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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
5.  N i e d z i e l a  W i e l k a n o c n a

Dziêkujemy Panu Bogu za Jana Paw³a II, papie¿a Polaka i wadowiczanina.

Jan Pawe³ II przybli¿y³ mnie do Koœcio³a. Da³ mi nowe œwiat³o, uczy³

mnie modliæ siê w ka¿dej sytuacji, w ka¿dej chwili

dnia wielbiæ Boga. Zmieni³o siê moje

myœlenie w wielu sprawach.

Tê zmianê odczu³am szczegól-

nie po pielgrzymce do Rzy-

mu w 1998 roku, po

spotkaniu z Ojcem

Œwiêtym, gdy

obdarowa³ nas

ró¿añcami.

Zofia Moæko

Z a w d z i ê c z a m

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Rozalia Borkowska
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kujemy za Twoj¹ pokorê, dziêkujemy za radoœæ”. Kardyna³ Mauro
Piacenzo przekazuje, abyœmy wypraszali u Maryi serce uchrystu-
sowione, serce wolne od grzechu.

W drodze powrotnej odmawiamy tradycyjnie „ró¿aniec pielgrzy-

ma”. W tajemnicach czêœci

chwalebnej dajemy œwiadectwo o mi³osier-

dziu, dobru, który otrzymaliœmy i które

przekazujemy innym. Piêkne œwiadectwo

sk³ada s. Fryderyka, która opiekuj¹c siê

wraz z rodzeñstwem umieraj¹c¹ matk¹

czu³a bliskoœæ Boga. Doœwiadczy³a, ¿e

tajemnica œmierci jest niesamowita i to

powierza Matce Najœwiêtszej. P. Irena

dozna³a mi³osierdzia od wielu osób

podczas choroby syna. Jej syn umoc-

niony nadziej¹, ¿e wyzdrowieje. To Pan

Bóg sprawi³, ¿e odzyska³ si³y. Poleca

wszystkich chorych, aby mieli dostêp

do leczenia takiego, jakie im siê nale-

¿y. P. Sabina odmawiaj¹c z chorym ko-

ronkê, przekazywa³a mu mi³osierdzie,

w zamian otrzymuj¹c wdziêcznoœæ. Ma-

ryjo, naucz nas byæ wdziêcznymi za oka-

zywane mi³osierdzie i ucz przekazywaæ

je innym. Wszyscy dziêkujemy Szafarce

£ask Wszelkich za dar Ojca Œwiêtego, b³o-

gos³awionego Jana Paw³a II. W maju Apel

bêdzie prowadzi³ ks. Infu³at.
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Pielgrzymka apelowa w Tygodniu Biblijnym

(ci¹g dalszy na str. 8)

Modlitwa dziêkczynna do b³. Jana Paw³a II, patrona Wadowic
B³ogos³awiony Janie Pawle,
dziêkujemy Bogu za Ciebie, za to,

¿e przeszed³eœ z Ewangeli¹ na ustach
i w sercu przez ziemiê, przez Ojczy-
znê, Koœció³ i œwiat.

Dziêkujemy za tw¹ œwiêtoœæ, za m¹-
droœæ i odwagê, za tw¹ modlitwê i apo-
stolsk¹ gorliwoœæ, za budz¹cy nadzie-
jê Twój uœmiech; za wszystkich, któ-
rych doprowadzi³eœ do Chrystusa,
przynios³eœ pociechê, niepokój serca,
który przyniós³ pojednanie.

W Tobie, Janie Pawle, Bóg ukaza³
piêkno i godnoœæ cz³owieka, stworzo-
nego na Jego obraz i podobieñstwo.
Naucz nas, jak byæ cz³owiekiem dla
Boga i drugiego cz³owieka.

Janie Pawle, klêkn¹³eœ przy swej
chrzcielnicy. Wspó³pracuj¹c z ³ask¹
chrztu realizowa³eœ powo³anie do œwiê-
toœci. Pomó¿ nam przyj¹æ i zrealizo-
waæ to najwa¿niejsze Bo¿e wezwanie.

