ szaty, zmieniæ obrusy, w³¹czyæ odpo-
wiednio �wiat³a i mikrofony, zapaliæ �wie-
ce, przysun¹æ klêczniki, roz³o¿yæ dywan,
przegl¹dn¹æ dzwonki, przygotowaæ naczy-
nia liturgiczne, monstrancjê, hostie, wino,
wodê �wiêcon¹, oleje do chrztu i choæby
kadzid³o czy popió³ w Popielec. I to wszystko
we w³a�ciwym miejscu i czasie, i w ka¿de
�wiêto trochê inaczej.

BK: Jak widaæ nie jest to wszystko takie
zupe³nie proste. Czy zawsze idealnie funk-
cjonowa³o, nie by³o ¿adnej wpadki?
WW: Oczywi�cie na pocz¹tku by³o trochê
trudno, ale pó�niej siê ju¿ nauczy³em.
Zreszt¹ od m³odego by³em przyzwyczajony
do pos³ugi w ko�ciele, ale o tym jeszcze
wspomnê. A prawdziwa wpadka to by siê
raz zdarzy³a, w³a�nie kiedy� w �rodê Po-
pielcow¹. Przez przypadek wyj¹³em z kie-
szeni i zostawi³em w domu klucz do ¿ela-
znych drzwi w zakrystii, gdzie przechowuje
siê wa¿niejsze rzeczy. Tam w³a�nie scho-
wa³em przygotowany wcze�niej popió³. Msza
�w. siê zaczyna, a tu nie ma czym g³ów po-
sypaæ. Zanosi³o siê na spor¹ drakê. Na ca³e
szczê�cie migiem przynie�li�my wszystkie
mo¿liwe klucze i który� spasowa³.

BK: A przy okazji, sk¹d siê bierze popió³ do
posypywania g³ów?
WW: Po ka¿dej Niedzieli Palmowej pali siê
palmy. Zreszt¹ wszystkie �sprzêty� u¿ywa-
ne przy liturgii otoczone s¹ szczególn¹ tro-
sk¹ i mimo, ¿e tak jak wszystko starzej¹
siê i psuj¹, nie mo¿na ich po prostu wyrzu-
ciæ na �mietnik. Niektóre siê troskliwie pali,
a np. wod¹ �wiêcon¹ podlewa siê ro�liny
� u nas te drzewka ko³o rze�by Piety za ko-
�cio³em.

BK: A jak jest ze sprz¹taniem ko�cio³a?
WW: Ko�cielny nadzoruje sprz¹tanie, ale
przecie¿ nie jest w stanie sam wszystkie-
go wykonaæ. W zwi¹zku z tym robi¹ to
mieszkañcy poszczególnych rejonów. Szko-
da tylko, ¿e czasem tak ma³o osób poczu-
wa siê do tego obowi¹zku. Rejony sk³a-
daj¹ siê te¿ na kwiaty, które piêknie dobie-
ra p. Barbara Brzegowa. Ale pó�niejsze
podlewanie, to ju¿ by³ mój obowi¹zek.

BK: Ko�cielny odpowiada równie¿ za mini-
strantów.
WW: No, to tylko troszkê, bo opiekunem
ministrantów jest ksi¹dz. Ale ja zapisywa-
³em obecno�ci. A gdy nie przyszli, s³u¿y³em
sam. Musia³em te¿ pilnowaæ dyscypliny, bo
wiadomo � ch³opaki czasem trochê rozra-
biaj¹ i nie tylko...

BK: Co siê kryje pod tym tajemniczym -
nie tylko...?

WW: A choæby to, jak w jeden Wielki Czwar-
tek �zadzwonili�, to dzwonek przy drzwiach
oderwa³ siê i spad³. Ale w tym roku ju¿ uwa-
¿ali. Albo kiedy�, i te¿ w Wielki Czwartek �
mo¿e dlatego, ¿e to trochê i ich dzieñ � przy-
gotowa³em wodê do umycia nóg. Jak zwy-
kle tylko trochê j¹ podgrza³em. A ci, gdy tyl-
ko siê odwróci³em, lu� ca³y czajnik wrz¹t-
ku do miedniczki. Na ca³e szczê�cie jesz-
cze raz sprawdzi³em. £adnie bym wygl¹-
da³, gdybym tak¹ gor¹c¹ poda³ ksiêdzu.

BK: Nie wiedzia³em, ¿e wodê siê podgrzewa.
WW: Nawet �wiêcon¹, zw³aszcza zim¹.
Przecie¿ woda w chrzcielnicy ma tylko kilka
stopni,  dzieci by siê pozaziêbia³y. Ale jesz-
cze o dzieciach. Gdy chodzi³em z tac¹, to
jest prze�mieszne, jak dzieciaki czasem
walcz¹ ze sob¹ � daæ, czy nie daæ tego pie-
ni¹¿ka. Trzeba je uczyæ ofiarno�ci, ale trze-
ba te¿ za ni¹ nagradzaæ, bo czêsto bardzo
du¿o to je kosztuje.

BK: A tak wracaj¹c jeszcze do spraw zakry-
stii � co to jest kadzid³o?
WW: Z kadzid³em, to nie jest tak zupe³nie
prosto, bo s¹ ró¿ne rodzaje kadzid³a. Jed-
no to mieszanka zio³owa, u¿ywana, nazwij-
my to na co dzieñ, do której w wiêksze �wiê-
ta dok³ada siê �szlachetne� kadzid³o mine-
ralne. Daje ono gêstszy dym i g³êbszy za-
pach. Ministranci próbuj¹ go ode mnie jak
najwiêcej �wynegocjowaæ�, bo bardzo lu-
bi¹ sobie solidnie pokadziæ� Specjalnej
techniki wymaga te¿ rozpalanie ¿aru. U¿y-
wa siê do tego wêgla drzewnego i oleju ze
�wiec.

BK: Odpowiada³ Pan równie¿ za prasê ka-
tolick¹.
WW: Tak, za prasê i nie tylko. S¹ przecie¿ w
ko�ciele ró¿ne sk³adki i akcje. No i tak¿e,
co miesi¹c �Bia³y Kamyk�.

