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Wybory 2010 - Tak głosowaliśmy

Skład Rady Gminy Godziszów

Godziszów

Ciupak Jan Stanisław
Myszak Grzegorz Czesław
Jędzura Jan
Madej Stanisław
Daśko Stanisław

Andrzejów

Myszak Leszek Waldemar

Piłatka

Sulowski Zbigniew

Zdziłowice

Jaworski Henryk
Sura Jan
Zdybel Aleksander Józef
Michalczyk Eugeniusz

Wólka Ratajska

Fac Janusz
Moskal Czesław
Łukasz Stefan
Golec Krzysztof Józef

W głosowaniu do Rady Powiatu z Gminy Godziszów 
został wybrany Józef Zbytniewski.
W głosowaniu do Sejmiku Województwa Lubelskiego 
jednym z radnych został Jan Frania.

Strona 5

 fot. Roman Bielak

 fot. Łukasz Zielonka

 fot. Łukasz Zielonka

Gmina Godziszów Gminą Europejską
Gmina Godziszów zajęła 17 miejsce ( z 213) w zestawieniu gmin województwa lubelskiego, które 
wykorzystują środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Gmina Chrzanów miejsce 74
Gmina Batorz miejsce 114
Gmina Janów Lubelski miejsce 8
Gmina Dzwola miejsce 198
Gmina Potok Wielki miejsce 147
Gmina Modliborzyce miejsce 128 

Ranking wskazuje, które samorządy w 
Polsce mogą poszczycić się największymi 
osiągnięciami w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie 
p r o g r a m y  p o m o c o w e ,  k t ó r y c h  
beneficjentami są  zarówno w ładze 
samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy 
i organizacje społeczne. Ranking obejmuje 
zarówno "stare", jak i "nowe" środki (z 
unijnego budżetu 2007 – 2013). Ranking został 
przeprowadzony przez dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju regionalnego. 
Partnerami akcji są Bank Gospodarstwa Krajowego, PRICEWATERHOUSECOOPERS, Wierzbowski 

Eversheds oraz Warbud
Podstawą  do oceny jest wartość  
przyznanej pomocy z UE, liczba 
realizowanych projektów oraz liczba 
mieszkańców według GUS. Dane 
pochodzą z dokumentacji Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji 
Modernizac j i  i  Res t rukturyzacj i  
Rolnictwa i obejmują umowy podpisane 
do połowy kwietnia 2010 r. (bez 
programów przedakcesyjnych). 
Do wyliczenia punktacji użyte zostały 
wskaźniki wyrażające wielkość środków 
przypadających na mieszkańca jednostki 
samorządowej ,  wartość  ś rodków 
przypadających na 1 projekt oraz liczbę 
projektów przypadających na 1000 
mieszkańców. Udział wskaźników w 
ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10 
proc. Punktacja wyraża aktualne, 
procentowe różnice w poziomie absorpcji 
i nie może być przyrównywana do 
punktacji z dwóch pierwszych edycji 
rankingu.
To już  czwarta edycja rankingu 
Europejska Gmina - Europejskie Miasto.

Ł.Z.
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Dofinansowanie z 
PROW

 fot. Łukasz Zielonka

 listopada odbyło sie w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisanie 
umowy na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie o/Zdziłowice 3

realizowanego przy współudziale środków europejskich w ramach "Małych 
Projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Z ramienia Gminnego Centrum Kultury i Promocji umowę podpisali Pani Anna 
Kaproń oraz Pan Krzysztof Breś. W ramach projektu w budynku GCKiP w 
Zdziłowicach starą drewnianą podłogę zastąpią płytki, zostanie wyremontowana 
scena. Sala widowiskowa zostanie nagłośniona i oświetlona nowym 
sprzętem. Nowym elementem sali będą nowe zestawy kurtyn.
Koszt realizacji projektu wyniesie ok 48 tyś zł, dofinansowanie ze 
środków europejskich to 25 000 zł. Zakończenie realizacji projektu 
zaplanowano na marzec 2011 r. To już kolejny projekt w Gminie 
Godziszów realizowany przy współudziale środków europejskich. 

Remont sali w Zdziłowicach

Odnowa Godziszowa, 
Kawęczyna i Zdziłowic

arząd Województwa Lubelskiego zatwierdził Listę operacji w 
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Wśród zatwierdzonych Z

wniosków są 3 z Gminy Godziszów. 
Dzięki środkom z PROW realizowane będą następujące projekty:
- Zagospodarowanie Centrum Wsi Godziszów - miejsce 4,
- Zagospodarowanie Centrum Wsi Zdziłowice - miejsce 5,
- Rozbudowa Remizy OSP Domu Ludowego w miejscowości Kawęczyn - miejsce 6,
Zadania będą realizowane w 2011 roku. 
Dzięki wyżej wymienionym projektom miejscowości nabiorą nowego wyglądu. Poprawi się estetyka Zdziłowic i 
Godziszowa dzieki miejscom zieleni, rekreacji i wypczynku. Pojawią się miejsca w których będzie można w 
przyjemny sposób spędzić czas wolny. Dla mieszkańców Kawęczyna i nie tylko rozbudowany zostanie Dom 
Ludowy.
Inwestycje zostaną zrealizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania 
Odnowa i Rozwój Wsi. 
Wizualizacje projektów 
d l a  G o d z i s z o w a  i  
Z d z i ł o w i c   
p r e z e n t u j e m y  n a  
ostatniej stronie numeru 
Nowinek.

Remiza OSP Dom Ludowy w Kawęczynie
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11 listopada
11 listopada obchodziliśmy uroczyście 92-gą rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. W tym roku uroczystość miała 
szczególne znaczenie ze względu na odsłonięcie pamiątkowego 
obelisku w hołdzie Pierwszemu Ułanowi Rzeczypospolitej 
Władysławowi Belinie-Prażmowskiemu, który w latach 1917 - 
1927 mieszkał w nieistniejącym już dworze w Godziszowie.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządu różnych 
szczebli - gminnych, powiatowych i sejmiku województwa, 

jednostki OSP 
o r a z  
przedstawiciele 
szkół z terenu 
naszej gminy. 
U r o c z y s t o ś ć  
t r a d y c y j n i e  
r o z p o c z ą ł  
p r z e m a r s z  
p o c z t ó w  
sztandarowych i 
w s z y s t k i c h  
zebranych do 
kościoła na uroczystą mszę św. odprawioną przez ks. kan. 
Józefa Krawczyka. Podczas homilii. Proboszcz zadał 
wszystkim zgromadzonym bardzo ważne pytania: Co robisz 
dla swojej ojczyzny?, Czy ją kochasz? Przypomniał, że 
nasza ojczyzna to również nasza gmina, nasze miejscowości 
i wszyscy musimy wspólnie działać dla dobra wspólnego.
Po mszy św. Wiersze o ojczyźnie recytowali laureaci 
gminnego konkursu poezji patriotycznej, który kilka dni 
wcześniej odbył się w GCKiP w Godziszowie.

Następnie wszyscy przeszli pod Urząd Gminy gdzie Wójt Gminy Pan Andrzej Olech dokonał odsłonięcia a 
ks. Józef Krawczyk poświęcenia pamiątkowego obelisku. W związku z uroczystością podziękowania 
przysłała Pani Alina Angelus - córka Władysława Beliny Prażmowskiego, która obecnie mieszka w 
Krakowie. Treść listu przeczytał Pan Wójt podczas uroczystości odsłonięcia.
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I Ułan II Rzeczypospolitej  
Władysław Belina - Prażmowski

                      cz. I
P r z e d  d r u g ą  
wojną światową 
każde polskie 
dziecko znało 
c h o ć  j e d n ą  
p i o s n k ę  o  
Belinie, którego 
u w a ż a n o  z a  
twórcę kawalerii 
w odrodzonej po 
p r a w i e  
półtorawiecznej 
niewoli (1772-
1918) Ojczyźnie. 
Dziś pieśni o tym 
"skromnym a  
w ł a ś c i w i e  
wyzywającym, 
d z i k i m  i  
r a d o s n y m ,  
bohaterskim a 
b e z c z e l n y m "  
r o t m i s t r z u  
rozbrzmiewają  
raz do roku w 
t r a k c i e  
c o r o c z n y c h  
M a r s z ó w  
S z l a k i e m  

Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków - Kielce (6-
12.VIII).
Urodził się 3 maja 1888r. w Ruszkowcu pod Opatowem, w rodzinie 
ziemiańskiej osiadłej od lat na terenie ziemi sandomierskiej. 
Podczas Chrztu świętego otrzymał imiona Władysław Zygmunt. 
Syn Hipolita i Bronisławy z Dudelskich. Z pewnością poważny 
wpływ na dalsze jego losy wywarły tradycje rodzinne - ojciec był 
Powstańcem 1863r., służył pod generałem Dionizym 
Czachowskim. Już jako uczeń gimnazjum w Radomiu zetknął się z 
tajnym ruchem niepodległościowym. Za udział w strajku 
uczniowskim został z tej szkoły usunięty. Ukończył polskie 
gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie (1905r.). Był to 
czas powstańczo-rewolucyjny. Walki toczyły się w całej Rosji, z 
tym, że na terenach zagarniętych Polsce dążono również do 
odzyskania niepodległości. Matura Beliny miała miejsce zaledwie 
w pół roku po wydarzeniach na Placu Grzybowskim (13.XI.1904r), 
kiedy to po raz pierwszy od klęski Powstania Styczniowego 
odpowiedziano strzałami na strzały atakujących demonstrantów 
kozaków.
Podczas studiów politechnicznych (górnictwo 1909-1913) we 
Lwowie a następnie w Leoben w Austrii, został jednym z 
pierwszych członków założonego przez Kazimierza 
Sosnkowskiego Związku Walki Czynnej, a później Związku 
Strzeleckiego. Ukończył prowadzone konspiracyjnie we Lwowie i 
w Krakowie kurs instruktorski i Wyższą Szkołę Oficerską Związku 
Strzeleckiego, otrzymując z rąk Komendanta J. Piłsudskiego 
oficerską odznakę "Parasol". Z polecenia władz Strzelca zakładał 
w środowiskach polonijnych Belgii, Francji i Szwajcarii oddziały 
tej organizacji. W 1913r. objął stanowisko zastępcy komendanta 
okręgowego krakowskiego Strzelca. Latem następnego roku został 
dowódcą II szkolnej kompanii wakacyjnej tego stowarzyszenia 
prowadząc kurs instruktorski dla ochotników z Królestwa i tzw. 
zagranicy (z innych zaborów) w krakowskich Oleandrach. Po 