Janie Pawle, apostole pojednania,
któryœ pojedna³ ze sob¹ wielu obcych
i sk³óconych, nieœ pojednanie naszym
sercom, rodzinom i narodom.

Nauczycielu, s³uchaj¹cy i g³osz¹cy
Chrystusow¹ Ewangeliê, ucz nas
przyjmowaæ Prawdê Bo¿ej nauki i czy-
niæ j¹ œwiat³em naszego powo³ania.

Kap³anie, uczestniku wiecznego ka-
p³añstwa Chrystusa, który przyj¹³eœ
³askê powo³ania i œwiêceñ, uproœ nam
œwiêtych kap³anów, oddanych ca³ko-
wicie królestwu Bo¿emu, rozmodlo-
nych, pokornych, ufnych, gotowych
wspó³pracowaæ z duchownymi, osoba-
mi konsekrowanymi i œwieckimi.

Pasterzu, wpatrzony w Pasterza, któ-
ry daje ¿ycie na krzy¿u za swoje owce.

W Tobie odkrywaliœmy Jezusa, Dobre-
go Pasterza, i razem z Tob¹ kroczyliœmy
za Nim, ufni, ¿e obronisz nas przed wil-
kiem, duchem k³amstwa i ciemnoœci.
Wyproœ nam ducha gorliwoœci apostol-
skiej, ducha odwagi, aby Chrystus w nas
i przez nas wzrasta³.

Wierny synu i g³owo Koœcio³a, nastêp-
co œw. Piotra, umacniaj nasz¹ mi³oœæ do
mistycznego Cia³a Chrystusa, Koœcio³a;
wspieraj swego nastêpcê, wszystkich
pasterzy Koœcio³a w gorliwoœci, mi³oœci
i jednoœci.

Da³eœ nam przyk³ad mi³oœci do Maryi,
Matki Jezusowej i Matki Koœcio³a. Od
Ciebie chcemy siê uczyæ zaufania Ma-
ryi Niepokalanej, oddania w duchu „To-
tus Tuus”, nadziei w godzinie Ogrójca
i w ciemnoœci Kalwarii.

Niech Twój przyk³ad samotnej modli-
twy, ró¿añca, adoracji bêdzie dla nas
wskazówk¹, zachêt¹ i zobowi¹zaniem.

Tyle razy zwracaliœmy siê do Ciebie:
„Ojcze, Ojcze œwiêty”. Twój przyk³ad
i Twoje nauczanie niech nam przybli¿a
mi³osierne oblicze Ojca, które odczyty-
wa³eœ w Chrystusie. Prosimy za ojców,
aby realizowali z mi³oœci¹ swe powo³a-
nie. Niech wspieraj¹ kobiety, pomagaj¹
im byæ dobrymi matkami, otwartymi na
nowe ¿ycie, bêd¹cymi sercem domowe-
go Koœcio³a.

Janie Pawle, B³ogos³awiony nasz Bra-
cie, by³eœ nam bliski jako cz³owiek, jako
kap³an i papie¿, gdy naucza³eœ, modli-
³eœ siê, cierpia³eœ i umiera³eœ. I gdy przy-
chodziliœmy do Twego - choæby myœl¹ -
grobu. Pozostaniesz bliski, bêdziesz nam
Bratem B³ogos³awionym. B¹dŸ z nami.
Amen.

Nasza comiesiêczna pielgrzymka
apelowa wypad³a w Tygodniu Biblij-
nym, tydzieñ po Œwiêcie
Mi³osierdzia. Ten Tydzieñ
podkreœla wa¿noœæ Pisma
Œwiêtego. Ró¿añcem
omadlamy wszystkie na-
sze sprawy: smutki i ra-
doœci, zwyciêstwa i klê-
ski. Powierzamy naszych
chorych pielgrzymów: P. Edwarda
Tomczyka i Pani¹ Bo¿enê Za-
brzañsk¹. Odmawiamy tajemnice
bolesne ró¿añca œwiêtego. Rozwa¿a-
nia poszczególnych tajemnic bole-
snych prowadzi ks. Inf. Jakub Gil.
Czêsto te tajemnice s¹ udzia³em
¿ycia ludzkiego. S¹ ró¿ne przyczy-
ny cierpienia fizycznego, duchowe-
go i moralnego. Prosimy Matkê
Bo¿¹, byœmy nie byli przyczyn¹ cier-
pieñ innych. Dobry Bóg niech roz-
wija w nas to, co dobre, a pomaga
walczyæ z tym, co z³e. Czêsto sami
jesteœmy przyczyn¹ cierpienia. Nie
potrafimy przeczekaæ, uspokoiæ siê.