BK: Proszê nam jeszcze powiedzieæ co�
o sobie.
WW: W pocz¹tku maja ukoñczy³em 64 lata.
Pochodzê z Kotonia, a o¿eni³em siê �na
Dolinie�, jak nazywano w³a�nie okolice ko-
�cio³a. Mieszkamy tu od 1973 r. W zesz³ym
roku obchodzili�my z ¿on¹ Jadwig¹ 40-le-
cie �lubu. Mamy piêcioro dzieci i dziesiêæ
wnuków. Przez 30 lat pracowa³em jako od-
lewnik i szlifierz w krakowskich Zak³adach
Zieleniewskiego. To by³a bardzo ciê¿ka
i szkodliwa praca. Z tego wzglêdu przesze-
d³em na rentê i wcze�niejsz¹ emeryturê.
Wtedy te¿ zacz¹³em po raz drugi moj¹ s³u¿-
bê w ko�ciele. W tym czasie mog³em i mu-
sia³em siê trochê bardziej zaj¹æ domem, bo
¿ona jeszcze pracowa³a. Nauczy³em siê na-
wet  gotowaæ � znakomicie wychodzi mi ro-
so³ek, który uwielbia moja wnuczka Sabin-
ka. To wspania³a satysfakcja dla dziadka.

BK: A co Pan sam najbardziej lubi?
WW: Oczywi�cie te¿ roso³ek, a poza tym�
ciasto dro¿d¿owe, np. jab³ecznik z posypk¹.
Pycha!!!

Wywiad z by³ym ko�cielnym
p. W³adys³awem Wiko³kiem

c.d. na str. 9
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BK: Czy zajmowa³ siê Pan gospodark¹?
WW: Czasem ¿artujê, ¿e jestem jednym
z �powa¿niejszych� gospodarzy we wsi, bo
oprócz królików i kurek mam te¿ krówkê, a to
coraz wiêksza rzadko�æ w Jaworniku. Jest
te¿ piesek, ale niestety choruje na parali¿.

BK: Wróæmy jeszcze do Pana m³odo�ci.
WW: Jednym z najpiêkniejszych okresów
mojego ¿ycia by³a s³u¿ba wojskowa nad mo-
rzem. By³em operatorem radiolokacji w Ba³-
tyckiej Brygadzie WOP. To by³o ostre, ale praw-
dziwie kole¿eñskie wojsko, bez ¿adnych pa-
tologii. Dobra szko³a ¿ycia potrzebna i dzisiaj
ka¿demu ch³opakowi.

BK: W³a�nie, nie mówili�my jeszcze o szkole.
WW: Gdzie� tam ju¿ wspomnia³em, ¿e od
m³odo�ci by³em obyty ze s³u¿b¹ w ko�ciele.
Uczêszcza³em bowiem do szko³y zawodowej
w mêskim Zak³adzie Salezjañskim �w. Jana
Bosko w O�wiêcimiu. Trafi³em tam przez ks.
Józefa Kurowskiego, rodem z Kotonia, który
by³ wtedy klerykiem w O�wiêcimiu. Opowia-
da³ on z pasj¹ o tej szkole, gdzie siê nie tylko
uczy zawodu, ale i wychowuje ch³opców na
szlachetnych ludzi i dobrych katolików i oby-
wateli. Ks. Józef Kurowski by³ pó�niej przez
lata dyrektorem Zak³adu. U Salezjanów
ukszta³towa³ siê mój charakter. Dziêki nim
te¿ pewnie unikn¹³em na³ogu palenia papie-
rosów. Tam pog³êbi³a siê moja wiara. Tam
te¿ pokocha³em w szczególny sposób kult
Matki Boskiej Wspomo¿enia Wiernych, do
której zawsze siê ucieka³em. Jej zawdziê-
czam tak wiele szczê�cia w ¿yciu, a nawet
cudowne ocalenie. I po wielu latach znowu,
tak dos³ownie wróci³em do s³u¿by ko�ciel-
nej w naszej jawornickiej �wi¹tyni. Bardzo
sobie ceniê te ostatnie lata i jestem z nich
nawet trochê dumny. Chcia³bym t¹ drog¹
skierowaæ do Parafian moje podziêkowania
za wspó³pracê, cierpliwo�æ oraz wyrozumia-
³o�æ i ¿yczyæ wszystkim wielu ³ask Bo¿ych,
b³ogos³awieñstwa i zdrowia na dalsze ¿ycie.

BK: Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i za
pos³ugê w naszym ko�ciele.

Pozosta³e w klauzurze na chórze prze�licznie �piewa³y. Wspania³a uroczysto�æ �lub-
na zrobi³a na tym niewierz¹cym cz³owieku ogromne wra¿enie. Po �lubie zosta³ w
ko�ciele. Wszyscy wyszli, sk³adali ¿yczenia m³odej parze, kwiaty� A ten niewierz¹-
cy pozosta³ w ko�ciele i� zacz¹³ rozmawiaæ z zakrystiank¹, a tak¿e da³ jej swojego
maila. I ta karmelitanka, z klasztoru karmelitanek, dwa razy w tygodniu pisa³a mu listy
i ona go nawróci³a!

Niesamowite!
Prze³o¿ona nie mia³a nic przeciwko temu. � Jak chcesz go nawróciæ to pisz!

Zacz¹³ chodziæ do ko�cio³a. Taaakie oczy zrobi³em. Zg³upia³ czy co? On mi nie powie-
dzia³ i jego ¿ona te¿ nie powiedzia³a. A ta siostra mu regularnie pisa³a, on jej odpisy-
wa³, zadawa³ pytania, wszystko przez komputer. Po roku przyniós³ taaaki stos listów
i zwróci³ siê do mnie: � Proszê Ksiêdza, ja bym poprosi³ o przygotowanie do I-szej
Komunii �w.  Przygotowa³ siê do Komunii �w., przygotowa³ siê do Bierzmowania.
W tej chwili jest jednym z najlepszych moich parafian. Wtedy mieli trójkê dzieci. W
tych dniach ma siê im urodziæ szóste dziecko. Warto dodaæ, ¿e córeczka, która im siê
urodzi³a, po nawróceniu mê¿a, dosta³a imiê Magdalena, imiê siostry karmelitanki,
która go nawróci³a (�miech). Tak¿e i takie sytuacje s¹. Pan Bóg ma swoje drogi i my
sobie nie wyobra¿amy jakimi ró¿nymi drogami ludzie znajduj¹ Pana Boga.

Proszê Ksiêdza, z wielk¹ rado�ci¹ pragnê dodaæ, ¿e w krakowskiej piel-
grzymce bior¹ równie¿ udzia³ nasi parafianie. Wyruszaj¹ o parê dni wcze�niej
z Trzeme�ni albo z My�lenic i w Krakowie do³¹czaj¹ do pielgrzymki g³ównej. Mo¿e
dane bêdzie nam w tym roku spotkaæ siê na trasie z Ksiêdzem i jego parafianami?