ogłoszeniu przez Komendanta Piłsudskiego (30.VII) 
przygotowania do mobilizacji w Związkach Strzeleckich przybyło 
do Krakowa - wyznaczonego na miejsce koncentracji polskich 
oddziałów - około trzech tysięcy ochotników, m.in. porucznik 
Władysław Prażmowski ps. Belina. Przywiódł ze sobą dwóch 
przyszłych ułanów z ziemi sandomierskiej - Antoniego 
Jabłońskiego ps. Zdzisław oraz Stanisława Skotnickiego ps. 
Grzmot. 2 sierpnia otrzymał Belina rozkaz przeprowadzenia 
rozpoznania terenu w kierunku Jędrzejowa oraz przeprowadzenia 
propagandowej akcji skierowanej przeciwko mobilizacji 
rezerwistów polskich z zaboru rosyjskiego. Jeszcze tego samego 
dnia, późnym wieczorem, wyruszył siedmioosobowy patrol. 
Dowodził Belina, a oprócz wspomnianych powyżej dwóch 
sandomierczyków maszerowali z siodłami na plecach: Janusz 
Głuchowski (po kursie oficerskim Związku Strzeleckiego), 
Zygmunt Karwacki ps. Bończa, Stefan Kulesza ps. Hanka i Ludwik 
Skrzyński ps. Kmicic. Ta słynna w latach późniejszych "siódemka" 
Beliny stanowiła zalążek odradzającej się jazdy polskiej.
Pierwszy zwiad wspominał już w niepodległej Polsce sam 
dowódca: "...Po wyjściu ze sztabu zauważyłem rozrzewnione miny 
mego patrolu, a ponieważ pozostały do wymarszu jeszcze dwie 
godziny, poprowadziłem wszystkich do Hawełki na kieliszek 
winiaku. Tu dopiero zorientowaliśmy się jak wyglądamy w 
dorywczo zabranych cywilnych ubraniach. Kelnerzy o mało nie 
wyprowadzili nas za drzwi (...). O godzinie 12,30 wyruszyliśmy na 
dwóch podwodach w kierunku granicy. Kordon mieliśmy przebyć 
pod Baranowem koło Kocmyrzowa, gdzie stanęliśmy nad ranem. 
Na granicy dowiedzieliśmy się, że Moskale cofnęli się, ale silne 
patrole miały przebiegać okolicę...".
Przez Goszyce, Skrzeszowice i Działoszyce dotarli ułani aż pod 
Jędrzejów, rozsiewając po drodze wieści o nadciągających licznych 
polskich oddziałach strzeleckich. Zwielokrotnione przez 
powtarzających wiadomości dotarły do Jędrzejowa jeszcze przed 
Beliniakami. W ich wyniku carscy urzędnicy opuścili miasteczko. 
Belina wspominał (pisownia jak w oryginale): "...Na noc 
stanęliśmy w polu pod wsią Prętocinem, ubezpieczając się jednym 
posterunkiem od strony Prętocina - Słomnik. Noc była ciemna. O 
świcie nasz posterunek zauważył w odległości paruset kroków 
posterunek nieprzyjacielski (..). Wobec tego wysłałem ponownie na 
zwiady i dla wyjaśnienia sytuacji Janusza i Bończę. Po powrocie 
zameldowali mi, że w Prętocinie odległym od nas o pół kilometra, 
stoi szwadron pograniczników, że już są zaalarmowani i mają 
niezwłocznie opuścić wieś. Kazałem założyć bagnety na broń i w 
tyralierze pomaszerowaliśmy (...). Szwadron nieprzyjacielski 
opuścił wieś bez wystrzału w kierunku wschodnio-północnym. Gdy 
przechodziliśmy koło kościoła, miejscowy ksiądz stał na 
wzniesieniu i żegnał nas krzyżem. Z Prętocina pomaszerowaliśmy z 
powrotem na Skrzeczowice-Goszyce.W Skrzeczowicach u p. 
Kleszczyńskiego zarekwirowaliśmy pięć koni, które były 
pierwszymi wierzchowcami przyszłego pułku ułanów. Stamtąd też 
pomaszerował z nami młody Dzik - Kleszczyński, późniejszy oficer 
I-go pułku ułanów. Dalszą drogę do Krakowa odbyliśmy bez 
żadnych przeszkód". (W dziesiątą rocznicę pierwszego zwiadu 
ułańskiego umieszczono na ścianie dworku Zofii Zawiszanki w 
Goszycach tablicę pamiątkową informującą o przekroczeniu 
kordonu granicznego przez patrol Beliny). 4 sierpnia "siódemka" 
zameldowała w Oleandrach wykonanie zadania. Wszyscy zostali 
skierowani do tworzącej się Pierwszej Kompanii Kadrowej. 
Zgodnie z zaleceniami Komendanta Piłsudskiego w strzeleckich 
oddziałach opuszczających Kraków 6 sierpnia 1914 roku nie 
używano stopni wojskowych. Do przełożonych zwracano się 
"obywatelu Komendancie ", "obywatelu szefie", "obywatelu 
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plutonowy". O wyższości rangi w strzeleckich 
oddziałach miały zadecydować przyszłe czyny i 
postawa w czasie walk z nieprzyjacielem.
Już w okresie "marszu na Kielce" Belina był 
darzony wielką sympatią przez Piłsudskiego, do 
którego - jako jedyny poza szefem sztabu K. 
Sosnkowskim - zwracał się "Komendancie", nie 
dodając jak inni "obywatelu". Juliusz Bandrowski 
ps. Kaden, pisarz, legun, kronikarz 1 Brygady i 
adiutant Piłsudskiego, zatytułował pośmiertny art. 
o Belinie w Gazecie Polskiej (16.X.1938) 
"Ukochany oficer Wodza". Wyruszając z Krakowa 
do Kielc Prażmowski "schował do kieszeni" swój 
patent oficerski. Stopnie zaczęto wprowadzać 
dopiero po X. 1914 roku, już w 1 Brygadzie 
Legionów Polskich, z tym, że do końca istnienia tej 
formacji zachowano w niej pewną odrębność rang 
od innych brygad, a nawet różnice mundurowe.
Z przyzwolenia Piłsudskiego prowadził Belina 
w e r b u n e k  d o  u ł a n ó w .  Z  g r u p k i  
dziesięcioosobowej, która pojawiła się w 
Kielcach, stanął wkrótce pierwszy szwadron 
kawalerii liczącej około 140 szabel. Jak 
wspominał w późniejszych latach Józef 
Smoleński: "Często były wypadki, zwłaszcza w 
miesiącach początkowych, że do Beliny zgłaszali 
się starsi podoficerowie, a nawet oficerowie 
piechoty, mimo że powodowało to dla nich utratę 
stopnia. Był to najlepszy przykład, jak pociągała 
ludzi cecha dziedziczna Polaków - atrakcyjność 
kawalerii, co tak dobitnie, choć powierzchownie, 
wyraziła znana piosenka 'Ułani, ułani, malowane 
dzieci'. Emblematy kawaleryjskie, w pierwszym 
rzędzie koń i szabla, dalej mundur, czako, sznury, 
oraz cała elegancja i 'grandezza' pociągała nawet 
najbardziej poważnych mężów - profesorów, 
literatów, doktorów różnych nauk, którzy z Sirko-
Sieroszewskim na czele z dumą wkładali na bakier 
niewygodne czako, dopinali wyłogi munduru, 
przewieszali z fantazją kożuszek przez ramię i 
podkręcali siwego wąsa". Już 10 sierpnia zgłosił 
się do Beliny, na zarekwirowanym pod 
Wodzisławiem koniu, jako dziesiąty ułan w 
słynnym patrolu - Bolesław Długoszowski ps. 
Wieniawa, lekarz, poeta, literat, w latach 
późniejszych jeden z najpopularniejszych w 
dwudziestoleciu międzywojennym. Po walkach 
we wrześniu nad Nidą (pod Nowym Korczynem, 
Wiślicą, Szczytnikami i Czarnkową) szwadron 
Beliny otrzymał przydział do pozostającej pod 
niemieckim dowództwem 40 brygady kawalerii i 
wraz z nią toczy boje m.in. pod Łowiczem, 
Modlinem, Ozorkowem, Aleksandrowem i 
Łodzią. Następnie wraca przez Częstochowę, 
Miechów i Ulinę do Krakowa. 1 listopada 
szwadron Beliniaków zostaje przekształcony w 
dywizjon a w kilkanaście dni później skierowany 
w rejon Limanowej (walki m.in. w rejonie 
Chyżówek, pod Stopnicami, Kamienicą, 
Wysokiem, Dąbrową). Po wypoczynku w Nowym 
Sączu, podczas którego 1 pp Leg. Pol. 
przemianowano na 1 Brygadę, Beliniacy walczą 
pod Łowczówkiem. Prażmowski został ranny 
( 2 3 . X I I . 1 9 1 4 ) .  P o z o s t a ł  z e  s w y m i  
podkomendnymi na linii frontu.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze Nowinek 
Wiejskich.

Od adwentu do adwentu
„Matko Boska ze szramami;
naszą słabość sercem znasz.
Tyle unieść trzeba w życiu,
Jak udźwignąć naucz nas.”

Trudno ubrać w słowa to, co każde serce wypowiedzieć chciało 
Matce Bożej podczas jej nawiedzenia w naszych rodzinach.  W 
każdym domu tyle spraw, tyle trosk, kłopotów, rozmaitych trudów 
oraz radosnych wydarzeń. To wszystko powierzamy Jej – Matce 
Boga i naszej. To przy niej czujemy się bezpiecznie i pewnie, to z nią 
jest nam „po drodze.” 
 13 grudnia 2009r. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej do wszystkich rodzin naszej parafii. Czas 
nawiedzenia zbiegł się z czasem adwentu czyli oczekiwaniem. W 
ciągu prawie roku każdego dnia jedna rodzina w Zdziłowicach 

oczekiwała a następnie przeżywała swoją uroczystość – niezwykłe 
spotkanie. Oczami wiary każdy mógł dostrzec i doświadczyć w tym 
spotkaniu bliskości samego Boga i z pewnością był to dla każdego 
czas niezwykły, znaczony wzajemną życzliwością i pojednaniem. Po 
prawie roku, wieczorem 29 listopada 2010 r. w atmosferze uroków 
zimy, przy prószącym śniegu z lampionami w dłoniach, 
oświetlonymi w oknach obrazami, zapalonymi lampkami 
ustawionymi wzdłuż drogi procesyjnej i maryjnymi pieśniami na 
ustach odprowadzaliśmy Matkę Bożą do naszego kościoła. Podczas 
Mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza i księdza 
wikariusza modliliśmy się w intencjach wszystkich naszych spraw 
zanoszonych do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej a następnie 
modlitwa różańcowa prowadzona przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
Na koniec wybrzmiał z naszych ust Apel Jasnogórski. 
„Daj mi przez życie roztropnie przejść, o Maryjo” – co w nas zostało z 
tych spotkań, co dotrzymaliśmy ze złożonych obietnic, ile poprawy i 
przemiany doznaliśmy? Każdy z nas z pewnością potrafi sobie na to 
odpowiedzieć, bo przecież - po „owocach” nas poznają.

Opr. E. Jaworska
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I Ułan II Rzeczypospolitej  
Władysław Belina - Prażmowski

                      cz. I
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Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków - Kielce (6-
12.VIII).
Urodził się 3 maja 1888r. w Ruszkowcu pod Opatowem, w rodzinie 
ziemiańskiej osiadłej od lat na terenie ziemi sandomierskiej. 
Podczas Chrztu świętego otrzymał imiona Władysław Zygmunt. 
Syn Hipolita i Bronisławy z Dudelskich. Z pewnością poważny 
wpływ na dalsze jego losy wywarły tradycje rodzinne - ojciec był 
Powstańcem 1863r., służył pod generałem Dionizym 
Czachowskim. Już jako uczeń gimnazjum w Radomiu zetknął się z 
tajnym ruchem niepodległościowym. Za udział w strajku 
uczniowskim został z tej szkoły usunięty. Ukończył polskie 
gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie (1905r.). Był to 
czas powstańczo-rewolucyjny. Walki toczyły się w całej Rosji, z 
tym, że na terenach zagarniętych Polsce dążono również do 
odzyskania niepodległości. Matura Beliny miała miejsce zaledwie 
w pół roku po wydarzeniach na Placu Grzybowskim (13.XI.1904r), 
kiedy to po raz pierwszy od klęski Powstania Styczniowego 
odpowiedziano strzałami na strzały atakujących demonstrantów 
kozaków.
Podczas studiów politechnicznych (górnictwo 1909-1913) we 
Lwowie a następnie w Leoben w Austrii, został jednym z 
pierwszych członków założonego przez Kazimierza 
Sosnkowskiego Związku Walki Czynnej, a później Związku 
Strzeleckiego. Ukończył prowadzone konspiracyjnie we Lwowie i 
w Krakowie kurs instruktorski i Wyższą Szkołę Oficerską Związku 
Strzeleckiego, otrzymując z rąk Komendanta J. Piłsudskiego 
oficerską odznakę "Parasol". Z polecenia władz Strzelca zakładał 
w środowiskach polonijnych Belgii, Francji i Szwajcarii oddziały 
tej organizacji. W 1913r. objął stanowisko zastępcy komendanta 
okręgowego krakowskiego Strzelca. Latem następnego roku został 
dowódcą II szkolnej kompanii wakacyjnej tego stowarzyszenia 
prowadząc kurs instruktorski dla ochotników z Królestwa i tzw. 
zagranicy (z innych zaborów) w krakowskich Oleandrach. Po 

