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Między śniadaniem a Mszą

GWAR W SALONIE
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OD 3 DO 14
Przez kuchnię z ogromnym
stołem idziemy w stronę wesołej
gromadki. Przedstawiają się po

NORMALNY BUNT
– Czy dzieci zawsze są zachwycone swoimi rolami? – pytam. –
Pojawia się bunt, owszem – przyznaje pani Ania. – Na przykład
ostatnio najstarszy syn mówi, że
te kartki to taka trochę dziecinada,
że koledzy będą się śmiać… ale tłumaczymy mu, że wiele osób na to
czeka, że sprawiamy innym radość
i… włącza się. – Byłoby dziwne,
gdyby dzieci się nie buntowały –
dodaje pan Janusz. – To jest normalne, buntują się, kiedy muszą
coś zrobić, kiedy wymaganie jest

trudne. – A obowiązki mają – dodaje. – Sami robią sobie kanapki do
szkoły, podają do stołu, sprzątają.
I czasem przeciw temu się buntują.
Ale przekonują się, że to się przydaje. Bo w różnych sytuacjach sobie radzą. Natomiast cieszy nas, że
nie buntują się przeciw zasadom.
A zasadą jest na przykład modlitwa przed i po jedzeniu i Msza św.
niedzielna – tu nie ma dyskusji.
Tego nie odpuszczamy. Jest niedziela, jest Msza św. To należy do
naszego życia, do naszych zwyczajów. Kropka.

CZYTANIE PRZY STOLE
– W niedzielę natomiast zawsze
rano czytamy z dziećmi Pismo
Święte – mówi pan Janusz. – Jak to
wygląda? – pytam. – Dzieci wstają godzinę po nas, około wpół do
ósmej, potem jemy śniadanie i na
10.30 idziemy do kościoła. Między śniadaniem a Mszą jest czas,
kiedy czytamy z Pisma Świętego
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ministranci
Kamil Jarzembowski,

ministrant w Bazylice

św. Piotra

nict
wo

Jest sąsiadem
papieża. Jego kościół
parafialny to Bazylika
św. Piotra. Ma 15 lat,
chodzi do liceum,
jest ministrantem
w Watykanie.

J

eszcze dwa i pół roku temu
Kamil Jarzembowski mieszkał
miasteczw Dzierzgoniu, małym
chodził
ko koło Malborka. Tam
do szkoły, służył jako ministrant
W wai uczył się grać na pianinie.
Dorotą,
kacje 2007 roku z mamą
siotatą Ryszardem i młodszą
Rzymu.
strą Anią pojechali do
się
Kamilowi bardzo spodobało
przez
Wieczne Miasto. Ale nawet niejuż
myśl mu nie przeszło, że
długo będzie tu mieszkać.

E

PRZEZ FILM I INTERNET

obejMiesiąc później Kamil
rzał w telewizji film o „tajemninich
cach” Watykanu. Wśród
,
pokazy wano Preseminario
czyli dom, w którym mieszkają
Bazylice
chłopcy–ministranci w
św. Piotra.
tam
– Może i ja mógłbym być
– Co
ministrantem? – pomyślał. Predo
trzeba zrobić, by dostać się
seminario w Watykanie?
Kamil zaczął szukać w interneRafałem,
cie. Nawiązał kontakt z
który teraz pracuje w Warszawie,
mieszkał
ale kiedyś przez kilka lat
Dzięki
i uczył się w Preseminario.
niemu Kamil znalazł odpowiedź
I nabiena stawiane sobie pytania.
że
rał coraz większej pewności,
jego marzenia mogą się spełnić.
jest
Kamil Jarzembowski
Prepiątym Polakiem w historii
grupie
w
nim
Poza
seminario.
są
watykańskich ministrantów
który
dziś tylko Włosi. Michał,
jest teraz
był tu jeszcze rok temu,
włoskich
studentem na jednym z
uniwersytetów.

nie zapomni
XVI Kamil Jarzembowski
z papieżem Benedyktem
Pierwszego spotkania
Bazyliki św. Piotra
lat mieszka nieopodal
U góry: Kamil od dwóch

Maria

§§§

Jezus
Chrystus
– ur. ok. 4 r.
p.n.e.