Niestety, na pewno przy³¹czaj¹ siê do innego cz³onu krakowskiej pielgrzymki.
Czeska �9� jest w cz³onie �ródmiejskim, a tam na pewno nie idzie grupa z My�lenic.
Wiêc spotykamy siê dopiero w Olsztynie przed Czêstochow¹, w ostatnim dniu piel-
grzymki. Natomiast przy jakiej� okazji zapraszam was razem z waszymi kap³anami do
odwiedzenia Moraw.

Jako podziêkowanie powtórzê s³owa Ksiêdza � �Pan Bóg ma swoje drogi�,
swoje drogi, aby ukazaæ siebie. Czêsto dzieje siê to poprzez innych ludzi. Ufajmy, ¿e
nawi¹zana niæ ³¹czno�ci przyniesie w przysz³o�ci dobre owoce ubogacenia poprzez
wzajemne, bezpo�rednie kontakty. Bardzo dziêkujê Ksiêdzu za po�wiêcony czas
i za podzielenie siê tak niesamowitymi do�wiadczeniami ze swej pracy duszpaster-
skiej w Czechach.

Pan Bóg ma swoje drogi... - c.d.

Napisali
do nas...

S³owa wdziêczno�ci i ¿yczenia

Czytelniczka

�Wszystko co cz³owiek czyni s³owem lub
czynem dla zbawienia bli�niego jest czynn¹

modlitw¹�. (�w. Katarzyna ze Sieny)

Znane jest powiedzenie, ¿e �nie szata
zdobi cz³owieka�, a tak¿e � �nie wszystko
z³oto, co siê �wieci�. Te powiedzenia spraw-
dzaj¹ siê w odniesieniu do naszego �Bia³ego
Kamyka�. Jego ok³adki raczej skromne

w porównaniu z pismami kolorowymi, ale wnêtrze o niebo bogatsze w warto�cio-
we tre�ci: wspomnienia, historie i �wiadectwa chrze�cijañskiego ¿ycia. Cykle
opowiadañ o piêknie muzyki i jego twórcach wprowadzaj¹ nas w inny, nieco-
dzienny i niepowtarzalny �wiat. Zapadaj¹ w pamiêæ tak¿e opowiadania
o rodzinie, ma³¿eñstwie i mi³o�ci. Napawaj¹ nas zadum¹ tragiczne, wojenne
dzieje mieszkañców Jawornika. Dlatego ca³ej redakcji i wszystkim autorom
nawet najmniejszych artyku³ów nale¿¹ siê s³owa wdziêczno�ci i ¿yczenia, aby
czas spêdzony z �Bia³ym Kamykiem� owocowa³ w naszych sercach i ¿yciu
pokojem i rado�ci¹.

Rozmawia³ Jan �wierczek

rozmawia³ Andrzej Paw³owski
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Z ¿ycia
szkó³

Zwyciêstwo!!!

W �piewie dzieci jest co�
niezwyk³ego, co� co trudno
opisaæ, ale poczuæ du¿o ³a-
twiej. Ca³¹ sw¹ szczero�æ, ra-
do�æ, spontaniczno�æ oddaj¹
piosence; wszystkie ma³e
i du¿e troski znikaj¹ �  liczy siê
bowiem tylko to, co wy�pie-
wuj¹ usta. I serce. Bo dzieci
s¹ w posiadaniu tego niezwy-
k³ego daru � potrafi¹ �piewaæ
sercem.

W dniu 19 kwietnia mia³y miejsce w G³ogoczowie �Kon-
frontacje Artystyczne�. Obecny na nim by³ szkolny zespó³ �Iskierki�,
w sk³ad którego wchodzi 19 uczniów z klas IV-VI. P³eæ ¿eñska
stanowi zdecydowan¹ przewagê � dziewczynek jest 17, natomiast
2 ch³opców dodaje zespo³owi uroku.

Na konkursie za�piewali piosenkê pt. �Na trzepaku�, która
to � jak siê pó�niej okaza³o � przynios³a im zwyciêstwo. By³o to tak
naprawdê ukoronowanie wysi³ków nie tylko samego zespo³u, ale

tak¿e jego twórczyni � mgr Justyny Iskry. Ona bowiem przygotowa-
³a dzieci pod wzglêdem wokalnym, nie pomijaj¹c przy tym wizual-
nej strony wystêpu. Strój dzieci odzwierciedla³ temat piosenki,
a sam wystêp poprzedzony by³ scenk¹ �z podwórka�, na którym to
dzieci graj¹ w pi³kê, skacz¹ w gumê, itd.

Efekt by³ doprawdy zachwycaj¹cy i widok roze�mianych
twarzy, z których emanowa³a rado�æ, urzek³ tak¿e jury konkursu.
Za ka¿dym sukcesem zespo³u stoi w cieniu jego twórca, co te¿
doceni³y dzieci i odda³y ho³d �Pani od muzyki�, wy�piewuj¹c swy-
mi wspania³ymi g³osami �100 lat�. Przyzna³y, i¿ zwyciêstwo w kon-
kursie jest g³ównie jej zas³ug¹.

Ca³a szko³a by³a dumna z sukcesu �Iskierek�. Okaza³o siê
tak¿e, i¿ w konkursie plastycznym �Konfrontacji Artystycznych� miej-
sce 2 zajê³a praca Dawida Golika z klasy 5 a.

Sukcesy uczniów ciesz¹ wszystkich � pozwalaj¹ doceniaæ
talent dzieci i odpowiednio nagradzaæ ich wysi³ki. To uczniowie s¹
najwa¿niejszym ogniwem szko³y, a zwyciêstwo w konkursie cie-
szy podwójnie i potwierdza zaanga¿owanie nauczyciela oraz wy-
soki poziom kwalifikacji zawodowych.

Wielu takich sukcesów i wielu powodów do dumy ¿yczymy
dzieciom, nauczycielom i rodzicom!

Wystêp �Iskierek� wzbudzi³ prawdziwy ¿ar

Monika Zaj¹c

Moje podziêkowanie

Z nieustaj¹c¹ sympati¹ �ledzê Wasze zmagania, jestem
naprawdê zachwycona owocami Waszej pracy, podobnie
zreszt¹ moja Ciocia i Wujek, którzy mieszkaj¹ w Warsza-
wie. Spêdzamy mnóstwo czasu na omawianiu i komento-

waniu ka¿dego artyku³u, który ukazuje siê w �Bia³y, Kamyku�. Ciocia
i Wujek szukaj¹ swoich �ladów, maj¹ nadziejê, ¿e nic siê nie zmieni³o. Historiê
pana Tomala znali�my. Dobrze, ¿e piszecie tak¿e o takich sprawach, o któ-
rych nam i naszym dzieciom nie wolno zapomnieæ.