ogłoszeniu przez Komendanta Piłsudskiego (30.VII) 
przygotowania do mobilizacji w Związkach Strzeleckich przybyło 
do Krakowa - wyznaczonego na miejsce koncentracji polskich 
oddziałów - około trzech tysięcy ochotników, m.in. porucznik 
Władysław Prażmowski ps. Belina. Przywiódł ze sobą dwóch 
przyszłych ułanów z ziemi sandomierskiej - Antoniego 
Jabłońskiego ps. Zdzisław oraz Stanisława Skotnickiego ps. 
Grzmot. 2 sierpnia otrzymał Belina rozkaz przeprowadzenia 
rozpoznania terenu w kierunku Jędrzejowa oraz przeprowadzenia 
propagandowej akcji skierowanej przeciwko mobilizacji 
rezerwistów polskich z zaboru rosyjskiego. Jeszcze tego samego 
dnia, późnym wieczorem, wyruszył siedmioosobowy patrol. 
Dowodził Belina, a oprócz wspomnianych powyżej dwóch 
sandomierczyków maszerowali z siodłami na plecach: Janusz 
Głuchowski (po kursie oficerskim Związku Strzeleckiego), 
Zygmunt Karwacki ps. Bończa, Stefan Kulesza ps. Hanka i Ludwik 
Skrzyński ps. Kmicic. Ta słynna w latach późniejszych "siódemka" 
Beliny stanowiła zalążek odradzającej się jazdy polskiej.
Pierwszy zwiad wspominał już w niepodległej Polsce sam 
dowódca: "...Po wyjściu ze sztabu zauważyłem rozrzewnione miny 
mego patrolu, a ponieważ pozostały do wymarszu jeszcze dwie 
godziny, poprowadziłem wszystkich do Hawełki na kieliszek 
winiaku. Tu dopiero zorientowaliśmy się jak wyglądamy w 
dorywczo zabranych cywilnych ubraniach. Kelnerzy o mało nie 
wyprowadzili nas za drzwi (...). O godzinie 12,30 wyruszyliśmy na 
dwóch podwodach w kierunku granicy. Kordon mieliśmy przebyć 
pod Baranowem koło Kocmyrzowa, gdzie stanęliśmy nad ranem. 
Na granicy dowiedzieliśmy się, że Moskale cofnęli się, ale silne 
patrole miały przebiegać okolicę...".
Przez Goszyce, Skrzeszowice i Działoszyce dotarli ułani aż pod 
Jędrzejów, rozsiewając po drodze wieści o nadciągających licznych 
polskich oddziałach strzeleckich. Zwielokrotnione przez 
powtarzających wiadomości dotarły do Jędrzejowa jeszcze przed 
Beliniakami. W ich wyniku carscy urzędnicy opuścili miasteczko. 
Belina wspominał (pisownia jak w oryginale): "...Na noc 
stanęliśmy w polu pod wsią Prętocinem, ubezpieczając się jednym 
posterunkiem od strony Prętocina - Słomnik. Noc była ciemna. O 
świcie nasz posterunek zauważył w odległości paruset kroków 
posterunek nieprzyjacielski (..). Wobec tego wysłałem ponownie na 
zwiady i dla wyjaśnienia sytuacji Janusza i Bończę. Po powrocie 
zameldowali mi, że w Prętocinie odległym od nas o pół kilometra, 
stoi szwadron pograniczników, że już są zaalarmowani i mają 
niezwłocznie opuścić wieś. Kazałem założyć bagnety na broń i w 
tyralierze pomaszerowaliśmy (...). Szwadron nieprzyjacielski 
opuścił wieś bez wystrzału w kierunku wschodnio-północnym. Gdy 
przechodziliśmy koło kościoła, miejscowy ksiądz stał na 
wzniesieniu i żegnał nas krzyżem. Z Prętocina pomaszerowaliśmy z 
powrotem na Skrzeczowice-Goszyce.W Skrzeczowicach u p. 
Kleszczyńskiego zarekwirowaliśmy pięć koni, które były 
pierwszymi wierzchowcami przyszłego pułku ułanów. Stamtąd też 
pomaszerował z nami młody Dzik - Kleszczyński, późniejszy oficer 
I-go pułku ułanów. Dalszą drogę do Krakowa odbyliśmy bez 
żadnych przeszkód". (W dziesiątą rocznicę pierwszego zwiadu 
ułańskiego umieszczono na ścianie dworku Zofii Zawiszanki w 
Goszycach tablicę pamiątkową informującą o przekroczeniu 
kordonu granicznego przez patrol Beliny). 4 sierpnia "siódemka" 
zameldowała w Oleandrach wykonanie zadania. Wszyscy zostali 
skierowani do tworzącej się Pierwszej Kompanii Kadrowej. 
Zgodnie z zaleceniami Komendanta Piłsudskiego w strzeleckich 
oddziałach opuszczających Kraków 6 sierpnia 1914 roku nie 
używano stopni wojskowych. Do przełożonych zwracano się 
"obywatelu Komendancie ", "obywatelu szefie", "obywatelu 
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plutonowy". O wyższości rangi w strzeleckich 
oddziałach miały zadecydować przyszłe czyny i 
postawa w czasie walk z nieprzyjacielem.
Już w okresie "marszu na Kielce" Belina był 
darzony wielką sympatią przez Piłsudskiego, do 
którego - jako jedyny poza szefem sztabu K. 
Sosnkowskim - zwracał się "Komendancie", nie 
dodając jak inni "obywatelu". Juliusz Bandrowski 
ps. Kaden, pisarz, legun, kronikarz 1 Brygady i 
adiutant Piłsudskiego, zatytułował pośmiertny art. 
o Belinie w Gazecie Polskiej (16.X.1938) 
"Ukochany oficer Wodza". Wyruszając z Krakowa 
do Kielc Prażmowski "schował do kieszeni" swój 
patent oficerski. Stopnie zaczęto wprowadzać 
dopiero po X. 1914 roku, już w 1 Brygadzie 
Legionów Polskich, z tym, że do końca istnienia tej 
formacji zachowano w niej pewną odrębność rang 
od innych brygad, a nawet różnice mundurowe.
Z przyzwolenia Piłsudskiego prowadził Belina 
w e r b u n e k  d o  u ł a n ó w .  Z  g r u p k i  
dziesięcioosobowej, która pojawiła się w 
Kielcach, stanął wkrótce pierwszy szwadron 
kawalerii liczącej około 140 szabel. Jak 
wspominał w późniejszych latach Józef 
Smoleński: "Często były wypadki, zwłaszcza w 
miesiącach początkowych, że do Beliny zgłaszali 
się starsi podoficerowie, a nawet oficerowie 
piechoty, mimo że powodowało to dla nich utratę 
stopnia. Był to najlepszy przykład, jak pociągała 
ludzi cecha dziedziczna Polaków - atrakcyjność 
kawalerii, co tak dobitnie, choć powierzchownie, 
wyraziła znana piosenka 'Ułani, ułani, malowane 
dzieci'. Emblematy kawaleryjskie, w pierwszym 
rzędzie koń i szabla, dalej mundur, czako, sznury, 
oraz cała elegancja i 'grandezza' pociągała nawet 
najbardziej poważnych mężów - profesorów, 
literatów, doktorów różnych nauk, którzy z Sirko-
Sieroszewskim na czele z dumą wkładali na bakier 
niewygodne czako, dopinali wyłogi munduru, 
przewieszali z fantazją kożuszek przez ramię i 
podkręcali siwego wąsa". Już 10 sierpnia zgłosił 
się do Beliny, na zarekwirowanym pod 
Wodzisławiem koniu, jako dziesiąty ułan w 
słynnym patrolu - Bolesław Długoszowski ps. 
Wieniawa, lekarz, poeta, literat, w latach 
późniejszych jeden z najpopularniejszych w 
dwudziestoleciu międzywojennym. Po walkach 
we wrześniu nad Nidą (pod Nowym Korczynem, 
Wiślicą, Szczytnikami i Czarnkową) szwadron 
Beliny otrzymał przydział do pozostającej pod 
niemieckim dowództwem 40 brygady kawalerii i 
wraz z nią toczy boje m.in. pod Łowiczem, 
Modlinem, Ozorkowem, Aleksandrowem i 
Łodzią. Następnie wraca przez Częstochowę, 
Miechów i Ulinę do Krakowa. 1 listopada 
szwadron Beliniaków zostaje przekształcony w 
dywizjon a w kilkanaście dni później skierowany 
w rejon Limanowej (walki m.in. w rejonie 
Chyżówek, pod Stopnicami, Kamienicą, 
Wysokiem, Dąbrową). Po wypoczynku w Nowym 
Sączu, podczas którego 1 pp Leg. Pol. 
przemianowano na 1 Brygadę, Beliniacy walczą 
pod Łowczówkiem. Prażmowski został ranny 
( 2 3 . X I I . 1 9 1 4 ) .  P o z o s t a ł  z e  s w y m i  
podkomendnymi na linii frontu.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze Nowinek 
Wiejskich.

Od adwentu do adwentu
„Matko Boska ze szramami;
naszą słabość sercem znasz.
Tyle unieść trzeba w życiu,
Jak udźwignąć naucz nas.”

Trudno ubrać w słowa to, co każde serce wypowiedzieć chciało 
Matce Bożej podczas jej nawiedzenia w naszych rodzinach.  W 
każdym domu tyle spraw, tyle trosk, kłopotów, rozmaitych trudów 
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Pamiątkowe zdjęcie jubilatów                                                                                                                                                                                   fot. R.Bielak
 fot. Łukasz Zielonka

Złote Gody
4 października odbyła się uroczystość związana z 50 leciem pożycia par małżeńskich. Uroczystość rozpoczęła 2się Mszą świętą w Kościele p. w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie, odprawioną przez ks. 

Kanonika Józefa Krawczyka, na której małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie z przed 50 lat. Po Mszy 
św. Jubilaci przeszli wraz z orkiestrą do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie, gdzie zostały 
wręczone medale przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dekoracji dokonali: Wójt Gminy 
Godziszów Pan  Andrzej Olech oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Jędzura. Uroczystość zakończyła się 
obiadem i toastem za zdrowie małżonków. Przy wspólnym stole wspomnień nie było końca.
Gratulujemy parom tylu wspólnie przeżytych lat. Życzymy zdrowia i pomyślności na dalsze lata .

Stefania i Stanisław Bielak
Henryka i Eugeniusz Boczek
Stanisława i Edward Brzuch

Zofia i Andrzej Brzuch
Marianna i Edward Chmiel

Feliksa i Leon Flis
Agnieszka i Tadeusz Gumienik

Stefania i Jan Jaworscy
Aniela i Stanisław Kamińscy

Krystyna i Stanisław Kokoszka
Katarzyna i Bronisław Krawczyk

Weronika i Stanisław Król
Stefania i Andrzej Król

Genowefa i Jan Krzysztoń

Weronika i Władysław Lenart
Natalia i Władysław Krzysztoń

Janina i Franciszek Łukasik
Marianna i Stanisław Łagód
Aleksandra i Józef Łukasik

Genowefa i Stanisław Madej
Marianna i Jan Mazur
Zofia i Jan Moskowicz

Janina i Bolesław Mędrek
Marianna i Stanisław Pudło

Marianna i Jan Skorupa
Janina i Feliks Tylus
Janina i Jan Stańscy

Medale otrzymali:
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Policja przypomina

Patrząc za okno obserwujemy przepiękny zimowy 
krajobraz. Dla jednych (szczególnie dzieci), to powód do 
radości i czas na białe szaleństwo na stokach, czas 
oczekiwania na piękne, rodzinne Święta Bożego 
Narodzenia i Sylwestra. Dla innych to powód do wytężonej 
pracy związanej z odśnieżaniem dróg i chodników, a także 
zwiększonych wydatków na ogrzewanie budynków, 
domów i mieszkań.
Zima to również trudny czas dla osób bezdomnych i 
samotnych, którzy bez pomocy ludzi życzliwych i instytucji 

Nie bądź obojętny

ZIMOWY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB BEZDOMNYCH I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. 
Prowadzony przez janowskie stowarzyszenie niesienia pomocy „HUMANUS” czynny w godzinach od 8.00 – 18.00, 
tel 517 – 322 – 900. Pod tym numerem telefonu osoby potrzebujące mogą uzyskać informację na temat miejsc 
noclegowych, możliwości uzyskania pomocy rzeczowej, medycznej, prawnej i psychologicznej.
Nie przechodź obojętnie obok osoby bezdomnej. Nie pozwól, aby był obok ciebie ktoś, kto nie ma dachu nad 
głową!!!
HUMANUS, Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, tel 158142251, fax 158724676, e-
mail: jsnp-humanus@wp.pl, www.humanus.free.ngo.pl

Zimowy punkt konsultacyjny

społecznych często mogliby jej nie przetrwać. W trosce o ich 
los na terenie Apelujemy!!! do mieszkańców naszej gminy o 
zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, 
starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy 
w okresie zimowym. Nie bądźmy obojętni na los drugiego 
człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o 
osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych, których 
nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.
Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego 
człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z 
pomocą.

Dzień pluszowego misia
Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 Listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i 
niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. 
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy 
to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego 
Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem 
największych sekretów i tajemnic.

Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie oraz 
filie w Kawęczynie i Zdziłowicach uczciły ten dzień 
wraz z przedszkolakami!!! Bibliotekarki odwiedziły dzieci 
z klas „0” Szkół Podstawowych. Na początku spotkania 
została przybliżona dzieciom 
HISTORIA PIERWSZEGO 
PLUSZOWEGO MISIA. Dzieci z 
zainteresowaniem słuchały tekstu 
zasypując bibliotekarki gradem 
pytań związanych z historią. 
Następnie dzieci usłyszały bajeczki 
o misiach, których mamy bardzo 
wiele w proponowanej literaturze 
dla maluszków. 
Na koniec spotkania odbyły się 
konkury plastyczne: Filia 
Kawęczy zaproponowała konkurs 
pt ”Najładniej pokolorowany 
Kubuś Puchatek” – dzieci 

pomalowały Kubusia najpiękniej i najbardziej kolorowo jak 
umiały!!! Kubuś przybrał urocze nowe wcielenia!!!
Na koniec wszystkim uczestnikom konkursu wręczone 
zostały dyplomy i pamiątki.
Filia w Zdziłowicach ogłosiła konkurs pt” Mój kochany miś” 
Najmłodsi z wielkim zapałem zabrały się do rysowania 
swoich ulubieńców. Misie zawisły na wystawce w szkolnej 
klasie przedszkolaków. Dzieci ze Zdziłowic także otrzymały 
upominki.
Wszyscy super bawili się na spotkaniu z „Misiem” podczas 
jego corocznego święta.

Dziękujemy najmłodszym za udział w 
spotkaniach a wszystkich zapraszamy do 
naszych BIBLIOTEK.