Józef

Eleazar

Eliud

o

Salatiel

Zorobabel

Jozjasz

Amos

Abiud

Achim

Eliakim
Azor

Przesiedlenie
babilońskie
– od 586 r.p.n.e.

Sadok

.

Joram
Jozafat

Achaz

Asa

Abiasz
Roboam

Salmon

Rachab

Rut

Booz

Obed
Jesse

Naasson

Salomon

Batszeba

Dawid
zm. w 970 r.
p.n.e.

Dawid

Aminadab

Aram

Ezron

Fares
Juda

Tamar

Jakub

Izaak

Abraham
około 1750 lat
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1. Rodzino Święta, proszę
bądź w życiu nam przykładem,
niech za Twym idę śladem
z rodziną całą mą.

Bartolomé esteBan

1

„Pokłon Pasterzy”, mal.
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Zespół Szkół im. Świętej

Rodziny w Lutczy

Szkolna Święta Rodzin
a

Przed szkołą krzyż,
na korytarzu
figura Matki Bożej.
Uczniowie robią znak
krzyża, wchodząc do
szkoły. Apel kończą
dziesiątką Różańca.

szkoły, której patronem jest
Święta
Rodzina.

WAŻNE I NAJWAŻNIEJSZE

Gdy pod koniec XIX stulecia
mieszkańcy Lutczy budowali
szkołę, wmurowali w fundamenty
zwany akt erekcyjny, czyli tak
dokument pamiątkowy. Pismo
zaczynało się od słów „W imię Trójcy
Przenajświętszej…”. Taki sam
akt wisi
dzisiaj na szkolnym korytarzu.
Gdy
wchodzi się głównym wejściem,
od razu widać pięknie odnowioną
ie, to nie jest szkoła katofigurę Matki Bożej, płaskorzeźby
licka. Zespół Szkół w Lutczy,
a więc
szkoła podstawowa i gimnazjum, w formie krzyży i hasło przewodnie szkoły: „Wychowujemy
to szkoła publiczna, jakich
i kształwiele cimy dla Bożej chwały
w Polsce. Ale chyba – poza
kato- Ojczyzny”. – Wartości i na pożytek
lickimi – nie ma drugiej
chrześcĳańtakiej skie pomagają przekazać
uczniom,

3. Z pokorą niech znosimy
swe krzyże, trudy, znoje,
niech nam cierpienia Twoje
głęboko w duszy tkwią.
4. Maryjo, chciej nam Matką
dla naszej być rodziny
i każdej złej godziny
racz strzec i bronić jej.
5. A gdy już śmierć się zbliży,
bądź Ty przy naszym zgonie,
Józefie, nasz Patronie,
w wieczności wprowadź
próg.

POLSKA

PO APELU: RÓŻANIEC

Dzwonek. Koniec przerwy.
Czwarta klasa zaczyna
religię.
Do klasy wchodzi ksiądz
Marcin

N

Niektórzy uczniowie przed
figurą Matki Bożej robią
znak krzyża
Na sąsiedniej stronie u
góry: Dyr. Antoni Baszak
za sztandarem szkoły