Osobiste moje podziêkowania za wspania³e artyku³y o muzyce napi-
sane piêkn¹ polszczyzn¹ (gratulacje dla R. B.), informacje o witra¿u �w. Salo-
mei (o ma³y w³os, a nosi³abym to imiê na cze�æ mojej Babci st¹d mój sentyment
do tego imienia), za wiersz �Wiejska dziewczyna�, za wszystkie aktualno�ci
z ¿ycia w Jaworniku.

Ale najbardziej ucieszy³am siê, gdy zobaczy³am na fotografii z 2003
roku moj¹ ukochan¹ wychowawczyniê pani¹ Janinê Dziewoñsk¹. Trudno mi
nawet opisaæ, co czu³am i czujê patrz¹c na to zdjêcie. Wydaje mi siê, ¿e byli�my
Jej pierwszymi dzieæmi. Wspominam J¹ z ogromnym wzruszeniem. Znane s¹
nam problemy w Republice Czeskiej, tak¿e i te dotycz¹ce  Ko�cio³a, mamy
znajomych i przyjació³ Polaków mieszkaj¹cych na Zaolziu i nie tylko. Ser-
decznie pozdrawiam ca³¹ Redakcjê �Bia³ego Kamyka�, ¿yczê du¿o zdrowia,
si³, Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

¯yczenia z Brze�cia

W sierpniu ubieg³ego roku go�cili�my naszych
rodaków mieszkaj¹cych na Bia³orusi w Brze�ciu, Grod-
nie, Miñsku, Baranowiczach� (BK 12/2006, s.10).
Cieszymy siê bardzo, ¿e nawi¹zane wówczas kontak-
ty s¹ nadal ¿ywe. Poni¿ej drukujemy nades³ane pocz-
t¹ elektroniczn¹ przez opiekunkê grupy go�ci Reginê
Anatoliewnê ¿yczenia �wi¹teczne wraz zaproszeniem
do odwiedzenia Brze�cia.

Data: Czwartek, 5 Kwietnia 2007 21:36
Temat: Regina Konowaluk - Brzesc

¯yczenia Radosnych �wi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia wio-
sny i wiar¹ w sens ¿ycia. Pogody w sercu i rado�ci
p³yn¹cej z faktu Zmartwychwstania Pañskiego oraz
smacznego �wiêconego w gronie najbli¿szych osób
szczerze ¿yczy

Teresa

N a p i s a l i
do nas...

Reginka

P.S. Brze�æ ci¹gle czeka na go�ci z Jawornika.
Pozdrowienia dla wszystkich.
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Sprawdzian klas VI!

W dniu 12 kwietnia o godz. 9 rozpocz¹³ siê s¹d ostateczny
klas szóstych. Ten dzieñ nie by³ taki zwyk³y, jak inne. Stres towarzy-
szy³ wszystkim i nie opu�ci³ nas, a¿ do samego koñca.

Test wydawa³ siê do�æ ³atwy � sprawdza³ umiejêtno�æ
czytania, pisania, korzystania z informacji, a tak¿e wykorzystywa-
nia wiedzy w praktyce. Maksymalna liczba punktów za wszystkie
rozwi¹zane zadania wynosi 40.

Ca³kowity czas egzaminu wynosi³ 60 min., natomiast dla
uczniów z dysfunkcjami by³ on wyd³u¿ony o 30 min.

Nasze testy bêd¹ sprawdzali egzaminatorzy. Na wyniki
bêdziemy musieli jeszcze poczekaæ do 28 maja. Wówczas zo-
stan¹ one przekazane szko³om przez Centraln¹ Komisjê Egza-
minacyjn¹. Bêd¹ one tak¿e zamieszczone na stronach interneto-
wych Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w sprawdzianie otrzymaj¹
wyniki egzaminu  na za�wiadczeniach, otrzymywanych wraz ze
�wiadectwami ukoñczenia szko³y podstawowej. Wrêczenie za-
�wiadczeñ odbêdzie siê
22 czerwca.

Wszystkim
¿yczê maksymalnej
liczby punktów: )

Agnieszka
Twardosz

Dzieci z grupy I, Oliwka Podoba i Kasia
Kurowska w piosence �Jab³oneczka"

Dzieci z grupy II, które zdoby³y pierwsze miejsce za piosenkê:
�Owieczki�; Terenia So³tys, Joasia Jawañska, Irminka
Kurowska, Mateuszek Prorocki, Filip Pary³a

W trosce o kul-
tywowanie tradycji lu-
dowych, rozwój zain-
teresowañ i talentów
dzieci, zorganizowali-
�my w naszym przed-
szkolu konkurs pio-
senki ludowej. Dnia
27 marca zaprosili-
�my do udzia³u za-
przyja�nione przed-
szkola: z Bêczarki,
G³ogoczowa, Trze-
me�ni. W konkursie
wziê³o udzia³ prawie
trzydzie�cioro dzieci.
Przyjecha³y piêknie
wystrojone i wspania-
le przygotowane.

Wystêpy dzieci
ocenia³o profesjonal-

ne jury w sk³adzie: Bogdan Ku�miñski, so³tys � Stanis³aw Szuba,
przedstawiciel zespo³u pie�ni i tañca �Ziemia My�lenicka�� To-
masz Pawlak oraz pani dyrektor � Bogumi³a £êtocha.

Ka¿dy wystêp by³ inny: dzieci piêknie �piewa³y i inscenizo-
wa³y piosenki. Pó�niej zosta³y zaproszone na s³odki poczêstunek.
W tym czasie obradowa³o jury. Przyznano dwie równorzêdne pierw-
sze nagrody w kategorii zespó³ - dla dzieci z Bêczarki, które �pie-
wa³y piosenkê �Jestem sobie Bêczarzanka� oraz dla dzieci z na-
szego przedszkola za piosenkê �Owieczki�. Pierwsze miejsce
w kategorii solista przypad³o dla dziewczynki z Trzeme�ni, za pio-
senkê: �Jestem sobie Krakowianka�. Jury przyzna³o dwa drugie
miejsca dla przedszkola w G³ogoczowie za piosenki: �Ju¿ mi mi-
nê³o� i �To i hola�. Trzecie miejsce otrzyma³o przedszkole z Trze-
me�ni za piosenkê �Trzeme�nianka�. Wyró¿niony zosta³ za wy-
stêp Piotru� Norek z naszego przedszkola za wykonanie piosen-
ki: �Czarny baran�.