Nowińska Dorota
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Z działalności Gminnego Centrum Kultury i Promocji

W ostatnim czasie GCKiP w Godziszowie było 
organizatorem wielu imprez okolicznościowych, 
skierowanych przede wszystkim w stronę dzieci i 
młodzieży, ale nie tylko…

W dniu 24 października w GCKiP gościliśmy 

jubilatów z terenu naszej gminy, którzy w tym roku 
obchodzili 50 lecie zawarcia związków małżeńskich. 
Tyle lat spędzonych razem, przeplatanych chwilami 
radości i smutku, wzajemny szacunek i zaufanie, 
wszystko to wyryte było na twarzach naszych 
seniorów.

W listopadzie działalność  GCKiP miała charakter 
typowo patriotyczny, ze względu na obchody Dnia 
Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa 
konkursy o tematyce patriotycznej. 4 listopada 2010 r. 
w GCKiP w Zdziłowicach odbył się I Gminny 
Przegląd Poezji Śpiewanej dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej. Honorowym gościem imprezy był 
Paweł Szymański (autor piosenek, śpiewa, gra na 
gitarze akustycznej techniką fingerpicking. Doskonale 
posługuje się też harmonijką ustną. Laureat wielu 
konkursów, występował na wielu scenach polskich i 
światowych). Po zakończeniu przeglądu Paweł 
Szymański przy akompaniamencie Macieja 
Ostromeckiego zaprezentował swój dorobek 
artystyczny.

 
Ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży utwierdza nas 
w przekonaniu, że taki konkurs powinien być już na stałe 
wpisany w kalendarz imprez organizowanych przez GCKiP 

Tradycyjnie zorganizowaliśmy również w tym roku 

Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej. Do uczestnictwa 
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w konkursie zgłosiło się bardzo dużo chętnych dzieci i 
młodzieży, a wszyscy laureaci oraz uczestnicy obu 
konkursów otrzymali nagrody. 
W tym roku obchody Dnia Niepodległości w naszej gminie 
miały bardziej uroczysty charakter niż zazwyczaj, a to za 

sprawą odsłonięcia tablicy upamiętniającej Władysława 
Belinę-Prażmowskiego. Tego dnia po uroczystej Mszy Św. 

przygotowaliśmy krótką akademię na której wystąpili 
laureaci XIX Konkursu Poezji Patriotycznej.
Kolejna impreza o zupełnie innym charakterze niez 
dotychczasowe to III Wojewódzki Cecyliański Przegląd 
Chórów Parafialnych. 13 listopada 2010 r. w GCKiP 
gościliśmy 9 chórów z terenu województwa lubelskiego. 
Honorowy patronat nad przeglądem objął biskup Krzysztof 
Nitkiewicz. Po przesłuchaniu wszystkich chórów jury 
zadecydowało iż I miejsce zdobył chór z Kraśnika, II 
miejsce ex-aequo Chór z Niedrzwicy Dużej i Godziszowa.
Jak widać GCKiP organizowało imprezy o różnym 
charakterze, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży jak 
również dorosłych. Na czas ferii zimowych planujemy 
zorganizowanie atrakcyjne spędzenie ferii zimowych dla 
dzieci i młodzieży.   

Kącik z książką

z Martinem Beckiem, którego imieniem została 
nazwana jedna z najważniejszych światowych 
nagród literackich przyznawana najwybitniejszej 
powieści przez Szwedzką Akademię Twórców 
Literatury Kryminalnej!
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 
GODZISZOWIE POLECA PANOM i nie tylko 
na długie długie wieczory i nie tylko !!!
KRYMINAŁ

„Mężczyzna, który rozpłynął się w powietrzu”

Wezwanie ze Sztokholmu przerywa komisarzowi 
Beckowi wątpliwe rozkosze zasłużonego urlopu u 
boku wiecznie niezadowolonej małżonki. Ma 
odszukać dziennikarza, który przepadł bez śladu 
podczas służbowej podróży do Budapesztu. Martin 

Beck nie jest zachwycony tym zadaniem, ale po 
(nielegalnym) przeszukaniu mieszkania 
zaginionego, (nieformalnym) przesłuchaniu jego 
drugiej żony, (niezobowiązującej) pogawędce z 
jego kolegą po fachu i przejrzeniu (tajnych) akt 
wywiadu inwigilującego dziennikarza, który 
wyjątkowo często przekraczał żelazną kurtynę - 
leci na Węgry. W Budapeszcie obezwładnia go 
koszmarny upał i nie opuszcza nieprzyjemne 
uczucie, że jest obserwowany. Najlepszy śledczy 
przekonuje się na własnej skórze, jak to jest być 
śledzonym...

 zimowe  
 pod tytułem:

Mężczyzno! wstąp na 
kryminał z klasą
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seniorów.

W listopadzie działalność  GCKiP miała charakter 
typowo patriotyczny, ze względu na obchody Dnia 
Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa 
konkursy o tematyce patriotycznej. 4 listopada 2010 r. 
w GCKiP w Zdziłowicach odbył się I Gminny 
Przegląd Poezji Śpiewanej dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej. Honorowym gościem imprezy był 
Paweł Szymański (autor piosenek, śpiewa, gra na 
gitarze akustycznej techniką fingerpicking. Doskonale 
posługuje się też harmonijką ustną. Laureat wielu 
konkursów, występował na wielu scenach polskich i 
światowych). Po zakończeniu przeglądu Paweł 
Szymański przy akompaniamencie Macieja 
Ostromeckiego zaprezentował swój dorobek 
artystyczny.

 
Ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży utwierdza nas 
w przekonaniu, że taki konkurs powinien być już na stałe 
wpisany w kalendarz imprez organizowanych przez GCKiP 

Tradycyjnie zorganizowaliśmy również w tym roku 

Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej. Do uczestnictwa 
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w konkursie zgłosiło się bardzo dużo chętnych dzieci i 
młodzieży, a wszyscy laureaci oraz uczestnicy obu 
konkursów otrzymali nagrody. 
W tym roku obchody Dnia Niepodległości w naszej gminie 
miały bardziej uroczysty charakter niż zazwyczaj, a to za 

sprawą odsłonięcia tablicy upamiętniającej Władysława 
Belinę-Prażmowskiego. Tego dnia po uroczystej Mszy Św. 

przygotowaliśmy krótką akademię na której wystąpili 
laureaci XIX Konkursu Poezji Patriotycznej.
Kolejna impreza o zupełnie innym charakterze niez 
dotychczasowe to III Wojewódzki Cecyliański Przegląd 
Chórów Parafialnych. 13 listopada 2010 r. w GCKiP 
gościliśmy 9 chórów z terenu województwa lubelskiego. 
Honorowy patronat nad przeglądem objął biskup Krzysztof 
Nitkiewicz. Po przesłuchaniu wszystkich chórów jury 
zadecydowało iż I miejsce zdobył chór z Kraśnika, II 
miejsce ex-aequo Chór z Niedrzwicy Dużej i Godziszowa.
Jak widać GCKiP organizowało imprezy o różnym 
charakterze, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży jak 
również dorosłych. Na czas ferii zimowych planujemy 
zorganizowanie atrakcyjne spędzenie ferii zimowych dla 
dzieci i młodzieży.   

Kącik z książką

z Martinem Beckiem, którego imieniem została 
nazwana jedna z najważniejszych światowych 
nagród literackich przyznawana najwybitniejszej 
powieści przez Szwedzką Akademię Twórców 
Literatury Kryminalnej!
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 
GODZISZOWIE POLECA PANOM i nie tylko 
na długie długie wieczory i nie tylko !!!
KRYMINAŁ

„Mężczyzna, który rozpłynął się w powietrzu”

Wezwanie ze Sztokholmu przerywa komisarzowi 
Beckowi wątpliwe rozkosze zasłużonego urlopu u 
boku wiecznie niezadowolonej małżonki. Ma 
odszukać dziennikarza, który przepadł bez śladu 
podczas służbowej podróży do Budapesztu. Martin 

Beck nie jest zachwycony tym zadaniem, ale po 
(nielegalnym) przeszukaniu mieszkania 
zaginionego, (nieformalnym) przesłuchaniu jego 
drugiej żony, (niezobowiązującej) pogawędce z 
jego kolegą po fachu i przejrzeniu (tajnych) akt 
wywiadu inwigilującego dziennikarza, który 
wyjątkowo często przekraczał żelazną kurtynę - 
leci na Węgry. W Budapeszcie obezwładnia go 
koszmarny upał i nie opuszcza nieprzyjemne 
uczucie, że jest obserwowany. Najlepszy śledczy 
przekonuje się na własnej skórze, jak to jest być 
śledzonym...

 zimowe  
 pod tytułem:

Mężczyzno! wstąp na 
kryminał z klasą
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"Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie
wszystkie narody (...).
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20)

50-LECIE MISJI W MPUNDE

Misja w Mpunde w Zambii została założona w roku 1960 przez 
ó w c z e s n e g o  a r c y b i s k u p a  L u s a k i  
ks. Adama Kozłowieckiego SJ, wśród ludów BaLenje i 
BaLamba. Rozciąga się na obszarze o ponad 180 km długości, 
przylegającym do terenów bagiennych zwanych „Lukanga 
Swamp”. Jest to obszar zbliżony wielkością do mniejszych 
polskich diecezji. Z Mpunde do najbliższego miasta Kabwe jest 
ponad 40 km. Jeszcze przed otwarciem misji polscy jezuici 
zbudowali tam szkołę podstawową. Wraz z początkiem misji 
zbudowano drugą szkołę podstawową dla dziewcząt (obecnie 
jest to szkoła średnia z internatem dla 400 dziewcząt) i ośrodek 
zdrowia (obecnie jest to szpital na 42 łóżka). Szkoły i szpital 
prowadzone są przez zambijskie siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, 
założonego przez ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Od 
początku istnienia (z kilkuletnią przerwą w latach 1981-1986) 
misją opiekowali się Polacy: najpierw jezuici, a następnie 
księża diecezjalni. Obecnie pracuje w niej dwóch księży: ks. 
Jan Krzysztoń z archidiecezji lubelskiej (od 1987 r.) i ks. Adam 
Pergół z diecezji płockiej (od 2001 r.). W tym roku przypada 
jubileusz 50 – lecia istnienia misji. W ciągu ostatnich lat w misji 
zbudowano dwanaście kaplic i utworzono pięć nowych szkół 
podstawowych. Obchody 50-lecia misji zostały podzielone na 
kilka etapów, tak, aby dać możliwość świętowania wszystkim 

parafianom, we wszystkich kaplicach na terenie misji. Wzięły w 
nim udział wszystkie grupy wiernych. Uroczystości rozpoczęły 
się w czerwcu, a zakończyły we wrześniu. Na głównej Mszy św. 
jubileuszowej zgromadzili się wierni z Mpunde oraz 
przedstawiciele wszystkich czterdziestu kaplic, należących do 
misji.
W centralnych uroczystościach brał udział proboszcz Parafii 
Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Godziszowie ks. Józef Krawczyk.Poprosiliśmy księdza, aby 
podzielił się z nami swoimi przeżyciami z Zambii.
AJ. Szczęść Boże. Dziękuję, że zgodził się ksiądz poświęcić 
czas dla naszej gazety i podzielić się z naszymi czytelnikami 
wspomnieniami z pobytu w Zambii w misji Mpunde.

Ks. Proboszcz: Szczęść Boże. Bardzo chętnie podzielę się 
swoimi wspomnieniami z Afryki

AJ. Jakie były pierwsze wrażenia księdza po przyjeździe do 
Afryki??

Ks. Proboszcz: Prawdziwa Afryka to właśnie „Czarna” Afryka, 
Zambia i inne kraje wokół niej. Wizji prawdziwej Afryki nie maja 
ci, którzy przyjeżdżają do kurortów w Egipcie czy w Tunezji, 
gdyż jest to po pierwsze: Arabska Afryka a po drugie: są 
zamknięci w kurortach i nie czują tej prawdziwej. Zambia 
wcześniej Kenia, bo miałem międzylądowanie w Kenii, w 
Nairobi to całkiem inny świat. Nie można porównywać do Polski 
do Europy. Jest to inny świat i tutaj nie wartościuję czy lepszy czy 
gorszy zdecydowanie inny. Ludzie inaczej żyją, nie ma w tej 
prawdziwej Afryce pędu za życiem, za pieniądzem. Co ważne 
jeżeli chodzi o Zambię o położenie geograficzne, ponieważ leży 

 Z misją 
w Afryce
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na południe niewiele za równikiem, więc dzień i noc są równe, 
trwają po 12 godzin. To robi także wrażenie, bo dla nas 
Europejczyków, którzy nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego 
stanu, nagły zmierzch o 18.00 trwający do 6.00 rano jest 
zaskakujący. W miejscu gdzie nie ma elektryczności i wszystkich 
innych zdobyczy cywilizacyjnych ten czas nocy bardzo się dłuży. 

AJ: jakie są warunki życia w Zambii?

