
W majowym s³onku pod lasem na ³¹ce 
na sierpeckiej ziemi Kasztelañski Zajazd ich goœci.
Wiod³a tu historia, sentyment i uczucia gor¹ce.
Przyjechali z daleka rozsypani po Polsce i Œwiecie.
Bêd¹ pielêgnowaæ rodzinne tradycje i znajomoœci.
Dorodna m³odzie¿, rozeœmiane dzieci,
eleganckie kobiety, przystojni panowie
wszyscy spod znaku Lubicz jak wiecie.
Benedykt sieprskiego wojskiego urzêdu strzeg¹cy 
obiera³ na sejmie Augusta Poniatowskiego
w tysi¹c siedemset szeœædziesi¹tym czwartym roku,
by³ synem Franciszka i podkomorzanki z wieluñskiego.
Król zaœ to ostatni na polskim tronie bêd¹cy.
Bohaterskiego genera³a Józefa Bema krajanka 
Ta, co urodzi³a pi¹tkê dzieci i Zygmunta w Warzynie
nadobna Szarff, córka Ferenca, p³odna ¿ona Fortunata i kochanka,
teraz na zawsze spoczywa w pobliskim Goleszynie.
St¹d smag³e lico i temperament, postawa i buta
bo wêgierska krew w niektórych ¿y³ach p³ynie.
A w pieœni czasem zabrzmi czardasza nuta.
Od Cór Fortunata siê bior¹ Kokoszczyñscy i Zwierzchowscy
bo wysz³y za m¹¿ szczêœliwie i dobrze.
Mê¿ami innych te¿ byli Ligowscy i Brudniccy,
Wiêc dzieci i wnuki sypa³y siê szczodrze.
W sieprskiej okolicy nazwisko s³ynie.
Od Jaworowa Lipy i K³ódzi do Warzyna
dom Jaworowskich silnie rozrodzony. 
A w ziemi bielskiej, w Jaworówce,  
Najg³êbiej korzeñ osadzony.
A kiedy przysz³y  w XX wieku zawieruchy dziejowe
stan¹³ w szeregu Tadeusz,  broni¹c we wrzeœniu Warszawy.
Poszli te¿ inni do Armii Krajowej,
w³asn¹ krwi¹ OjczyŸnie i rodzinie przysparzaj¹c s³awy.
Adam zaœ Katyñ wpisa³ do historii rodowej.
Jan ju¿ æwieræ wieku temu lat
chcia³ zjazdy czyniæ Jaworowskich rodzinne.
Kwerendê odby³ w archiwach dawnych akt,
teraz idea siê ziszcza na dziadów ziemi goœcinnej.
Dziœ bêd¹ siê bawiæ i opowiadaæ jak co dwa lata,
o rodzinach, dzieciach, ¿yciu i pracy i trudzie 
I nic to, ¿e ¿ycie czasami figle p³ata.
Szanuj¹ przodków i seniorów siwe g³owy,
bo rzetelni, zdolni i normalni z nich ludzie.
Dziœ Cyryla i Aleksander s¹ seniorami rodu.

Teraz w przysz³oœæ wybiegnijmy
i z³ó¿my ¿yczenia:
Zdrowia, pomyœlnoœci,
wszelkich bo¿ych ³ask!
Dla tu obecnych i na
nastêpne pokolenia !
Niech wasze twarze
maj¹ uœmiechu blask!

Napisa³ Ryszard Suty
Na Zjazd Rodziny Jaworowskich

w dniu 30 maja 2009 r.

Seniorzy Rodu Jaworowskich

Pogoda dopisa³a, uœmiechy na twarzach

Karaoke to œwietna zabawa dla wszystkich

Autor z uczestnikami Zjazdu Rodu Jaworowskich

O rodzinie ballada niech p³ynie

Tradycyjna, zbiorowa fotografia uczestników Zjazdu
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