Dzieci mog³y siê przekonaæ, jakie piêkne s¹ ludowe pio-
senki, pozna³y stroje z ró¿nych regionów, uczy³y siê pokonywaæ
tremê. Wyjecha³y z u�miechem na ustach, prezentem w d³oni
i rado�ci¹ w sercu.

Organizator konkursu � Lucyna Bargie³ i dzieci z grupy III;
Karolinka Paj¹k, Moniczka Haza, Piotru� Norek, Sylwia Suder

Lucyna Bargie³

�Na ludow¹ nutê�
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WYCIECZKA
PRZEDMIOTOWA

W wycieczce przedmiotowej mia³a okazjê wzi¹æ udzia³ klasa Va. Niezwykle mile spê-
dzony czas zaowocowa³ przede wszystkim wra¿eniami oraz powstaniem wielu prac
plastycznych i tych, które trzeba by³o w domu lub w czasie lekcji napisaæ w formie
wypracowania. Prezentowana na szkolnym korytarzu barwna wystawa oraz reporta¿ na
stronie internetowej (http://www.spjawornik.neostrada.pl) pozwalaj¹ po czê�ci wyobra-
ziæ sobie, czym dla uczniów mo¿e byæ czas spêdzony na wytrwa³ym nabywaniu wiedzy

i nowych umiejêtno�ci poza murami szko³y i ramami wyznaczonymi przez regularnie rozbrzmiewaj¹cy dzwonek.
Zapraszamy do zapoznania siê z wypowiedziami uczniów, sprawozdaniem, które zosta³o przez ca³¹ klasê uznane za

najlepsze, naj³adniejszym opisem oraz z wybranymi fotografiami.
Justyna Iskra i Ilona Gunia

NASZE WRA¯ENIA

     Wycieczka do My�lenic
by³a bardzo ciekawa. Najbar-
dziej zainteresowa³a mnie
wystawa w Domu Greckim.

Mi³o wspominam te¿
malowanie na jedwabiu,
które wszystkich poch³onê³o
bez reszty. Cieszê siê, ¿e
bra³am w tym udzia³.

Podczas wycieczki widzia³am wysta-
wê w Domu Greckim oraz prezentowane
w MDK-u prace malowane na jedwabiu.

Najbardziej podoba³o mi siê wnê-
trze wiejskiego domu, które mo¿na podzi-
wiaæ w muzeum. Bardzo chcia³abym jesz-
cze raz malowaæ na jedwabiu i zwiedziæ
Dom Grecki.

Alicja Sznajder

Podczas wycieczki widzia³am
wspania³¹ kolekcjê dziadków do orze-
chów. Najbardziej podoba³y mi siê
stroje ludowe Krakowiaków i Górali
oraz malowanie na jedwabiu.

W przysz³o�ci chcia³abym jesz-
cze raz spróbowaæ swych si³ w tej nie-
zwyk³ej sztuce.

Sylwia Orawin

W czasie wycieczki do My�lenic
by³am w muzeum oraz w Domu Kultury.
Szczególnie zapamiêta³am piêkn¹ ko-
lekcjê dziadków do orzechów.

W przysz³o�ci chcia³abym znów
wykonaæ podobne prace jak w Domu
Kultury.

 Rozalia Bra�

Na wycieczce w My�lenicach
by³o wiele ró¿nych atrakcji. Widzia³em
kolekcjê piêknych dziadków do orze-
chów.

Szczególnie zapamiêta³em
urz¹dzenie do produkcji wyrobów gli-
nianych.

Jakub ¯¹d³o

Widzia³am bardzo wie-
le ciekawych rzeczy. Najbardziej
zapamiêta³am malowanie na je-
dwabiu, wnêtrze domu i kafle.

Najbardziej podoba³o
mi siê wnêtrze góralskiej chaty.

Najbardziej podoba³y mi siê prace w MDK-u, a w Domu Greckim kolek-
cja dziadków do orzechów. Chcia³bym w przysz³o�ci jeszcze czego� siê
dowiedzieæ � na przyk³ad, jak maluje siê na p³ótnie. Maciej £apa

Szczególnie podoba³a mi siê
kolekcja dziadków do orzechów.

Najbardziej podoba³o mi siê
malowanie na jedwabiu.

Gabriela Owczarkiewicz

Katarzyna Kurowska

Anna Szlachetka

SPRAWOZDANIE
Moja praca nosi tytu³ �Ba-

�niowy smok�. Jest on namalowa-
ny farbami na jedwabiu. Kolory mo-
jego obrazu s¹ wyraziste, a miej-
scami jaskrawe. T³o jest ró¿owe,
bli¿ej smoka kolor jest ciemniejszy.
G³owa stwora jest w ró¿nych od-
cieniach zieleni. Mój smok ma
otwart¹ paszczê, z której wystaj¹
¿ó³te k³y. Ucho ma pomarañczowo-
¿ó³te; przypomina ono trochê os³a.
Oko smoka jest granatowo-poma-
rañczowe i wygl¹da bardzo gro�nie.
Grzbiet ma barwê niebiesk¹. Znaj-

duj¹ siê na nim bia³e ³uski, a pomiêdzy nimi osadzone s¹ znamiona w kszta³cie figur geo-
metrycznych takich jak: ko³a prostok¹ty, trójk¹ty. Z grzbietu wyrastaj¹
cztery spiczaste grube garby. Smok ma cztery nogi, ka¿da z nich ma po
trzy ostre palce. Ogon jest koloru zielonego, koñczy go ostry szpic. Wy-
daje mi siê, ¿e stworzy³am smoka z bajki, której nikt jeszcze nie czyta³.
Zazwyczaj smoki s¹ gro�ne i wszyscy siê ich boj¹, lecz ten jest ³agodny
i nawet zabawny. Mój obraz niezbyt mi siê podoba. Chcia³abym mieæ
jeszcze jedn¹ okazjê malowania na jedwabiu. Wtedy postara³abym siê
stworzyæ co� ³adniejszego.