Ks. Proboszcz: Stolica Zambii Lusaka czy większe miasta 
turystyczne, np. Livingston przy wodospadach Livingstona jest to 
świat, jakby trochę europejski. W stolicy widać bogate dzielnice, 
gdzie są ogromne sklepy, markety, ekskluzywne hotele dla 
turystów a dosłownie jedna przecznica dalej i jest nędznie, bieda. 
Widać slumsy, gdzie zamieszkuje ludność tubylcza. Jest to 

krajobraz bardzo zróżnicowany. Ogólnie jest to bardzo biedny 
kraj, myślę, że jest to spowodowane tym, że Ci ludzie nie znają, co 
to jest własność prywatna. Bo nigdy nie mieli czegoś na własność, 
nie mieli czegoś swojego. Warunki życia są dosyć ciężkie, trudne. 
W niektóre miejsca dobiega elektryczność, tak jak do misji w 
Mpunde, która leży około 200 km od Lusaki, tam właśnie prąd od 
kilku lat jest. Z dostawami tego prądu też jest różnie, nie zawsze 
jest. W tych domkach, lepiankach mieszkańców Zambii są tak jak 
by kioski ruchu, gdzie sprzedawane są karty do telefonów 
komórkowych to budziło moje zdziwienie, gdyż zastanawiałem 
się gdzie oni doładowują te komórki, skoro nie ma prądu. Także 
jest taki przeskok cywilizacyjny z jednej strony bogate dzielnice 
miast z hipermarketami w tle a z drugiej jest biednie tyle, co maja 
na sobie czy w swojej chacie, ale z tego, co maja się cieszą. Jeżeli 
przychodzą do kościoła do kaplicy ubrani są w to, co najlepsze, 
ubrania, buty.

AJ. A czym ksiądz przemieszczał się, poruszał w tej „Czarnej” 
Afryce?? Przejezdne były drogi? Wszędzie dało się dojechać?

Ks. Proboszcz: drogi są asfaltowe pomiędzy głównymi miastami, 
jest ich niewiele, natomiast wszelkie drogi boczne, które zresztą 
są zaznaczone na mapie to są drogi bite, tyle, że są przejezdne. 
Problem jest natomiast z dojazdami w porze deszczowej, wtedy są 
utrudnienia na drogach. Poruszaliśmy się samochodem 
terenowym z napędem na dwie osie, gdyż żadne osobowe auto nie 
mogłoby poruszać się po tamtych drogach. Podam przykład – z 
misji do kaplic misyjnych oddalonych o 115 km jechaliśmy 4,5 
godziny samochodem. Daje to wyobrażenie, jakie są drogi. W 
porze deszczowej, która się właśnie zaczyna w grudniu, w 
zasadzie dostępu do tych kaplic nie ma, przez co najmniej pół 
roku. Drogi staja się w tym okresie nieprzejezdne, wylewa rzeka i 
nie ma żadnej możliwości się tam dostać. 

AJ. Zapytam jeszcze czy widział ksiądz dzikie zwierzęta, które 
są nieodzowne dla naszego wyobrażenia Afryki! Słonie? 
Żyrafy, Lwy?

Ks. Proboszcz: Najważniejsza uwaga to taka, że nie jest to dziki kraj. 
Bo dzikość w sensie jakiegoś braku cywilizacji, dzikiego podejścia do 
życia, to absolutnie tego nie ma u tych ludzi. Po prostu nie łatają nago, 
jeżeli chodzi o zasady postępowania, to bardzo tego przestrzegają. 
Jeżeli chodzi o zwierzęta to jako takich dzikich zwierząt się nie 
spotyka. Ja byłem w porze suchej, więc wszelkich gadów jest mało, 
natomiast w porze deszczowej to owszem wszelkich owadów, 
płazów, gadów jest o wiele więcej. Kiedy płynęliśmy do jednej z 
kaplic ponad godzinę przez rzekę łódką, wydłubaną z drzewa, w 

drodze powrotnej spotkaliśmy krokodyla na brzegu. Było to wrażenie 
również dla tubylców, którzy wiosłowali przy tej łódce, było to 
niespotykane gdyż oni zwiększyli tępo wiosłowania widząc tego 
gada, było to niebezpieczne. Inne zwierzęta widziałem ich sporo w 
Livingstonie, gdzie jest jakby taki park gdzie się wjeżdża 
samochodem i mając szczęście można spotkać. Ja miałem szczęście, 
spotkałem słonia. Żyrafę kilka razy, zebry i różne antylopy, które tam 
są tak popularne jak u nas sarny. Jeżeli chodzi o lwy, ich nie ma. 
Zostały wytępione. W buszu jako takich innych zwierząt nie ma, bo 
dookoła miast są to tereny buszowe, roślinność buszowa, drzewa 
buszowe. 

AJ Jak przyjęła księdza ludność miejscowa w Mpunde?

Ks. Proboszcz: Ludzie przyjęli mnie bardzo życzliwie. Widząc 
białego człowieka Afrykańczycy podnoszą ręce, uśmiechają się, 
przystają na drodze jak się jedzie. Bardzo lubią i chcą żeby ich 
samochodem gdzieś podwieźć, mogą tak jeździć cały dzień, jakby im 
się pozwoliło. Kiedy pojechaliśmy do buszu tego głębokiego buszu, 

gdzie nie ma elektryczności do kaplicy i tam przeszliśmy przez takie 
centrum wioski, było nas dwóch białych, misjonarz i ja, gdzie nie było 
w tamtym miejscu misjonarza ponad rok ze względu na trudności w 
dotarciu, przywitali nas bardzo serdecznie i przyjaźnie. Witali nas, 
uśmiechali się podawali nam ręce, machali do nas. Wrażenie było 
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"Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie
wszystkie narody (...).
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20)

50-LECIE MISJI W MPUNDE

Misja w Mpunde w Zambii została założona w roku 1960 przez 
ó w c z e s n e g o  a r c y b i s k u p a  L u s a k i  
ks. Adama Kozłowieckiego SJ, wśród ludów BaLenje i 
BaLamba. Rozciąga się na obszarze o ponad 180 km długości, 
przylegającym do terenów bagiennych zwanych „Lukanga 
Swamp”. Jest to obszar zbliżony wielkością do mniejszych 
polskich diecezji. Z Mpunde do najbliższego miasta Kabwe jest 
ponad 40 km. Jeszcze przed otwarciem misji polscy jezuici 
zbudowali tam szkołę podstawową. Wraz z początkiem misji 
zbudowano drugą szkołę podstawową dla dziewcząt (obecnie 
jest to szkoła średnia z internatem dla 400 dziewcząt) i ośrodek 
zdrowia (obecnie jest to szpital na 42 łóżka). Szkoły i szpital 
prowadzone są przez zambijskie siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, 
założonego przez ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Od 
początku istnienia (z kilkuletnią przerwą w latach 1981-1986) 
misją opiekowali się Polacy: najpierw jezuici, a następnie 
księża diecezjalni. Obecnie pracuje w niej dwóch księży: ks. 
Jan Krzysztoń z archidiecezji lubelskiej (od 1987 r.) i ks. Adam 
Pergół z diecezji płockiej (od 2001 r.). W tym roku przypada 
jubileusz 50 – lecia istnienia misji. W ciągu ostatnich lat w misji 
zbudowano dwanaście kaplic i utworzono pięć nowych szkół 
podstawowych. Obchody 50-lecia misji zostały podzielone na 
kilka etapów, tak, aby dać możliwość świętowania wszystkim 

parafianom, we wszystkich kaplicach na terenie misji. Wzięły w 
nim udział wszystkie grupy wiernych. Uroczystości rozpoczęły 
się w czerwcu, a zakończyły we wrześniu. Na głównej Mszy św. 
jubileuszowej zgromadzili się wierni z Mpunde oraz 
przedstawiciele wszystkich czterdziestu kaplic, należących do 
misji.
W centralnych uroczystościach brał udział proboszcz Parafii 
Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Godziszowie ks. Józef Krawczyk.Poprosiliśmy księdza, aby 
podzielił się z nami swoimi przeżyciami z Zambii.
AJ. Szczęść Boże. Dziękuję, że zgodził się ksiądz poświęcić 
czas dla naszej gazety i podzielić się z naszymi czytelnikami 
wspomnieniami z pobytu w Zambii w misji Mpunde.

Ks. Proboszcz: Szczęść Boże. Bardzo chętnie podzielę się 
swoimi wspomnieniami z Afryki

AJ. Jakie były pierwsze wrażenia księdza po przyjeździe do 
Afryki??

Ks. Proboszcz: Prawdziwa Afryka to właśnie „Czarna” Afryka, 
Zambia i inne kraje wokół niej. Wizji prawdziwej Afryki nie maja 
ci, którzy przyjeżdżają do kurortów w Egipcie czy w Tunezji, 
gdyż jest to po pierwsze: Arabska Afryka a po drugie: są 
zamknięci w kurortach i nie czują tej prawdziwej. Zambia 
wcześniej Kenia, bo miałem międzylądowanie w Kenii, w 
Nairobi to całkiem inny świat. Nie można porównywać do Polski 
do Europy. Jest to inny świat i tutaj nie wartościuję czy lepszy czy 
gorszy zdecydowanie inny. Ludzie inaczej żyją, nie ma w tej 
prawdziwej Afryce pędu za życiem, za pieniądzem. Co ważne 
jeżeli chodzi o Zambię o położenie geograficzne, ponieważ leży 
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na południe niewiele za równikiem, więc dzień i noc są równe, 
trwają po 12 godzin. To robi także wrażenie, bo dla nas 
Europejczyków, którzy nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego 
stanu, nagły zmierzch o 18.00 trwający do 6.00 rano jest 
zaskakujący. W miejscu gdzie nie ma elektryczności i wszystkich 
innych zdobyczy cywilizacyjnych ten czas nocy bardzo się dłuży. 

AJ: jakie są warunki życia w Zambii?

Ks. Proboszcz: Stolica Zambii Lusaka czy większe miasta 
turystyczne, np. Livingston przy wodospadach Livingstona jest to 
świat, jakby trochę europejski. W stolicy widać bogate dzielnice, 
gdzie są ogromne sklepy, markety, ekskluzywne hotele dla 
turystów a dosłownie jedna przecznica dalej i jest nędznie, bieda. 
Widać slumsy, gdzie zamieszkuje ludność tubylcza. Jest to 

krajobraz bardzo zróżnicowany. Ogólnie jest to bardzo biedny 
kraj, myślę, że jest to spowodowane tym, że Ci ludzie nie znają, co 
to jest własność prywatna. Bo nigdy nie mieli czegoś na własność, 
nie mieli czegoś swojego. Warunki życia są dosyć ciężkie, trudne. 
W niektóre miejsca dobiega elektryczność, tak jak do misji w 
Mpunde, która leży około 200 km od Lusaki, tam właśnie prąd od 
kilku lat jest. Z dostawami tego prądu też jest różnie, nie zawsze 
jest. W tych domkach, lepiankach mieszkańców Zambii są tak jak 
by kioski ruchu, gdzie sprzedawane są karty do telefonów 
komórkowych to budziło moje zdziwienie, gdyż zastanawiałem 
się gdzie oni doładowują te komórki, skoro nie ma prądu. Także 
jest taki przeskok cywilizacyjny z jednej strony bogate dzielnice 
miast z hipermarketami w tle a z drugiej jest biednie tyle, co maja 
na sobie czy w swojej chacie, ale z tego, co maja się cieszą. Jeżeli 
przychodzą do kościoła do kaplicy ubrani są w to, co najlepsze, 
ubrania, buty.

AJ. A czym ksiądz przemieszczał się, poruszał w tej „Czarnej” 
Afryce?? Przejezdne były drogi? Wszędzie dało się dojechać?

Ks. Proboszcz: drogi są asfaltowe pomiędzy głównymi miastami, 
jest ich niewiele, natomiast wszelkie drogi boczne, które zresztą 
są zaznaczone na mapie to są drogi bite, tyle, że są przejezdne. 
Problem jest natomiast z dojazdami w porze deszczowej, wtedy są 
utrudnienia na drogach. Poruszaliśmy się samochodem 
terenowym z napędem na dwie osie, gdyż żadne osobowe auto nie 
mogłoby poruszać się po tamtych drogach. Podam przykład – z 
misji do kaplic misyjnych oddalonych o 115 km jechaliśmy 4,5 
godziny samochodem. Daje to wyobrażenie, jakie są drogi. W 
porze deszczowej, która się właśnie zaczyna w grudniu, w 
zasadzie dostępu do tych kaplic nie ma, przez co najmniej pół 
roku. Drogi staja się w tym okresie nieprzejezdne, wylewa rzeka i 
nie ma żadnej możliwości się tam dostać. 

AJ. Zapytam jeszcze czy widział ksiądz dzikie zwierzęta, które 
są nieodzowne dla naszego wyobrażenia Afryki! Słonie? 
Żyrafy, Lwy?