Najwięcej radości jest na

9

co jest ważne, ważniejsze
i najważ- Graboś. – Oprócz
niejsze – wyjaśnia Antoni
katechezy dzieci
Baszak, mają różne zajęcia
dyrektor Zespołu Szkół
w Lutczy. także przy parafi pozaszkolne,
Lutcza
– Dzieci uczą się odpowiedzialnoś
i – mówi ksiądz
ci katecheta. – Teraz
za to, co robią, czego się podejmują
mamy RoraWieś w województwie
ty – opowiada ksiądz
podi poznają, jaką wartość ma
karpackim. Jest tam
rodzina Dzieci przychodzą Marcin. –
piękny
– mama i tata – dodaje.
na 6.00 rano.
drewniany kościół z XV
wieku
Naszą rozmowę przerywa Jest ich ponad 30, do tego koło setki
oraz ok. 60 kapliczek.
dorosłych. To dużo, jak
Jedną
dzwonek. Zaczyna się
na naszą
z nich wystawiono w
przerwa. niewielką parafi
podzięę. Zawsze śpiewa
Stoły do ping-ponga i do
kowaniu za ocalenie kościoła
gry w bi- schola… – Pierwszą
lard stojące na szkolnym
pieśń wykonupodczas I wojny światowej.
koryta- jemy po łacinie
– wtrącają Edyta,
rzu niemal błyskawicznie
Na terenie wsi powstała
oblepiają Natalia i Agata.
też
się dziećmi. Józek jest specjalistą
niedawno dzięki mieszkańUczniowie lubią zajęcia
w karambolu bilardowym.
z mucom droga krzyżowa.
Próbuje zyki. Grzesiek
Druga
uczy
nam wytłumaczyć, na czym
się
stacja znajduje się
ta gra sofonie, Agnieszka grać na sakprzed
polega.
tańczy w maZespołem Szkół. Poświęcenie
żoretkach. Spora część
uczniów
nastąpi 8 grudnia. Tego
MARYJA NA MUNDURKU
śpiewa w szkolnym chórze.
samego dnia, gdy Zespołowi
Chłopcy oczywiście najchętSzkół
W szkole trwają przygotowaw Lutczy uroczyście
zostania do uroczystości poświęcenia niej grają w piłkę, więc sukcesów
nie nadany patron –
sportowych w regionie szkoła
Święta
szkoły. O wyborze patrona
też
Rodzina.
zadecy- ma sporo.
dowali rodzice. – Przecież
nie ma
„Wychowujemy i kształcimy
dla nas lepszego wzoru
niż Świę- dla Bożej chwały
ta Rodzina – mówi Maria
i na
Klupa z czyzny” – te słowa pożytek OjII klasy gimnazjum.
zobowiązują.
Do szkoły wchodzi właśnie Pięciu mieszkańców Lutczy
zamordowano w Katyniu.
grupa uczniów. Przechodzą
obok Żeby o tym pamiętać,
figury Matki Bożej. Robią
ucznioznak wie posadzili 5
dębów. Na
krzyża. – Ten zwyczaj znamy
od opłatek zapraszają
rodziców – opowiada
starszych
Natalia
I klasy gimnazjum. – Kiedyś z i samotnych, wspominają
wejściem do starej szkoły nad zmarłych nauczycieli. – Każstała dy apel i uroczystość
taka figura i nasze babcie
wspo- się dziesiątką Różańca kończy
minają, że nie tylko się żegnały,
–
ale pan dyrektor. – Zawsze mówi
zawsze przy niej klękały
prowa– dodaje. dzi jeden z uczniów.
I jest to już tak
Od 112 lat figura Maryi
Lutcza
jest naturalne – dodaje
związana ze szkołą w
Lutczy. o tym przypominać.– że nie trzeba
Teraz jest w logo Zespołu
Szkół.
Uczniowie noszą Jej wizerunek
Adam Śliwa
na
mundurkach, a na szkolnej
stronie
internetowej figura Matki
Bożej
widnieje na tle budynku szkolnego.
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2. Ty spraw, byśmy w pokoju,
w jedności, w zgodzie żyli,
od Ciebie się uczyli
pracować, modlić się.

przerwie. Z prawej: Ks.

Marcin na lekcji klasy IV
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Plakat i płyta z Ewangelią do słuchania – część druga
SZUKAJ W ŚRODKU!
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Kamil Jarzembowski jest
jedynym Polakiem wśród
ministrantów w Bazylice
św. Piotra w Watykanie.
Poza nim są tylko Włosi

Mattan

Jechoniasz

Ministranci po kolędzie

CZYTAJ NA STR. 16

Jakub

odowód Jezusa Chrystusa,
syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka;
Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś
był ojcem Faresa i Zary, których
matką była Tamar. Fares był ojcem
Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram
ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem
Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką
była Rachab.
Booz był ojcem Obeda,
a matką
była Rut.
Obed był
ojcem Jessego, a Jesse
ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona,
a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama;
Roboam ojcem Abiasza; Abiasz
ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem
Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem
Achaza; Achaz
ojcem Ezechiasza;
Ezechiasz ojcem
Manassesa; Manasses
ojcem Amosa; Amos
ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem
Jechoniasza i jego braci w czasie
przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim
Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel
ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima;
Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem
Eleazara; Eleazar ojcem Mattana;
Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem
Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia
babilońskiego czternaście pokoleń;
od przesiedlenia babilońskiego do
Chrystusa czternaście pokoleń
(Mt 1,1–17)

www.malygosc.pl
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ministranci

chłopców.

nigdy.