OPIS OBRAZU
Dnia 22.03.2007 r. ca³a klasa Va

wybra³a siê na wycieczkê do My�lenic.
Najpierw zgromadzili�my siê

przed szko³¹. Panie nauczycielki spraw-
dzi³y obecno�æ i pojechali�my. Chwilê
potem wysiedli�my z autokaru i poszli-
�my zwiedzaæ Muzeum Regionalne
�Dom Grecki�. Dowiedzieli�my siê tam
wielu nowych rzeczy. Np.: widzieli�my
kolekcjê dziadków do orzechów, mo-
gli�my zobaczyæ, jak dawniej urz¹dza-
no domy. By³o tam bardzo interesuj¹-
co. Pó�niej poszli�my do MDK-u, aby
malowaæ na jedwabiu. Mo¿na uwa¿aæ
to za bardzo ciekawe zajêcie. Najwspa-
nialsze w tej �wyprawie� by³o zwiedza-
nie muzeum. My�lê tak, poniewa¿ mo-
gli�my du¿o zobaczyæ i wiele siê na-
uczyæ.

To wszystko zawdziêczamy pani
Justynie Iskrze i pani Ilonie Guni. By³o
fantastycznie!!!

  Ewelina  Kiebzak V a

 �Ba�niowy smok�, Anna Szlachetka

Anna Szlachetka, Va
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
20 maj � Wniebowst¹pienie

Pañskie

Po swym Zmartwychwstaniu Pan Jezus
ukazywa³ siê uczniom, za� czterdziestego dnia
na ich oczach wzniós³ siê do nieba. Pokoloruj
obrazek przedstawiaj¹cy Wniebowst¹pienie
Chrystusa.

Jeden z uczniów nie móg³ uwierzyæ, ¿e
Chrystus zmartwychwsta³. Powiedzia³, ¿e uwie-
rzy dopiero wtedy, kiedy na w³asne oczy zoba-
czy i dotknie Jezusa. Jak ten uczeñ mia³ na imiê?

Aby siê tego dowiedzieæ, zapoznaj siê
z przedstawionymi na dole symbolami. Z tabel-
ki dowiesz siê, jakie im odpowiadaj¹ litery. Wpisz
znalezion¹ literê w odpowiednim miejscu.

27 maj � Zielone �wi¹tki

Zielone �wi¹tki to nazwa �wiêta: Zes³ania
Ducha �wiêtego, nazywane s¹ te¿ �sobótkami�.
W tym dniu palono na polach ogniska, domy przy-
ozdabiano zielonymi ga³¹zkami, kwiatami. Zasia-
ne pola obchodzi³y procesje, niesiono chor¹gwie
 obrazy �wiête, �piewano przy tym pie�ni nabo¿ne.

Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodn¹ trzcin¹
I czeremch¹, i kalin¹.

Zielone �wiêta! La, la, la, la!
Zielone �wiêta! La, la, la, la!

Maju, maju, �wie¿y gaju,
Pachniesz ty dzi� w ca³ym kraju!
Nios¹ ch³opcy ga³¹zeczki,
Wij¹ wianki panieneczki.

Zielone �wiêta! La, la, la, la!
Zielone �wiêta! La, la, la, la!

Maria Konopnicka
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�Spotkanie w przedszkolu�
� Ewa Skar¿yñska

Ch³opiec: Jedzie poci¹g ekspresowy,
Go�ci wiezie do nas

Dziewczynka: Opowiedzcie nam, co s³ychaæ
W waszych stronach!

Nigeryjka: W mojej wiosce palmy rosn¹,
Ca³y rok trwa lato.

Lapoñczyk: Ja dosiadam renifera
Przed �niegow¹ chat¹.

Arabka: Na wielb³¹dzie razem z tat¹
Jadê przez pustyniê.

Norweg: Mój kraj pachnie s³onym morzem,
Z dobrych statków s³ynie.

Rosjanka: Nasze statki ponad ziemiê
Wznosz¹ siê wysoko.

Amerykanin: My k³aniamy siê w rakiecie
Planetom, ob³okom.

Holenderka: Tulipany wam przynoszê.
Hiszpan: S³odkie pomarañcze.
Japonka: Je�li chcecie, �Taniec s³oñca�

Chêtnie wam zatañczê.
Wszyscy razem: Tañczmy razem!

Spleæmy rêce
W jedno, du¿e ko³o.
Niechaj s³oñce
Wszystkim �wieci
Tak samo weso³o!

Zapamiêtaj:
26 maj � Dzieñ Mamy
1 czerwiec � Dzieñ Dziecka

�Dzieñ mamy�� Zbigniew Witos³awski

� Mamo, powiedz! Mamo, zrób!
� Mamo, poka¿! Mamo, kup!
� Mamo, dziura! Mamo, je�æ!
� Mamo, boli! Mamo, nie�!

A dzi� �wiêto jest mamusi.
� Wiesz mamo, nic nie musisz!
Sama wszystko zrobiê w domu,
Tylko, mamo, trochê pomó¿!

   Mo¿e tak jak w wier-
szu, wyrêczycie mamê
w niektórych pracach
domowych. Na pewno
umiecie zrobiæ zaku-
py, po�cieraæ kurze,
podlaæ kwiaty. Z po-
moc¹ taty mo¿ecie
zrobiæ mamie herbatê,
a przede wszystkim
ukochaæ, uca³owaæ i
z³o¿yæ ¿yczenia. Mile
bêdzie widziany bu-
kiecik kwiatów, tyle
ich ju¿ ro�nie na ³¹ce.
Mo¿ecie tak¿e �licznie
pomalowaæ zamiesz-
czon¹ laurkê i wrê-
czyæ j¹ mamusi.

LAURKA

DL A

MAMY

Twój kolega, Murzynek
z Afryki szuka swoich
kolorowych papu¿ek.
Pomo¿esz mu?
Odszukaj 9 ukrytych
na rysunku ptaków.
Potem pokoloruj
rysunek.

Stronê opracowa³a Lucyna Bargie³



Sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie Wiejskie

w Jaworniku

W dniu 22 kwietnia br. w Stra¿nicy OSP
w Jaworniku odby³o siê Zebranie Wiejskie w
sprawie wyborów Organów Samorz¹du
Mieszkañców. W³adze Miasta i Gminy My-
�lenice reprezentowa³ Sekretarz Gminy Broni-
s³aw Poradzisz. By³ tak¿e obecny Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu My�lenice Józef Tomal
oraz przedstawiciel Gazety My�lenickiej red.
Ryszard Sobkowicz. W zebraniu uczestniczy-
³o 63 mieszkañców Jawornika.