Ks. Proboszcz: Najważniejsza uwaga to taka, że nie jest to dziki kraj. 
Bo dzikość w sensie jakiegoś braku cywilizacji, dzikiego podejścia do 
życia, to absolutnie tego nie ma u tych ludzi. Po prostu nie łatają nago, 
jeżeli chodzi o zasady postępowania, to bardzo tego przestrzegają. 
Jeżeli chodzi o zwierzęta to jako takich dzikich zwierząt się nie 
spotyka. Ja byłem w porze suchej, więc wszelkich gadów jest mało, 
natomiast w porze deszczowej to owszem wszelkich owadów, 
płazów, gadów jest o wiele więcej. Kiedy płynęliśmy do jednej z 
kaplic ponad godzinę przez rzekę łódką, wydłubaną z drzewa, w 

drodze powrotnej spotkaliśmy krokodyla na brzegu. Było to wrażenie 
również dla tubylców, którzy wiosłowali przy tej łódce, było to 
niespotykane gdyż oni zwiększyli tępo wiosłowania widząc tego 
gada, było to niebezpieczne. Inne zwierzęta widziałem ich sporo w 
Livingstonie, gdzie jest jakby taki park gdzie się wjeżdża 
samochodem i mając szczęście można spotkać. Ja miałem szczęście, 
spotkałem słonia. Żyrafę kilka razy, zebry i różne antylopy, które tam 
są tak popularne jak u nas sarny. Jeżeli chodzi o lwy, ich nie ma. 
Zostały wytępione. W buszu jako takich innych zwierząt nie ma, bo 
dookoła miast są to tereny buszowe, roślinność buszowa, drzewa 
buszowe. 

AJ Jak przyjęła księdza ludność miejscowa w Mpunde?

Ks. Proboszcz: Ludzie przyjęli mnie bardzo życzliwie. Widząc 
białego człowieka Afrykańczycy podnoszą ręce, uśmiechają się, 
przystają na drodze jak się jedzie. Bardzo lubią i chcą żeby ich 
samochodem gdzieś podwieźć, mogą tak jeździć cały dzień, jakby im 
się pozwoliło. Kiedy pojechaliśmy do buszu tego głębokiego buszu, 

gdzie nie ma elektryczności do kaplicy i tam przeszliśmy przez takie 
centrum wioski, było nas dwóch białych, misjonarz i ja, gdzie nie było 
w tamtym miejscu misjonarza ponad rok ze względu na trudności w 
dotarciu, przywitali nas bardzo serdecznie i przyjaźnie. Witali nas, 
uśmiechali się podawali nam ręce, machali do nas. Wrażenie było 
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wręcz przyjacielskie, nie było czuć dzikości. Może, dlatego że 
Zambia uchroniła się jako jeden z niewielu krajów afrykańskich od 
wojny domowej. Sami nie umieją brać spraw w swoje ręce, dlatego 
traktują między innymi białego człowieka jak kogoś, od kogo 
można cos dostać. Jeżeli cos posiadają to maja to do końca aż się 
zużyje. Pożywienia nie przechowują długo, podstawowym ich 
pokarmem jest kukurydza.

 
AJ. Jak to jest z własnością ziemi, zabudowań w Zambii?

Ks. Proboszcz: Wioski i ziemie wokół są własnością tubylczego 
króla. Jeżeli jakaś rodzina chce się osiedlić to musi mieć 
pozwolenie od tego właściciela wioski – króla. Aby dostać 
pozwolenie i należy uiścić jednorazową drobna opłatę i można się 
osiedlić w danej wiosce ze swoją rodzina. Dotyczy to tego regionu 
w Zambii w innych regionach jest inaczej, tam jest konflikt między 
plemionami. 
Przeprowadzenie się do innej wioski nie stanowi problemu, gdyż z 
gliny z trawy buszowej z tego, co mają pod ręka, lepią cegłę i 
budują chatę. Żyją z dnia na dzień nie przejmując się zbytnio tym, 
co będzie za trzy dni. Jeden porządny posiłek dziennie, sprawia, że 
są zadowoleni. 

AJ. Czy jadł ksiądz posiłek z miejscowa ludnością, ich 
potrawy? Czy został ksiądz zaproszony?

Ks. Proboszcz: Jadłem kilka razy posiłek w z miejscowymi 
ludźmi, kiedy przyjechaliśmy do kaplic w buszu oddalonych o 100 
km od misji. Dla ludzi to było ważne wydarzenie, gdyż bardzo 
rzadko tam docierają misjonarze a tym samym ludzie biali. Do tak 
oddalonych kaplic misjonarze przyjeżdżają 2,3 razy w roku, 
natomiast do położonych bliżej stosunkowo częściej. Pojawienie 
się nas było wydarzeniem dla całej wioski nawet dla ludzi 
niewierzących. Przyszli wszyscy, bo chcieli zobaczyć nas. Po 
mszy świętej księdzu misjonarzowi dają posiłek i właśnie na taki 
posiłek zostałem zaproszony. Dostaliśmy wtedy do jedzenia 
kurczaka, ryż, który jest już bardziej wykwintnym daniem oraz 
mamałygę z mąki kukurydzianej. Przed każdym posiłkiem i po 
nim dostaliśmy wodę do umycia rąk, bo je się rękami bez użycia 
sztućców.

AJ. Czy ludność Mpunde chętnie przystaje do naszego 
kościoła? Czy bez oporów przyjmują naszą wiarę?

Ks. Proboszcz: Tak! Bardzo chętnie, dla nich wyjście do kościoła 
jest wielkim wydarzeniem, wielkim świętem. Podobnie jak 50 lat 
temu u nas, gdzie do kościoła chodziło się po kilka kilometrów jak 
u nas z Godziszowa do Janowa. Ludzie ubierali się odświętnie i 
maszerowali po kilka kilometrów, żeby być na mszy świętej. Tak i 
tam. Kiedy przyjeżdża misjonarz i ma być odprawiona msza św., 
ludność miejscowa przychodzi po kilka kilometrów już dzień 
wcześniej i koczuje pod kaplicą w oczekiwaniu. Liturgie 
przygotowują sami, znają ją na pamięć, bardzo dużo śpiewają. 
Jeżeli misjonarz nie może przyjechać, więc są tam tak zwani 
katechiści, którzy w każdą niedzielę prowadzą modlitwę, czytają 
Pismo Święte, rozmawiają, modlą się. I naprawdę oni tam 
przychodzą i biorą udział w tych nabożeństwach. W jednej z kaplic 
odległej o 120 km od misji, spotkałem dziewczynkę, która mogła 
mieć 2-3 lata i tam nie było księdza około 1,5 roku a ona przez całą 
mszę umiała śpiewać wszystkie pieśni i części mszy. Świadczy to o 
tym, że musiała z matką uczestniczyć na spotkaniach w kaplicy, 
czytać ani pisać nie umiała, więc nauczyła się wszystkiego ze 
słuchu. Liturgia w kaplicach jest bardzo bogata, zawarte są tam tez 
elementy czarnego lądu a więc taniec kultu religijnego, który jest 
wyrażeniem emocji, uczuć ducha, jest on inny niż u nas, gdzie 
tańczy się dla rozrywki. Więc podczas mszy oni nie tylko się modlą 
i śpiewają, ale także tańczą, co dla nas jest może dziwne, ale jak się 
tam pobędzie to staje się to normalne i człowiek zaczyna się już 

sam kołysać. 

AJ. Czy misja w przeciągu tych 50 lat istnienia zbiera owoce 

wiary w postaci powołań kapłańskich z miejscowej ludności?

Ks. Proboszcz: Jeżeli chodzi o powołania miejscowe z Mpunde w 
ciągu tych 50 lat, dwóch księży zostało wyświęconych. Jeden z nich 
jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych a drugi pracuje na granicy 
Angoli. Na uroczystość, 50 – lecia ten ostatni przyjechał. Powołania 
są także wśród sióstr zakonnych, jest ich tam kilka. Przy misji jest 
dom sióstr zakonnych, które prowadza placówki. Jedna z sióstr jest 
dyrektorka szkoły średniej dla dziewcząt, w której uczy się około 
400 osób, druga jest dyrektorka ośrodka zdrowia, inne siostry tam 
pomagają. 

AJ. Opowie nam ksiądz o nauce dzieci w szkole? W jakim języku 
się uczą?

Ks. Proboszcz: Tam gdzie się misjonarze pojawiają za tym idzie nie 

tylko budowa Kościoła, ale także właśnie Szkoły i Ośrodka Zdrowia. 
Czyli musi być edukacja i edukacja medyczna i opieka zdrowotna. 
Oczywiście w miarę możliwości, na ile to jest możliwe w tamtych 
warunkach. Szkoła Podstawowa wraz z gimnazjum w Mpunde, 
gdzie jeden z budynków parafianie Godziszowa wybudowali, ta 
szkoła liczy sobie około 700 uczniów. Natomiast szkoła średnia, 
która już jest płatną szkołą prywatną. Ta szkoła dla dziewcząt liczy 
sobie około 400 uczennic różnych wyznań, nie tylko do tych szkół 
chodzą katoliczki. Do tej szkoły, która ma swój internat uczęszczają 
także dziewczyny z innych miejscowości nawet z Lusaki. U nich rok 
szkolny wygląda w taki sposób, że jest 3 miesiące nauki i miesiąc 
przerwy, i tak przez cały rok. W ten właśnie sposób jest to 
podzielone. Szkoła średnia jest to dość spory wydatek, żeby ja 
skończyć często cała rodzina musi się złożyć, aby ją opłacić. 
Dziewczyny mają możliwość kontynuowania nauki na studiach 
wyższych taki uniwersytet znajduje się w Lusace, lecz jest to już 
ogromny wydatek finansowy i tylko nieliczni mogą sobie na to 
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pozwolić. Głównym językiem, którym posługują się dzieci w 
szkole jest język angielski, ze względu na duże zróżnicowanie w 
językach tubylczych. Między sobą mówią w swoich językach, 
natomiast obowiązujący język w szkołach i urzędach to właśnie 
angielski.

AJ. W jaki sposób parafianie Godziszowa pomagają misji i czy 
ta pomoc jest naprawdę istotna dla nich.?

Ks. Proboszcz: Jak już wspomniałem uczestniczymy pomagając 
w tej edukacji, bo 60 osób uczniów uczęszczających do szkoły do 
gimnazjum, objęta jest tzw. ”Adopcją Serca”, czyli raz na rok 
wpłacamy pieniądze dla jednego dziecka jedna rodzina w szkole 
podstawowej 160 zł w gimnazjum 400. Za to kupują sobie buty, 
dwa mundurki na rok, i przybory szkolne i mogą jeszcze za to 
uiścić opłatę cos takiego jak u nas na komitet rodzicielski. Właśnie 
na to wystarcza ta składka. Ta akcja trwa już trzeci rok. Za nasze 
środki został także wybudowany jeden budynek szkolny, miałem 
okazję widzieć go i zrobić zdjęcia. Gdzie jest dwie sale lekcyjne, 

pokój nauczycielski, właśnie to jest wybudowane za pieniądze 
parafian Godziszowa. To są te główne przedsięwzięcia, w których 
uczestniczymy, jeżeli chodzi o misję. Wpłata na konto pieniędzy 
jest najbardziej ekonomicznym i najszybszym sposobem pomocy 
dzieciom z Mpunde. Jeżeli mają pieniądze mogą tam u siebie 
dostać wszystko, odzież jedzenie, przybory szkolne. 

AJ. Z jakimi obyczajami spotkał się ksiądz podczas pobytu w 
misji?

Ks. Proboszcz: Pierwszy gest i w sumie miejscowy obyczaj, jaki 
zauważyłem to było położenie ręki na sercu podczas powitania, co 
oznacza, że to jest powitanie od serca. Jeżeli chodzi o inne to np., w 
jaki sposób dochodzi do zawarcia małżeństwa, bo jeżeli chodzi o 
sakrament to jeszcze mają mocno wpojone zwyczaje miejscowe, 
afrykański, tam wiara jest dopiero od 100 lat, u nas jest ponad 1000 
lat i jeszcze zauważa się jakieś przejawy magii, znaków, 
wylewania wosków i tak dalej, więc co powiedzieć u nich, kiedy 
kontakt z misjonarzem jest raz na jakiś czas. Kiedy mężczyzna 
upatrzy sobie kobietę, dziewczynę, którą chce pojąć za żonę, 
wtedy pyta o pozwolenie jej ojca. Oczywiście zgodę wyraża 
ojciec, ale także przyszła żona, gdyż nie ma tam jako takiego 
przymusu. Im kobieta bardziej wykształcona tym bardziej jej 
zdanie się liczy. Oczywiście nie ma tak wiele do powiedzenia jak u 
nas, ale jednak ma. Do zawarcia małżeństwa dochodzi wtedy, 
kiedy on już się oświadcza musi wpłacić pewną sumę pieniędzy, 
ojcu dziewczynie, jest to tak jakby pierwsza rata. Od tego 
momentu, co oczywiście nie jest zgodne z wiarą katolicką, on już 
może z nią zamieszkać. To jakiś czas trwa, jeżeli wpłaci druga ratę 
wtedy może być ślub, wesele. Jeżeli jest kilku chłopców w 
rodzinie, wydatek dla tego ojca jest bardzo poważny. Następnie 
jest dość okrutny obyczaj, jeżeli mąż umrze danej kobiecie, 

rodzina męża może jej odebrać wszystko, to, co ma, może ją wyrzucić 
z domu, w którym mieszkała z mężem. Taka owdowiała kobieta, 
zgodnie z kolejnym przyjętym zwyczajem wraca do domu 
rodzinnego i rodzina jej przyjmuje ja i ona tam mieszka wraz z 
dziećmi. Jeżeli chodzi o pogrzeby, to są one według naszej wiary, 
jeżeli są to katolicy. Z tym, że oni nie maja takiego rozwiniętego kultu 
zmarłych jak u nas. Ktoś umrze, zostaje pochowany i w zasadzie 
sprawa załatwiona. Praktycznie nie odwiedzają już zmarłych z 
czasem zapominając. Są cmentarze, ale ni ma tak jak u nas, że są 
kwiaty, znicze się pali, nie! u nich tak nie ma. 