Rodowód Jezusa Chrystusa
św. Mateusza

ksymalni
Ma

klasy
Dziś chodzi do pierwszej
6 lekcji.
liceum. Codziennie ma 5,
bo lekcje
To więcej niż w Polsce,
dwie
tutaj są dłuższe. Pierwsze po
trwają po 60 minut, a pozostałe
pierwsza
50. Przerwy też są inne:
jest dopiero po trzeciej lekcji.
Kamil ma niewiele wolnego
czasu. W tym roku najwięcej
i greki.
przykłada się do łaciny
włoski
Codziennie tłumaczy na
łacinie.
6 linĳek po grecku i 6 po
niedzieOdpoczywa w soboty i w
watyle. Spaceruje po ogrodach
czyta
kańskich, zwiedza Rzym,
książki albo gra na fortepianie.
BaLubi też wychodzić na kopułę
gimzyliki św. Piotra. To niezła
zobaczyć piękny
Kamil nastyka. Żeby
120
na Wielkanoc i na wakacje
podczas
widok Rzymu z wysokości
Kamil wiele razy służył
kilkaset
przyjeżdża do domu.
razy
metrów, trzeba pokonać
Mszy papieskich. Dwa
schodów.
SŁUŻBA W BAZYLICE
mógł przywitać się z papieżem
i ucałować jego pierścień
MIKROFON DLA PAPIEŻA
Watykańscy ministranci
kanie
wstają o 6.20. W niewielkiej
Jednego dnia Kamil nigdy
krótkiej
plicy zaczynają dzień od
temu, dokładnie
bazyliki. zapomni. Rok
20 DNI PRÓBY
modlitwy. Potem idą do
ledwie wrócił ze szkozaledwie kilka 2 listopada, rektor. – Idź szybko
go
decy- Mieszkają blisko,
wezwał
ły,
ostateczną
podjął
Przed
Zanim
– powiedział. – Pana minut drogi na piechotę.
zję, przyjechał do Watykanu to, godz. 7 muszą już być w zakrystii do bazyliki! idzie! – O co chodzi?
na
sutan- pież już tam
okres próbny. Miał 20 dni
ubrani w fioletowo-różowe
zaskoczony Kamil. Ale
Do tego buty – – myślał
żeby poznać rektora, opiekunów,
błyBył to też ny i białe komże.
szybko pobiegł do zakrystii,
kolegów, dom i zasady.
czarne.
i komsutannę
obowiązkowo
ubrał
siebie.
przy skawicznie
czas, by sprawdzić samego
że będzie
W Bazylice św. Piotra
będzie
żę. Czekał. Okazało się,
Czy jako 13-letni chłopak
około 50 ołtarzach i w kilkunastu
do Mszy. Ma podawać miumiał żyć dwa tysiące kilometrów kaplicach może się odbywać nawet służył
robił
krofon. Niby nic trudnego, tym
od domu?
kilkadziesiąt Mszy równocześnie.
wiele razy. Ale
Po powrocie do Polski Kamil Codziennie rano odprawiają je to już przecież
w WaMszę świętą odprawiał…
był pewny: chce zamieszkać
pracujący w Wa- razem
się, choć księża i biskupi przyjechali na Benedykt XVI.
tykanie. Rodzice zgodzili
którzy
ci,
i
mikrofon
tykanie
trzymałem
wielka
– Kiedy
nie było to łatwe. Dzieli ich
pielgrzymkę. Służą im ministranna papieża z bliska, byodległość, ale często rozmawiają ci. Każdy musi umieć odpowiadać i patrzyłem
ale przedtem…
Trzy
łacinie. – łem już spokojny, czasu Kamil
przez telefon lub internet.
do Mszy po włosku i po
Od tego
razy w roku: na Boże Narodzenie, Czasami księża nie mówią ani po – wspomina. służył podczas paWtedy już wiele razy
włosku, ani po angielsku.
Dwa razy nawet
na migi pieskich Mszy.
Świętym
trzeba porozumiewać się
przywitał się z Ojcem
– śmieje się Kamil. – Szczególnie
z Pol- i ucałował jego pierścień.
Preseminario
staram się pomagać księżom po
NA SWOIM MIEJSCU
– dodaje. – Jeśli nie mówią
ski
w zakryczyli Niższe Seminarium
włosku, pomagam im
– A jeśli jakiś chłopak z Polski
do odDuchowne, powstało
stii, potem odprowadzam
artykuł i zechce
ołtarza, przeczyta ten
54 lata temu na prośbę
powiedniej kaplicy lub
wstąpić do Presei wodą. – tak jak Ty –
papieża Piusa XII. Mieści
– pytam.
zanoszę ampułki z winem
minario w Watykanie?
się na terenie Państwa
powinien
– Jeśli nie zna włoskiego,
WSZYSTKO PO WŁOSKU
Watykańskiego w pałacu
ze mną – śmiedla
ko- skontaktować się
św. Karola. Jest otwarte
że
O godzinie 8 Kamil i jego
do
je się Kamil. – Musi wiedzieć,
chłopców w wieku od 11
ledzy jedzą śniadanie. Piętnaście nie jest łatwo – dodaje poważdo busa
19 lat, którzy chcą służyć
wczesne
minut później wsiadają
nie. – Nauka włoskiego,
jako ministranci w Bazylice
i jadą do szkoły. – Najtrudniejszy– wstawanie i mieszkanie z dala od
Kamil.
św. Piotra. Rektorem
są naprawdę
był początek – wspomina
i nowy rodziny i przyjaciół że żałuję –
Niższego Seminarium
koledzy
nowi
szkoła,
Nowa
geo- trudne. Co nie znaczy,
jest włoski ksiądz Enriko
język. Matematyka, historia,
uśmiecha się.
Radice. Wraz z dwoma
biologia, wszystko po włoI że jest na
a,
być.
grafi
tu
chce
że
Wie,
nic nie
innymi księżmi troszczą
sku. Raz zdarzyło się, że
zasną- swoim miejscu.
się o dobre wykształcenie
rozumiałem i po prostu…
Ks. Piotr Studnicki
się Kamil.
i chrześcijańskie wychowanie
łem na lekcji – uśmiecha