To, co spotyka cz³owieka w jego
ziemskim ¿yciu, dobre czy z³e, zo-
stanie wyrównane w przysz³ym
œwiecie. Droga Krzy¿owa koñczy siê
zmartwychwstaniem i ¿yciem
wiecznym. Tajemnicy cierpienia nie
da siê wyjaœniæ w tym ¿yciu. My
przyjmujemy tê tajemnicê i ofiaru-
jemy j¹ Bogu. Bo¿e dopomó¿, by-
œmy byli pokorni wobec cierpieñ,

a na naszej drodze spotykali ludzi po-
trafi¹cych nas wspieraæ i dodawaæ

otuchy. Zdarza siê, ¿e lu-
dzie w cierpieniu trac¹
wiarê, ale czêsto jest tak,
¿e doznaj¹ olœnienia, od-
zyskuj¹ wiarê.

Apel w tym dniu jest
wyj¹tkowy, to Ogólno-
polska Pielgrzymka Wy-

¿szych Seminariów Duchownych.
O Contalamessa, kaznodzieja Domu
Papieskiego, w rozwa¿aniu apelo-
wym mówi: „Najwa¿niejszym pyta-
niem chrzeœcijan w Roku Wiary jest
nie czy wierzymy, bo nie ma tu w¹t-
pliwoœci, lecz w jakiego Boga wie-
rzymy, jaki obraz Boga niesiemy
w sobie. To Bóg Maryi, jest Wszech-
mocny, Bóg Œwiêty, ale Bóg bliski.
Bóg mi³oœci. Jego mi³osierdzie nad
tymi, którzy siê Go boj¹. Maryja
w Magnificat objawia nam, jaki by³
obraz Boga, którym Ona ¿y³a w swo-
jej duszy. Jezus uczy nas nazywaæ
Boga – Tato. Bóg jest w niebie, to
znaczy ponad nami. Jezus mówi, ¿e
Bóg jest  dla nas,  anga¿uje sw¹
wszechmoc, aby nam s³u¿yæ, byœmy
czuli siê wolni i bezpieczni pod Jego
spojrzeniem. Maryja uczy nas, gdzie
jest Ÿród³o radoœci. Bliskoœæ Boga
daje nam to, co pragnie nasze serce.
Dziêki Matko Bo¿a, ¿e objawi³aœ
nam prawdziwe oblicze Boga, dziê-
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Poniedzia³ek 29 kwietnia
Œwiêto œw. Katarzyny ze Sieny, dziewicy
i doktora Koœcio³a, patronki Europy
  6.00 Œp. Krzysztof Morawiec

Œp. Stefania Pijanowska
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Jan Porzycki
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Leszek Hojnic
18.00 Œp. Maria ¯ak

Œp. Kazimierz Wolanin
Wtorek 30 kwietnia
  6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej dla Marii
i Józefa w 30 r.œlubu
Œp. Krystyna Olesiñska

  6.45 Œp. Wojciech Miarka
Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

  7.30 Œp. Stefania Pijanowska
  8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Rozalia Panek
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Leszek Hojnic
Œroda 01 maja
  6.00 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Emil ̄ aba
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Helena i Ryszard Bik

Œp. Jan Madyda - 7 r.œm., W³adys³awa
i Franciszek P³awny

  8.00 Œp. Irena Fr¹czek
  9.00 W rocznicê beatyfikacji Jana Paw³a II
12.00 Œp. Zygmunt £udzik
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O szczêœliwe zdanie matury dla Anny i
dostanie siê na studia
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Anna Mleczko
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Boles³aw £oziñski
Œp. Leszek Hojnic