AJ. Z uwagi na to, że w Mpunde jest utrudniony dostęp do prądu, 
nie ma telewizji itp., więc jakie rozrywki ma miejscowa ludność? 
Jak spędza wolny czas.? 

Ks. Proboszcz: Faktycznie, nie maja prądu tym samym nie mają 
telewizji, radia, dyskotek, kin. Radzą sobie z rozrywkami jak umieją. 
Jeżeli chodzi o rozrywkę, to w centrach wioskowych leci muzyka, 
grają i jakieś tam piwo sprzedają w ten sposób dorośli szukają 
rozrywek Tak jak u nas przy barach, sklepach stoją tak samo i tam. 
Oczywiście nie wszyscy. Dla dzieci i młodzieży, główną rozrywką 
jest sport. Bardzo lubią grać w piłkę nożną, mają boiska, na których 
grają. 

AJ. Czy dobrze ksiądz znosił warunki tamtejszego klimatu??

Ks. Proboszcz: Jest tam strasznie gorąco. Tam gdzie ja byłem było 
ponad 30 stopni ciepła we wrześniu. Później październik, listopad w 
tym okresie jest już około 40 stopni. Nie jest to takie trudne do 
wytrzymania, gdyż wilgotność jest niska, jest sucho, wtedy człowiek 
nie czuje, że się poci, natychmiast ciało wysycha. Trudniej jest znieść 
upały w porze deszczowej, gdzie jest wilgotność wysoka, duża 
temperatura, wtedy człowiek się strasznie poci, trudno jest oddychać. 
Misja Mpunde jest na wysokości mniej więcej jak Gubałówka około 
800 – 900 metrów nad poziomem morza. To też ma wpływ na 
ciśnienie, prawda? 

AJ. Dziękuję bardzo księdzu za czas poświęcony dla naszej gazety 
„ Nowinki Wiejskie”. Podsumowując – czy było to ważne 
doświadczenie dla księdza, poznania Afryki, tego jakże innego 
świata? 

Ks. Proboszcz: Jeżeli chodzi o mnie to cieszę się że miałem 
możliwość poznania Afryki od środka i to dosłownie od środka, gdyż 
mieszkałem 3 dni w buszu samym, nie jako tako samej misji ale w 
buszu. Nasuwa się taka refleksja dla wszystkich a szczególnie w 
święta, gdzie wszyscy pędzimy, święta zaczynają być komercyjne, bo 
zakupy, bo kolejne promocje, nawet w niedzielę już kupujemy a tamci 
ludzie może głębiej to przeżywają!? Oni się nie spieszą, żyją o wiele 
wolniej. Tak mało maja i tak niewiele pragną żeby przeżyć z dnia na 
dzień. Pytanie – czy oni są bardziej szczęśliwi, czy my??? Trudno 
powiedzieć, chociaż często widziałem ich uśmiechniętych. Gdy się 
ich widzi, spotyka, gdy się z nimi rozmawia wtedy praktycznie są cały 
czas uśmiechnięci. Świadczy to o tym, że na swój sposób są 
szczęśliwi. Dziękuje bardzo, że mogłem się podzielić swoimi 
doświadczeniami pobytu w Mpunde w Zambii w samym sercu 
Afryki. Szczęść Boże i życzę wszystkim spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

PS. Warto odwiedzać stronę misji  www.mpunde.net 

Z Księdzem Proboszczem rozmawiała A. Jaskowska
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wręcz przyjacielskie, nie było czuć dzikości. Może, dlatego że 
Zambia uchroniła się jako jeden z niewielu krajów afrykańskich od 
wojny domowej. Sami nie umieją brać spraw w swoje ręce, dlatego 
traktują między innymi białego człowieka jak kogoś, od kogo 
można cos dostać. Jeżeli cos posiadają to maja to do końca aż się 
zużyje. Pożywienia nie przechowują długo, podstawowym ich 
pokarmem jest kukurydza.

 
AJ. Jak to jest z własnością ziemi, zabudowań w Zambii?

Ks. Proboszcz: Wioski i ziemie wokół są własnością tubylczego 
króla. Jeżeli jakaś rodzina chce się osiedlić to musi mieć 
pozwolenie od tego właściciela wioski – króla. Aby dostać 
pozwolenie i należy uiścić jednorazową drobna opłatę i można się 
osiedlić w danej wiosce ze swoją rodzina. Dotyczy to tego regionu 
w Zambii w innych regionach jest inaczej, tam jest konflikt między 
plemionami. 
Przeprowadzenie się do innej wioski nie stanowi problemu, gdyż z 
gliny z trawy buszowej z tego, co mają pod ręka, lepią cegłę i 
budują chatę. Żyją z dnia na dzień nie przejmując się zbytnio tym, 
co będzie za trzy dni. Jeden porządny posiłek dziennie, sprawia, że 
są zadowoleni. 

AJ. Czy jadł ksiądz posiłek z miejscowa ludnością, ich 
potrawy? Czy został ksiądz zaproszony?

Ks. Proboszcz: Jadłem kilka razy posiłek w z miejscowymi 
ludźmi, kiedy przyjechaliśmy do kaplic w buszu oddalonych o 100 
km od misji. Dla ludzi to było ważne wydarzenie, gdyż bardzo 
rzadko tam docierają misjonarze a tym samym ludzie biali. Do tak 
oddalonych kaplic misjonarze przyjeżdżają 2,3 razy w roku, 
natomiast do położonych bliżej stosunkowo częściej. Pojawienie 
się nas było wydarzeniem dla całej wioski nawet dla ludzi 
niewierzących. Przyszli wszyscy, bo chcieli zobaczyć nas. Po 
mszy świętej księdzu misjonarzowi dają posiłek i właśnie na taki 
posiłek zostałem zaproszony. Dostaliśmy wtedy do jedzenia 
kurczaka, ryż, który jest już bardziej wykwintnym daniem oraz 
mamałygę z mąki kukurydzianej. Przed każdym posiłkiem i po 
nim dostaliśmy wodę do umycia rąk, bo je się rękami bez użycia 
sztućców.

AJ. Czy ludność Mpunde chętnie przystaje do naszego 
kościoła? Czy bez oporów przyjmują naszą wiarę?

Ks. Proboszcz: Tak! Bardzo chętnie, dla nich wyjście do kościoła 
jest wielkim wydarzeniem, wielkim świętem. Podobnie jak 50 lat 
temu u nas, gdzie do kościoła chodziło się po kilka kilometrów jak 
u nas z Godziszowa do Janowa. Ludzie ubierali się odświętnie i 
maszerowali po kilka kilometrów, żeby być na mszy świętej. Tak i 
tam. Kiedy przyjeżdża misjonarz i ma być odprawiona msza św., 
ludność miejscowa przychodzi po kilka kilometrów już dzień 
wcześniej i koczuje pod kaplicą w oczekiwaniu. Liturgie 
przygotowują sami, znają ją na pamięć, bardzo dużo śpiewają. 
Jeżeli misjonarz nie może przyjechać, więc są tam tak zwani 
katechiści, którzy w każdą niedzielę prowadzą modlitwę, czytają 
Pismo Święte, rozmawiają, modlą się. I naprawdę oni tam 
przychodzą i biorą udział w tych nabożeństwach. W jednej z kaplic 
odległej o 120 km od misji, spotkałem dziewczynkę, która mogła 
mieć 2-3 lata i tam nie było księdza około 1,5 roku a ona przez całą 
mszę umiała śpiewać wszystkie pieśni i części mszy. Świadczy to o 
tym, że musiała z matką uczestniczyć na spotkaniach w kaplicy, 
czytać ani pisać nie umiała, więc nauczyła się wszystkiego ze 
słuchu. Liturgia w kaplicach jest bardzo bogata, zawarte są tam tez 
elementy czarnego lądu a więc taniec kultu religijnego, który jest 
wyrażeniem emocji, uczuć ducha, jest on inny niż u nas, gdzie 
tańczy się dla rozrywki. Więc podczas mszy oni nie tylko się modlą 
i śpiewają, ale także tańczą, co dla nas jest może dziwne, ale jak się 
tam pobędzie to staje się to normalne i człowiek zaczyna się już 

sam kołysać. 

AJ. Czy misja w przeciągu tych 50 lat istnienia zbiera owoce 

wiary w postaci powołań kapłańskich z miejscowej ludności?

Ks. Proboszcz: Jeżeli chodzi o powołania miejscowe z Mpunde w 
ciągu tych 50 lat, dwóch księży zostało wyświęconych. Jeden z nich 
jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych a drugi pracuje na granicy 
Angoli. Na uroczystość, 50 – lecia ten ostatni przyjechał. Powołania 
są także wśród sióstr zakonnych, jest ich tam kilka. Przy misji jest 
dom sióstr zakonnych, które prowadza placówki. Jedna z sióstr jest 
dyrektorka szkoły średniej dla dziewcząt, w której uczy się około 
400 osób, druga jest dyrektorka ośrodka zdrowia, inne siostry tam 
pomagają. 

AJ. Opowie nam ksiądz o nauce dzieci w szkole? W jakim języku 
się uczą?

Ks. Proboszcz: Tam gdzie się misjonarze pojawiają za tym idzie nie 

tylko budowa Kościoła, ale także właśnie Szkoły i Ośrodka Zdrowia. 
Czyli musi być edukacja i edukacja medyczna i opieka zdrowotna. 
Oczywiście w miarę możliwości, na ile to jest możliwe w tamtych 
warunkach. Szkoła Podstawowa wraz z gimnazjum w Mpunde, 
gdzie jeden z budynków parafianie Godziszowa wybudowali, ta 
szkoła liczy sobie około 700 uczniów. Natomiast szkoła średnia, 
która już jest płatną szkołą prywatną. Ta szkoła dla dziewcząt liczy 
sobie około 400 uczennic różnych wyznań, nie tylko do tych szkół 
chodzą katoliczki. Do tej szkoły, która ma swój internat uczęszczają 
także dziewczyny z innych miejscowości nawet z Lusaki. U nich rok 
szkolny wygląda w taki sposób, że jest 3 miesiące nauki i miesiąc 
przerwy, i tak przez cały rok. W ten właśnie sposób jest to 
podzielone. Szkoła średnia jest to dość spory wydatek, żeby ja 
skończyć często cała rodzina musi się złożyć, aby ją opłacić. 
Dziewczyny mają możliwość kontynuowania nauki na studiach 
wyższych taki uniwersytet znajduje się w Lusace, lecz jest to już 
ogromny wydatek finansowy i tylko nieliczni mogą sobie na to 
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pozwolić. Głównym językiem, którym posługują się dzieci w 
szkole jest język angielski, ze względu na duże zróżnicowanie w 
językach tubylczych. Między sobą mówią w swoich językach, 
natomiast obowiązujący język w szkołach i urzędach to właśnie 
angielski.

AJ. W jaki sposób parafianie Godziszowa pomagają misji i czy 
ta pomoc jest naprawdę istotna dla nich.?

Ks. Proboszcz: Jak już wspomniałem uczestniczymy pomagając 
w tej edukacji, bo 60 osób uczniów uczęszczających do szkoły do 
gimnazjum, objęta jest tzw. ”Adopcją Serca”, czyli raz na rok 
wpłacamy pieniądze dla jednego dziecka jedna rodzina w szkole 
podstawowej 160 zł w gimnazjum 400. Za to kupują sobie buty, 
dwa mundurki na rok, i przybory szkolne i mogą jeszcze za to 
uiścić opłatę cos takiego jak u nas na komitet rodzicielski. Właśnie 
na to wystarcza ta składka. Ta akcja trwa już trzeci rok. Za nasze 
środki został także wybudowany jeden budynek szkolny, miałem 
okazję widzieć go i zrobić zdjęcia. Gdzie jest dwie sale lekcyjne, 

pokój nauczycielski, właśnie to jest wybudowane za pieniądze 
parafian Godziszowa. To są te główne przedsięwzięcia, w których 
uczestniczymy, jeżeli chodzi o misję. Wpłata na konto pieniędzy 
jest najbardziej ekonomicznym i najszybszym sposobem pomocy 
dzieciom z Mpunde. Jeżeli mają pieniądze mogą tam u siebie 
dostać wszystko, odzież jedzenie, przybory szkolne. 

AJ. Z jakimi obyczajami spotkał się ksiądz podczas pobytu w 
misji?