Papież już idzie!
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PLYTA 01-

ROBIĄ, CO CHCĄ
Jak to poukładać, żeby na
wszystko był czas? – To może
wydawać się niemożliwe, ale jeśli dobrze zorganizuje się dzień,
to czasu jest sporo – przekonuje
pan Janusz. – Mamy go tyle, ile
wszyscy. Czasami zdarza się,
że jeśli nie zrobimy czytania od
razu po śniadaniu, to już nie da się
później. Zdarzało nam się mieć ten
sam czas i nic nie zrobić, i jeszcze
spóźnić się do kościoła. – Kiedyś
nasz znajomy ksiądz powiedział,
że ludzie robią to, co chcą – wspomina pani Ania. – Znajdują czas na
to, co chcą, na to, co dla nich ważne.
A dla nas ważna jest wiara i dlatego staramy się znajdować czas na
to, co z wiarą jest związane.

ISSN 0239-3166 NR INDEKSU 365890
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W każdą niedzielę po śniadaniu
rodzina Wardaków czyta słowo
Boże i rozmawia o nim

rozbieganych po salonie dzieci.
Jesteśmy w DOMU.
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Pallottinum, 2002

– W Falenicy na rondzie skręcicie w lewo, po prawej będą tory

odbiera jeszcze starsze dzieci
z ostatnich zajęć i przyjeżdża po
nas na stację kolejową. Krętą drogą, najczęściej z górki, jedziemy
wśród ośnieżonych choinek. Aż
trudno uwierzyć, że to jeszcze
Warszawa.
Wreszcie jesteśmy. Przed
domem światło – to zawsze dobry znak: ktoś na nas tu czeka.
Trochę zziębnięci, wchodzimy
środka i od razu otacza nas gwar

– tłumaczy pani Ania Wardak. –
Potem znów skręcicie … A potem…
najlepiej zadzwońcie. Każdego o to
prosimy, kto chce do nas trafić.
Chyba jednak trudno byłoby
nam znaleźć dom Wardaków, tym
bardziej że spotkać mogliśmy się
dopiero pod koniec dnia, gdy dziewięcioosobowa rodzina była już
w komplecie. Poza tym padający
gęsty śnieg wcale nie ułatwiał
zadania. Pan Janusz Wardak

Michał z siostrami Jagusią
i Małgosią upiekli ciasto na
nasz przyjazd

przez cały rok stoi na jej biurku.
Dzięki temu wie, ile mamy dzieci. Jest na bieżąco. – A sąsiadom
wrzucamy kartki do skrzynek na
listy – dodaje pani Ania.