Zebranie otworzy³ So³tys Stanis³aw Szu-
ba. Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano p.
Jana Burkata. Sprawozdanie z dzia³alno�ci So³-
tysa i Rady So³eckiej za okres ubieg³ej kadencji
z³o¿yli So³tys Stanis³aw Szuba oraz Przewodni-
cz¹cy Rady So³eckiej Jan Burkat. Do przed³o-
¿onych sprawozdañ i dzia³alno�ci So³tysa i Rady
So³eckiej odniós³ siê Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej Jan Polewka, który stwierdzi³ prawi-
d³owo�æ prowadzonej dokumentacji.

Po wys³uchaniu sprawozdañ przyst¹-
piono do wyboru nowych w³adz wiejskich.
Procedurom zwi¹zanym z wyborem nowego
So³tysa oraz Rady So³eckiej przewodniczy³ Jan
Polewka. Na stanowisko So³tysa kandydowali
dotychczasowy So³tys Stanis³aw Szuba oraz

Jan �wierczek. W wyniku taj-
nego g³osowania nowym So³-
tysem zosta³ Jan �wierczek.

Nastêpnie spo�ród 14
kandydatów, równie¿ w g³oso-
waniu tajnym, Zebranie Wiej-
skie wybra³o 10 osobow¹
Radê So³eck¹. Nowo wybra-
na Rada So³ecka ukonstytu-
owa³a siê we w³asnym gronie.
Sk³ad nowej Rady So³eckiej
jest nastêpuj¹cy:
Przewodnicz¹cy Rady:

Cz³onkowie:

Od lewej � Maria Szafraniec, Józef Tomal, Bronis³aw
Poradzisz, Jan Burkat, Stanis³aw Szuba

Od lewej � Jan �wierczek, Tadeusz Ho³uj, Helena
Pustu³a, Maria Szafraniec, Jan Wi�nicz, Wac³aw
Szczotkowski

OG£OSZENIA
Wymiana zagraniczna�
Redakcja �Bia³ego Kamyka� bardzo dziêkuje za na-

des³ane ¿yczenia �wi¹teczne. Te, które nadesz³y z Brze�cia
po³¹czone s¹ z zaproszeniem do odwiedzenia Bia³orusi.
Piêkne �wiadectwo jakie z³o¿y³ nam ze swej pracy ks. S³a-
womir Su³owski zosta³o zakoñczone zaproszeniem do od-
wiedzenia Czech. Redakcja zwraca siê z pro�b¹ do mi³o-
�ników i potencjalnych organizatorów pielgrzymek i wycie-
czek turystycznych o uaktywnienie siê i podjêcie dzia³añ aby
odpowiedzieæ na te propozycje.

Projekt �Super Szko³a�
Dyrektor Gimnazjum w Jaworniku informuje , ¿e szko³a pozy-

ska³a �rodki z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w wysoko�ci
83 708 z³ i realizuje projekt �Super Szko³a �. Pozyskane �rodki przezna-
czone s¹ na: zajêcia pozalekcyjne dla uczniow, szkolenia dla nauczy-
cieli, wycieczki edukacyjne, pikniki edukacyjne, zakup pomocy dydak-
tycznych, zakup sprzêtu komputerowego.

PS. Pragniemy dodaæ, ¿e ze wszystkich szkó³ podstawowych i gimna-
zjów w Gminie My�lenice kwalifikuj¹cych siê do tego projektu (wszyst-
kie szko³y wiejskie oraz gimnazjum na Zarabiu) oprócz naszej szko³y
�rodki pozyska³o jeszcze jedynie gimnazjum w Krzyszkowicach.
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3 czerwiec
Uroczysto�æ
Naj�wiêtszej Trójcy

Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5;
J 16, 12-15

 /por. Ewangelia/

�Wszystko, co ma Ojciec,
jest Moje�

Informacja o kosztach wydania
�Bia³ego Kamyka�
W numerze 14/2006 �Bia³ego Kamyka� zamiesz-

czone zosta³o rozliczenie kosztów wydania numerów
2-14 BK. W tym okresie BK wydawany by³ w ró¿nej ilo�ci
egzemplarzy oraz objêto�ci. Wynika³o to z wstêpnego
okresu funkcjonowania pisma. W tym okresie, ze wzglê-
du na zwiêkszenie objêto�ci pisma zwiêkszy³y siê koszty
jego wydania, a ich saldo by³o ujemne.

Obecnie od d³u¿szego czasu BK wydawany jest o
objêto�ci 16 stron i nak³adzie 300 sztuk. Dziêki zwiêk-
szonym ofiarom oraz dodatkowym wp³atom prywatnych
sponsorów saldo BK na dzieñ dzisiejszy wynosi 432 z³.

Tadeusz Ho³uj
Bogdan Ku�miñski
Dariusz £abêdzki
Andrzej Paw³owski
Helena Pustu³a
Maria Szafraniec
Wac³aw Szczotkowski
Jan Wi�nicz
Adam W³och.

Jan Polewka -
Przewodnicz¹cy,
Adam Brzegowy
Stanis³aw Skrzeczek.

W³adys³aw Kurowski

Wybrano tak¿e Komisjê
Rewizyjn¹ w sk³adzie:

Flaga znakiem przynale¿no�ci
Mi³ym i patriotycznym akcentem obchodów wielkiego �wiêta

Ko�cio³a i Narodu � 3 Maja w naszej wsi by³o udekorowanie 33 budyn-
ków i domów 44 flagami narodowymi i maryjnymi.

Redakcja
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Przecie¿ my siê kochamy!

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...

anegdotki

Dobrze im tak - powiedzia³ ksi¹dz
proboszcz wracaj¹c po �lubie z ko�cio³a...
      uuu

S³ysza³em w homilii �lubnej:
� G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ duszy
twojej...

 uuu
W innej homilii, ksi¹dz opowiada³

o trudno�ciach ¿ycia ma³¿eñskiego: Raz pe-
wien gazda wyszed³ z siebie na ¿onine gde-
ranie, prasn¹³ drzwiami, coby jej nie pra-
sn¹æ i dalej gnaæ przez pola, coby z³o�æ
opad³a. Opamiêta³ siê dopiero kole kaplicz-
ki. Zdesperowany pad³ na kolana i dalej¿e
¿aliæ siê do Jezusicka w te s³owy: �Oj wy-
cierpio³e� siê Panie Jezusicku, wycierpio-
³e� srodze. Ale jakby Cie ozenili, toby� se
dopiero naprawde pocu³�.

uuu
Ksi¹dz pociesza³ nowo¿eñców:
� W ma³¿eñstwie trudne jest tylko pierw-
sze 25 lat, a potem jest ju¿ jako tako...