Czwartek 02 maja
Wspomnienie œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a
  6.00 Œp. Zygmunt £udzik
  6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  8.00 Œp. Czes³aw Lurka
12.00 Œp. ks. Czes³aw Adamaszek, Zofia Stawowczyk
18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik

Œp. Leszek Hojnic
Pi¹tek 03 maja
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski
  6.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon, rodzice i siostra Matylda
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Wynagradzajaca Sercu Pana Jezusa - o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Janina B¹k - 13 r.œm., m¹¿ Jan
 9.00 Roków: Œp. Anna Czaicka
10.30 W int. Ojczyzny

Œp. Helena i Ryszard Bik
12.00 Œp. Halina Zmys³owska
13.30 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e

dla rodziców Katarzyny i £ukasza oraz dla Amelii
18.00 Œp. Leszek Hojnic
Sobota 04 maja
Wspomnienie œw. Floriana, mêczennika
  6.00 Œp. Anna Mleczko
  6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Stanis³awa Miki
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,

o b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹

kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Leszek Hojnic
Œp. Œp. Helena i Ryszard Bik
O b³. Bo¿e i opiekê œw. Floriana dla
Stra¿aków OSP Wadowice

Niedziela 05 maja
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 9.00 Roków: Œp. Józef Mrowiec - 12 r.œm.
10.30 I Komunia œw.
12.00 I Komunia œw.
13.30 Chrzty

Z proœb¹ o dlasze zdrowie i b³. Bo¿e w 80 r.
urodzin Henryka

19.00 Œp. Helena i Ryszard Bik

ks. Proboszcz

5. Niedziela Wielkanocna - 28 kwietnia 2013

1. W miesi¹cu maju piêknym polskim
obyczajem jest gromadzenie siê rodzin
na modlitwie maryjnej, czy to w domach
rodzinnych lub przy kaplicach wzglêd-
nie w koœciele. W naszej bazylice, od
wtorku 30 kwietnia przez ca³y maj, na-
bo¿eñstwa maryjne s¹ o godz. 18.30.

2. Spotkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana
Paw³a II jutro po mszy œw. wieczornej.

3. W œrodê 1 maja, w rocznicê be-
atyfikacji Jana Paw³a II, o godz. 9.00
uroczysta msza œw., a nastêpnie pro-
cesja do koœcio³a œw. Piotra. W pro-
cesji tej niesione bêd¹ relikwie z Krwi¹
b³. Jana Paw³a II. B¹dŸmy razem z b³.
Janem Paw³em II. Niech powróci na
nowo rozmodlenie z czerwca 1999r.
kiedy by³ poœród nas! Nowenna do
Matki Bo¿ej o godz. 8.30 i 17.30.

4. W czwartek 2 maja o godz. 17.30
rozpoczniemy nabo¿eñstwo ku czci
b³. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. nabo-
¿eñstwo majowe, a nastêpnie proce-
sja przed pomnik b³. Jana Paw³a II,
gdzie odœpiewamy Apel Jasnogórski
w intencji naszego Miasta. Na zakoñ-
czenie bêdzie udzielone b³ogos³awieñ-
stwo relikwiami Papie¿a Polaka.

5. W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêt-
szej Maryi Panny Królowej Polski.
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê.

O godz. 10.30, z okazji 3 Maja, msza
œw. w intencji Ojczyzny. Z racji uro-
czystoœci nie obowi¹zuje wstrzemiêŸ-
liwoœæ od pokarmów miêsnych.

6. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

7. W przysz³¹ niedzielê na mszach
œw. o godz. 10.30 i 12.00 Pierwsza
Komunia Œw.

8. Od niedzieli 5 maja do koñca
sierpnia wieczorne msze œw. w nie-
dziele i œwiêta o godz. 19.00.

9. W niedziel¹ 12 maja procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na Ska³-
kê o godz. 9.00.

10. Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Wadowicach przy ul. Zegad³owicza
36 og³asza nabór na rok szkolny 2013/
2014 uczniów posiadaj¹cych orzecze-
nia do kszta³cenia specjalnego.

11. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z Siostrami Serafitkami pielgrzymu-
jemy w pi¹tek 24 maja. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³. Piel-
grzymk¹ na Ukrainê prze³o¿ona jest
na pierwsz¹ dekadê sierpnia.