Pallottinum, 2002

o nie obrazek z innej epoki. To dom rodziny Wardaków
z warszawskiego Aleksandrowa.
Odwiedzamy ich w jeden z adwentowych wieczorów.

Pierwsza kartka powstała 8 lat
temu, w 2002 roku. Wtedy jeszcze
w rodzinie Wardaków dzieci było
czworo. Najstarsi, Jagusia i Michał byli Maryją i Józefem, Kasia
aniołkiem, a najmłodsza wówczas
Małgosia dostała rolę Dzieciątka.
Zresztą, nikt jej nie pytał, czy
chce, ale na zdjęciu widać, że była
przeszczęśliwa.
– W tym roku mamy taki pomysł – zdradza pani Ania – żeby
na kartce znalazły się zdjęcia z naszego życia w różnych sytuacjach.
Na środku między nami figurka
Pana Jezusa i takie zdanie: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało
między nami”.
– Kartki do dziadków, do osób
starszych i te oficjalne wysyłamy
tradycyjną pocztą w kopercie, ale
większość rozsyłamy mejlem –
mówi pan Janusz. – Okazuje się,
że dla wielu ludzi to bardzo ważne.
Moja wychowawczyni z liceum na
przykład mówi, że ta pocztówka

fragment, który usłyszymy za
chwilę na Mszy. Potem rozmawiamy, co to dla nas znaczy. – Kiedyś
czytaliśmy fragment o zamożnym człowieku, któremu dobrze
obrodziło pole – wspomina pani
Ania. – I bogacz miał problem, bo
nie wiedział, gdzie to wszystko pomieścić. Postanowił zburzyć stare
spichlerze i postawić nowe. Zapytaliśmy dzieci, jak uważają, czy on
zrobił dobrze. – On zrobił przede
wszystkim głupio – powiedziała
Małgosia – bo gdyby się podzielił
tym zbożem, to nie musiałby burzyć spichlerzy. I o to właśnie chodzi, żeby dzieci myślały, żeby to nie
było czytanie dla samego czytania.
– To nie trwa długo. Dzieci długo
nie wytrzymują – mówi tata Janusz.
– Czasem nie słuchają, zaczynają się
wygłupiać, szczególnie młodsi, i jesteśmy wkurzeni, ale jednocześnie
wiemy, że trzeba próbować, bo to
jest potrzebne. Gdybyśmy zbytnio
zwracali uwagę na to, czy dzieci to
lubią, czy nie, to już dawno byśmy
skapitulowali. Nie można się zniechęcać. Po czasie dzieci same zaczynają pytać: „A dlaczego jeszcze nie
czytaliśmy?”.
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ZDJĘCIA JAKUB SZYMCZUK

kolei: 3-letni Andrzejek, 5-letni
Staś, 7-letni Marcin, 8-letnia Małgosia (w tym roku idzie do I Komunii św.), 10-letnia Kasia z kotem,
12-letni Michał (z pomocą sióstr
przygotował i upiekł na nasz przyjazd ciasto) i 14-letnia Agnieszka
zwana Jagusią, gimnazjalistka.
Młodszym podpowiada tata Janusz
i co chwila spoglądając w stronę
mamy Anny, upewnia się, czy dobrze pamięta, ile dzieci mają lat.
Cóż… dzieci szybko rosną. Widać
to choćby na rodzinnych kartkach
bożonarodzeniowych, które każdego roku przygotowują sami.

MAŁGOSIA DZIECIĄTKIEM
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www.malygosc.pl

Rodzina Anny i Janusza Wardaków
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MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY

Światło przed domem. Zapach upieczonego
ciasta. Śmiech rozbieganych dzieci i ogromny
stół w kuchni, przy którym codziennie rodzina
siada do jedzenia, słucha siebie nawzajem,
a w niedzielę rano słucha Pana Boga.

ZDJĘCIA ROMAN KOSZOWSKI, GRAFIKA FRANCISZEK KUCHARCZAK
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