Podziêkowanie
Radzie So³eckiej

Rada Pedagogiczna Samorz¹do-
wego Przedszkola w Jaworniku sk³ada
serdeczne podziêkowania Radzie So³ec-
kiej, za wsparcie finansowe naszej pla-
cówki. Za przekazane pieni¹dze zosta³ za-
kupiony wzmacniacz do sprzêtu nag³a-
�niaj¹cego.

� Dlaczego nie mo¿emy razem zamieszkaæ? Prze-
cie¿ my siê kochamy! Ja niby wiem, ¿e to nie mo¿na,
ale do koñca to tego nie rozumiem. Czy Ko�ció³ tu nie
przesadza. Dzi� nie te czasy, gdy dziewczyna zaraz
zachodzi³a w ci¹¿ê. Ju¿ nas kiedy� skutecznie przeko-

na³e� do naturalnego planowania rodziny i to naprawdê
dzia³a. Czy to nie wystarczy? My siê kochamy, ale nie mo¿e-

my siê jeszcze pobraæ bo�
� To znaczy, ¿e s¹ jednak jakie� sprawy wa¿niejsze ni¿ wasze ma³¿eñstwo,

wasza mi³o�æ?
� Oczywi�cie, ¿e nie, ale �
� To dlaczego chcecie zamieszkaæ ju¿ razem, gdy wokó³ waszego ma³¿eñstwa

jest jeszcze tyle ale� i bo� ?
� Przecie¿ dzisiaj wszyscy tak robi¹!
� No, mo¿e nie wszyscy, ale faktycznie coraz wiêcej, zw³aszcza m³odych miesz-

ka razem bez �lubu. Jednak to nie ilo�æ, ani wiêkszo�æ, przes¹dza o prawdzie. Spójrz,
niestety coraz wiêcej ludzi nie szanuje te¿ s³owa narzeczeñskiego czy nawet przysiêgi
ma³¿eñskiej. Czy to dobrze?

� Ale my mamy powa¿ne zamiary na przysz³o�æ.
� Dlaczego wiêc wasza mi³o�æ chce ju¿ dzi� pe³nej realizacji tylko w jednej

dziedzinie - seksu, podczas gdy nie jest gotowa podj¹æ siê odpowiedzialno�ci - na
dobre i z³e, nawet gdyby to by³o teraz, przez te bo� i ale� , jeszcze bardzo trudne. Czy
jeste� gotowy �lubowaæ mi³o�æ wierno�æ i uczciwo�æ ma³¿eñsk¹ a¿ po grób?

� My�lê, ¿e chyba tak. Ale� my to musimy jeszcze wszystko poustalaæ, poza³a-
twiaæ� to nie takie proste. A zreszt¹ czy ktokolwiek mo¿e gwarantowaæ mi³o�æ na ca³e
¿ycie? � Nie, sam cz³owiek nie jest decydentem swej przysz³o�ci, ale z Panem Bogiem
wszystko staje siê mo¿liwe. Dlatego te¿ z nim trzeba budowaæ i na Jego prawach siê
opieraæ. Tak mówi wiara, tak mówi te¿ rozs¹dek.

� To dlaczego tak wielu ludzi robi inaczej?
� No w³a�nie? Dlaczego ci, którzy g³osz¹, ¿e nie uznaj¹ Boga, bo opieraj¹ siê na

rozumie, nie chc¹ uznaæ argumentów rozumu w tej dziedzinie? Tak jest, poniewa¿
oprócz Pana Boga i cz³owieka istnieje i dzia³a jeszcze Szatan, który zwodzi do z³ego.
Spójrz na jego propozycje dla ch³opca i dziewczyny, k³amliwie wplecione w dan¹ im
przez Stwórcê piêkn¹ mi³o�æ. Zamiast oddawania siebie sobie nawzajem na ca³e
¿ycie, na dobre i z³e, podsuwa prze¿ywanie �szalonej mi³o�ci�, bez wzglêdu na cokol-
wiek. Tak¿e bez wzglêdu na Boga i � dobro osoby-obiektu tej �mi³o�ci�. Ta zasada
zak³ada te¿, ¿e gdy �szaleñstwo� minie, a to nigdy nie trwa wiecznie, to zmienia siê
partnera i szuka kolejnej �szalonej mi³o�ci�. Czy to jest dobry model dla ciebie? Pomy�l
czy godnym jest byæ �obiektem�, który ma prze¿ywaæ �szalon¹ mi³o�æ� i byæ te¿ traktowa-
nym jako �obiekt� i to� wymienny, gdy �szaleñstwo� ostygnie. Pomy�l, co czuje ten,
który jeszcze �szaleje�, podczas gdy drugi ju¿ szuka� A gdzie tu miejsce na rodzinê,
dzieci? Czy to jest dobre i sprawiedliwe? Czy tak mo¿na ¿yæ ca³e ¿ycie?

� Nie, to nie tak! My siê kochamy i chcemy siê kochaæ!
� No to dlaczego chcesz postawiæ na swoim i zamieszkaæ razem bez �lubu, nie

bacz¹c na to co, mówi Pan Bóg, Ko�ció³, Rodzice�? Dlaczego mówi¹c ci¹gle o mi³o-
�ci nie dbasz o wasze sumienia czy choæby o opiniê ludzk¹, która was, a zw³aszcza j¹,
�le os¹dzi? Czy to nie pachnie czasem twoim w³asnym egoizmem? A mo¿e ona staje
siê ju¿ tylko �obiektem� twojej �szalonej mi³o�ci�?

� Ale, my przecie¿ i tak� bywamy z sob¹. To, ¿e zamieszkamy razem nic w³a�ci-
wie ju¿ nie zmieni.

� Mój drogi � raz pope³niony b³¹d nie usprawiedliwia nastêpnych. Ale gdy zasz³o
tak daleko, to ju¿ w ¿adnym wypadku nie mo¿na od tego uciec. Musicie wybraæ praw-
dziw¹ mi³o�æ, która gdy nie jest jeszcze gotowa, nie boi siê ma³¿eñstwa ani ogranicze-
nia dla poszanowania ukochanej osoby. Je¿eli tego nie zrobicie, bez wzglêdu na to, co
ju¿ siê wydarzy³o, pozostanie wam tylko szaleñstwo� i jego skutki.
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