Zmiana terminu pielgrzymki na Ukrainê
Na pielgrzymkê na Ukrainê na koniec maja tego roku zg³osi³y sie 24 osoby.

Liczba ta jest ma³a. Przy tej liczbie wzros³yby koszty tej pielgrzymki. Proponujê
prze³o¿enie pielgrzymowania na Ukrainê na 9, 10, 11 sierpnia, tj. piatek, sobota
i niedziela. Warunki wyjazdu te same jak w maju. Jeœli majowi pielgrzymi rezy-
gnuj¹ z sierpnia, proszeni s¹ o odebranie zadatku, a inni którzy decyduj¹ siê – by
potwierdzili swój udzia³. ks. Infu³at
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ks. Infu³at

Rankiem 20 kwietnia 2013 roku
wyruszyliœmy w stronê Zakopanego
do Doliny Chocho³owskiej, by po-
dziwiaæ piêkne krokusy, chocia¿ ro-
dzi³a siê w nas niepewnoœæ czy bêd¹,
to jednak pojechaliœmy.

Pierwsze krokusy zobaczyliœmy
doje¿d¿aj¹c do miejscowoœci Cho-
cho³ów, gdzie zatrzymaliœmy siê by
wejœæ na chwilkê do koœcio³a pw œw.
Jacka. Ks. Infu³at Jakub Gil opowie-
dzia³ nam historiê tego koœcio³a. Da-
lej wyruszyliœmy w kierunku nasze-
go celu, gdy dotarliœmy na miejsce
z parkingu wyruszyliœmy pieszo
w stronê Doliny Chocho³owskiej by
dotrzeæ do schroniska, pokonuj¹c
trudn¹ trasê, ka¿dy swoim tempem
– z podziwem i szacunkiem dla osób
w podesz³ym wieku.

Pogoda nie zapowiada³a siê zbyt
³adna. Góry przywita³y nas zamglo-
ne, ale gdy dotarliœmy na miejsce
ods³oni³y siê piêkne widoki, szczyty
Tatr pokryte œniegiem, a w dole po-
lany pokryte piêknymi krokusami.

Po dotarciu na miejsce w schroni-
sku zrobiliœmy sobie odpoczynek na
posi³ek. Gdy nabraliœmy si³ poszli-
œmy do kaplicy Janosika, gdzie od-
mówiliœmy modlitwê i wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹ pokonuj¹c kilku-
kilometrow¹ trasê. Oko³o godz.
16.00 wsiedliœmy do autokaru, aby
wróciæ do domów.

Podobno krokusy odzwierciedlaj¹
mi³oœæ o czym dowiedzieliœmy siê od
ks. Infu³ata. Rodzi siê te¿ pytanie sk¹d
w³aœnie tam rosn¹ i ozdabiaj¹ zbocze,
a nie w innych miejscach, mo¿e ktoœ
zna odpowiedŸ na to pytanie?

Ten dzieñ prze¿yliœmy wspaniale
ws³uchuj¹c siê w ³ono natury i piêk-
no ciszy. Mogliœmy nape³niæ siê du-
chowo, bo przecie¿ w ciszy dociera
do nas to, co nie mo¿e w zabieganiu
i ha³asie.

Serdecznie dziêkujemy ks. Infu³a-
towi za zorganizowanie kolejnej,
wspania³ej wycieczki na ³ono natury.

Renata i Piotr Bizoñ

Krokusy w Dolinie Chochoowskiej

M¹dry Polak po szkodzie
Jesteœmy œwiadkami jak szko³y

œrednie i wy¿sze walcz¹ o ucznia
i studenta. Organizuj¹ Targi Eduka-
cyjno-Wydawniczo-Informacyjne
w celu udowodnienia uczniowi gim-
nazjum, ¿e tylko ta szko³a jest drog¹
do sukcesu zawodowego. Tak atrak-
cyjnie ukazuje siê okreœlon¹ szko³ê
œredni¹ czy wy¿sz¹ po to, ¿eby po-
zyskaæ ucznia. Nowy zaci¹g do szkó³
pokazuje, jak bardzo ni¿ demogra-
ficzny dotkn¹³ nasz naród. W prze-
sz³oœci pobudowano nowe szko³y,
otwarto atrakcyjne kierunki studiów,
ale one œwiec¹ pustkami, gdy¿ brak
jest m³odzie¿y. Ze smutkiem wspo-
minam, jak przed kilkudziesiêciu laty
w naszej OjczyŸnie wiele mówi³o siê
i pisa³o o zagro¿eniu tzw. „bomb¹ P”.
Bêdzie nas za du¿o. Kto tych Pola-
ków utrzyma. Na ró¿ny sposób pro-
pagowano aborcjê i œrodki antykon-
cepcyjne. Za wszelk¹ cenê trzeba
powstrzymaæ natê¿aj¹c¹ siê rozrod-
czoœæ. Taka by³a polityka Rz¹du
i szko³y w tym pomaga³y. Koœció³,
który broni³ zdrowej rodziny i ka¿-

dego poczêtego ¿ycia okreœlano jako
zacofany, wsteczny. Tak by³o daw-
niej. Teraz jeszcze potê¿niejsza fala
niszczy nasz¹ rodzinê. Liberalne
media niszcz¹ wra¿liwoœæ na wartoœæ
i godnoœæ osoby ludzkiej. Odnoszê
wra¿enie, ¿e Koœció³, który g³osi nie-
rozerwalnoœæ i œwiêtoœæ ma³¿eñstwa,
œwiêtoœæ ka¿dego ¿ycia ludzkiego
jest w tym zmaganiu bardzo osamot-
niony. Jego nauczanie prorodzinne
jest wyœmiewane i okreœlane jako
zacofane. Brak dzieci w szkole jest
konsekwencj¹ niszczonej przez lata
rodziny. W Roku Wiary prosimy
Chrystusa by Jego nauczanie o œwiê-
toœci i godnoœci rodziny by³o przez
nas przyjmowane.

Do tego smutnego opisu dodam
jeszcze drugi. Przytoczê  pewn¹ roz-
mowê. Opowiada mi pan, który od-
prowadza swego wnuka do szko³y.
Na przerwie ws³uchuje siê w wul-
garn¹ mowê uczniów. Stwierdza, ¿e
nawet dziewczêta wiêcej wulgary-
zmów u¿ywaj¹, niŸli ch³opcy. By³
obecny w wielu œrodowiskach. Prze-
razi³a go mowa uczniów na prze-
rwie. Poszed³ do Pani WoŸnej i po-
dzieli³ siê z ni¹ zaobserwowanymi
spostrze¿eniami. Uwa¿a³, ¿e pewno
ona zwróci dzieciom uwagê. Pani
grzecznie mu powiedzia³a, ¿e ona
chce utrzymaæ siê w pracy. Woli
zamkn¹æ siê w kantorku i nie s³y-
szeæ uczniowskich rozmów. Jeœli
zwróci uwagê – na drugi dzieñ przy-
chodzi do Pani Dyrektor ojciec tego

dziecka z wielkim pretensjami
na Pani¹ WoŸn¹. Ona nie ma
prawa pouczaæ mego syna. Pani
Dyrektor nie chce wojny z ro-
dzicami. Mo¿e wezwaæ mnie
„na dywanik” i postraszyæ
utrat¹ pracy. Gdzie ja znajdê
Ÿród³o utrzymania?

Pan relacjonuj¹cy tê rozmowê
pokiwa³ g³ow¹ ze zrozumie-
niem. Tak ko³o siê zamyka.

Wspó³czesna szko³a boryka
siê z wielkim trudnoœciami i bra-
kami. Nie ma kogo uczyæ. Nie-
jednokrotnie bywa, ¿e ci, co s¹
w szkole s¹ ju¿ „przeuczeni”.
Wspó³czeœni nauczyciele to nie-
jednokrotnie powieœciowe „Si-
³aczki”. Choæ narzekaj¹ na
trudn¹ pracê – nie poddaj¹ siê.

Kszta³c¹ i wychowuj¹. Chwa³a im za
tak¹ postawê.