Ks. Proboszcz: Pierwszy gest i w sumie miejscowy obyczaj, jaki 
zauważyłem to było położenie ręki na sercu podczas powitania, co 
oznacza, że to jest powitanie od serca. Jeżeli chodzi o inne to np., w 
jaki sposób dochodzi do zawarcia małżeństwa, bo jeżeli chodzi o 
sakrament to jeszcze mają mocno wpojone zwyczaje miejscowe, 
afrykański, tam wiara jest dopiero od 100 lat, u nas jest ponad 1000 
lat i jeszcze zauważa się jakieś przejawy magii, znaków, 
wylewania wosków i tak dalej, więc co powiedzieć u nich, kiedy 
kontakt z misjonarzem jest raz na jakiś czas. Kiedy mężczyzna 
upatrzy sobie kobietę, dziewczynę, którą chce pojąć za żonę, 
wtedy pyta o pozwolenie jej ojca. Oczywiście zgodę wyraża 
ojciec, ale także przyszła żona, gdyż nie ma tam jako takiego 
przymusu. Im kobieta bardziej wykształcona tym bardziej jej 
zdanie się liczy. Oczywiście nie ma tak wiele do powiedzenia jak u 
nas, ale jednak ma. Do zawarcia małżeństwa dochodzi wtedy, 
kiedy on już się oświadcza musi wpłacić pewną sumę pieniędzy, 
ojcu dziewczynie, jest to tak jakby pierwsza rata. Od tego 
momentu, co oczywiście nie jest zgodne z wiarą katolicką, on już 
może z nią zamieszkać. To jakiś czas trwa, jeżeli wpłaci druga ratę 
wtedy może być ślub, wesele. Jeżeli jest kilku chłopców w 
rodzinie, wydatek dla tego ojca jest bardzo poważny. Następnie 
jest dość okrutny obyczaj, jeżeli mąż umrze danej kobiecie, 

rodzina męża może jej odebrać wszystko, to, co ma, może ją wyrzucić 
z domu, w którym mieszkała z mężem. Taka owdowiała kobieta, 
zgodnie z kolejnym przyjętym zwyczajem wraca do domu 
rodzinnego i rodzina jej przyjmuje ja i ona tam mieszka wraz z 
dziećmi. Jeżeli chodzi o pogrzeby, to są one według naszej wiary, 
jeżeli są to katolicy. Z tym, że oni nie maja takiego rozwiniętego kultu 
zmarłych jak u nas. Ktoś umrze, zostaje pochowany i w zasadzie 
sprawa załatwiona. Praktycznie nie odwiedzają już zmarłych z 
czasem zapominając. Są cmentarze, ale ni ma tak jak u nas, że są 
kwiaty, znicze się pali, nie! u nich tak nie ma. 

AJ. Z uwagi na to, że w Mpunde jest utrudniony dostęp do prądu, 
nie ma telewizji itp., więc jakie rozrywki ma miejscowa ludność? 
Jak spędza wolny czas.? 

Ks. Proboszcz: Faktycznie, nie maja prądu tym samym nie mają 
telewizji, radia, dyskotek, kin. Radzą sobie z rozrywkami jak umieją. 
Jeżeli chodzi o rozrywkę, to w centrach wioskowych leci muzyka, 
grają i jakieś tam piwo sprzedają w ten sposób dorośli szukają 
rozrywek Tak jak u nas przy barach, sklepach stoją tak samo i tam. 
Oczywiście nie wszyscy. Dla dzieci i młodzieży, główną rozrywką 
jest sport. Bardzo lubią grać w piłkę nożną, mają boiska, na których 
grają. 

AJ. Czy dobrze ksiądz znosił warunki tamtejszego klimatu??

Ks. Proboszcz: Jest tam strasznie gorąco. Tam gdzie ja byłem było 
ponad 30 stopni ciepła we wrześniu. Później październik, listopad w 
tym okresie jest już około 40 stopni. Nie jest to takie trudne do 
wytrzymania, gdyż wilgotność jest niska, jest sucho, wtedy człowiek 
nie czuje, że się poci, natychmiast ciało wysycha. Trudniej jest znieść 
upały w porze deszczowej, gdzie jest wilgotność wysoka, duża 
temperatura, wtedy człowiek się strasznie poci, trudno jest oddychać. 
Misja Mpunde jest na wysokości mniej więcej jak Gubałówka około 
800 – 900 metrów nad poziomem morza. To też ma wpływ na 
ciśnienie, prawda? 

AJ. Dziękuję bardzo księdzu za czas poświęcony dla naszej gazety 
„ Nowinki Wiejskie”. Podsumowując – czy było to ważne 
doświadczenie dla księdza, poznania Afryki, tego jakże innego 
świata? 

Ks. Proboszcz: Jeżeli chodzi o mnie to cieszę się że miałem 
możliwość poznania Afryki od środka i to dosłownie od środka, gdyż 
mieszkałem 3 dni w buszu samym, nie jako tako samej misji ale w 
buszu. Nasuwa się taka refleksja dla wszystkich a szczególnie w 
święta, gdzie wszyscy pędzimy, święta zaczynają być komercyjne, bo 
zakupy, bo kolejne promocje, nawet w niedzielę już kupujemy a tamci 
ludzie może głębiej to przeżywają!? Oni się nie spieszą, żyją o wiele 
wolniej. Tak mało maja i tak niewiele pragną żeby przeżyć z dnia na 
dzień. Pytanie – czy oni są bardziej szczęśliwi, czy my??? Trudno 
powiedzieć, chociaż często widziałem ich uśmiechniętych. Gdy się 
ich widzi, spotyka, gdy się z nimi rozmawia wtedy praktycznie są cały 
czas uśmiechnięci. Świadczy to o tym, że na swój sposób są 
szczęśliwi. Dziękuje bardzo, że mogłem się podzielić swoimi 
doświadczeniami pobytu w Mpunde w Zambii w samym sercu 
Afryki. Szczęść Boże i życzę wszystkim spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

PS. Warto odwiedzać stronę misji  www.mpunde.net 

Z Księdzem Proboszczem rozmawiała A. Jaskowska
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Ze szkół

Działalność charytatywna w Zespole Szkół w Wólce Ratajskaiej
zkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas 
przystąpiły do realizacji kilku przedsięwzięć o S
charakterze charytatywnym. Corocznie grupa dzieci 

i młodzieży z wielki zaangażowaniem działa na rzecz 
ludzi potrzebujących pomocy.
We wrześniu wolontariusze przystąpili do akcji „ 
Szkoło Pomóż i Ty! ”, której celem jest zebranie 
środków finansowych na rzecz niepełnosprawnych 
osób. Zadaniem wolontariuszy jest   rozprowadzić 
wśród społeczności szkolnej i lokalnej cegiełek 
–kalendarzyków  w cenie minimum 1zł. W tym roku 
otrzymaliśmy około 100 cegiełek. Zebrane 
pieniądze zostaną przekazane na leczenie  i 
rehabilitację chłopca z porażeniem mózgowym. 
Corocznie też przystępujemy do akcji „Góra 
Grosza'' polegającej na zebraniu  monet 1 gr, 2 gr, 5 
gr. Zebrane monety są następnie liczone i ważone, a 
pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są 
na domy dziecka i ośrodki pomocy społecznej. 
Akcja  ma też charakter konkursu, 
w którym zwycięża szkoła z 
największą sumą pieniędzy i monet 
w przeliczeniu na jednego ucznia.
Kolejną ogólnopolską akcją, w 
której uczestniczy nasza szkoła jest 
zbiórka plastikowych nakrętek od 
butelek. Zbiórka jest prowadzona 
od czerwca. Celem akcji jest 
pozyskanie środków finansowych 
na rzecz Hospicjum im. Małego 
Księcia w Lublinie. Zakrętki 
zostaną zważone i zamienione na 
pieniądze.
W grudniu Szkolne Koło Caritas 

Wólka Ratajska

corocznie przystępuje do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”. Zbierane są słodycze, artykuły spożywcze i środki 
czystości a następnie przekazywane na rzecz 
Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem i 

R o d z i n ą  
” P r o m y k ”  w  
J a n o w i e  
Lubelskim oraz 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w 
G o d z i s z o w i e .  
P o n a d t o  w e  
wspó łpracy  z  
parafią Caritas 
sprzedaje świece 
w  c e l u  
zorganizowania 
ś w i ą t e c z n e j  
p o m o c y  

potrzebującym ludziom.
Działalność charytatywna w naszej 
szkole zawsze spotyka się ze 
z r o z u m i e n i e m  i  h o j n o ś c i ą  
o f i a r o d a w c ó w  o r a z  z  
zaangażowaniem dzieci i młodzieży 
w sprawne przeprowadzenie akcji. 
Podsumowanie wszystkich akcji 
odbędzie się w przyszłym roku.   

A.MOSKAL
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 Radosna Szkoła 
- kraina sprawności i zdrowia
W ramach realizacji rządowego programu "Radosna 
Szkoła - kraina sprawności i zdrowia"' w naszej szkole 
zakupiono pomoce do zabaw dla dzieci. Uczniowie mają 
teraz odpowiednie warunki do aktywności ruchowej.  
Zakupiono materace do zabaw, tory przeszkód,  dla 
wyciszenia gry dydaktyczne, klocki konstrukcyjne, 
układanki i wiele innych atrakcyjnych pomocy, które 
służą nie tylko zabawie, ale też rozwijają małą motorykę.

Uczniowie klasy I zostali włączeni do społeczności 
szkolnej w dniu 23 listopada 2010 roku pod kierunkiem 
wychowawczyni Joanny Fac. Uczestniczyli w nim 
wszyscy uczniowie z klas 0-III wraz z wychowawcami, 
pani dyrektor Ewa Kaproń, Ks. Marek Siwecki oraz 
rodzice uczniów klasy I. Na szczególną uwagę zasługuje 
część artystyczna, która była ciekawa i urozmaicona. 
Uczniowie zaczarowani przez Złą Wróżkę byli 
prowadzeni przez Dobrą Wróżkę do różnych miejsc na 
Ziemi, gdzie zdobywali sprawności niezbędne w nauce 
szkolnej, m.in. mądrość, systematyczność, 
punktualność, pracowitość, muzykalność, itp. 
Po uzyskaniu tych sprawności byli gotowi do 
pasowania na ucznia przez Dyrektor Szkoły. 
Następnie Ks. proboszcz poświęcił ich 
tornistry i wspólnie zaśpiewali pieśń. Na 
zakończenie nowo pasowani uczniowie zostali 
obdarowani przez rodziców pięknymi 
upominkami. Cała uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem i herbatką w klasie. 
Było wiele radości, a ten dzieci na pewno 
pozostanie na długo w pamięci dzieci. 

Ślubowanie klas pierwszych
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Andrzejki
Uczniowie Zespołu Szkół w Wólce Ratajskiej 
wspaniale bawili się podczas zabawy Andrzejkowej, 
która odbyła się 24 listopada 2010 roku. Uczniowie 
podzieleni na grupę młodszą 
(O-IV) i starszą (V-III gim.) tańczyli przy dźwiękach 
świetnie dobranej muzyki w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej. Podczas zabawy miały miejsce wróżby 
andrzejkowe, takie jak: wróżba z butów, wróżba z 
k a r t k ą  n a  
wodzie, wróżba 
spod  t a l e rza ,  
wróżba z jabłka, 
w r ó ż b a  z e  
ś w i e c y  n a  
w o d z i e  o r a z  
w r ó ż b a  d l a  
c i e r p l i w y c h .  
Cała  imprezę  
u m i l i ł y  
przygotowane  
przez rodziców 
kanapki i ciasto.
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służą nie tylko zabawie, ale też rozwijają małą motorykę.

Uczniowie klasy I zostali włączeni do społeczności 
szkolnej w dniu 23 listopada 2010 roku pod kierunkiem 
wychowawczyni Joanny Fac. Uczestniczyli w nim 
wszyscy uczniowie z klas 0-III wraz z wychowawcami, 
pani dyrektor Ewa Kaproń, Ks. Marek Siwecki oraz 
rodzice uczniów klasy I. Na szczególną uwagę zasługuje 
część artystyczna, która była ciekawa i urozmaicona. 
Uczniowie zaczarowani przez Złą Wróżkę byli 
prowadzeni przez Dobrą Wróżkę do różnych miejsc na 
Ziemi, gdzie zdobywali sprawności niezbędne w nauce 
szkolnej, m.in. mądrość, systematyczność, 
punktualność, pracowitość, muzykalność, itp. 
Po uzyskaniu tych sprawności byli gotowi do 
pasowania na ucznia przez Dyrektor Szkoły. 
Następnie Ks. proboszcz poświęcił ich 
tornistry i wspólnie zaśpiewali pieśń. Na 
zakończenie nowo pasowani uczniowie zostali 
obdarowani przez rodziców pięknymi 
upominkami. Cała uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem i herbatką w klasie. 
Było wiele radości, a ten dzieci na pewno 
pozostanie na długo w pamięci dzieci. 

Ślubowanie klas pierwszych
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Andrzejki
Uczniowie Zespołu Szkół w Wólce Ratajskiej 
wspaniale bawili się podczas zabawy Andrzejkowej, 
która odbyła się 24 listopada 2010 roku. Uczniowie 
podzieleni na grupę młodszą 
(O-IV) i starszą (V-III gim.) tańczyli przy dźwiękach 
świetnie dobranej muzyki w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej. Podczas zabawy miały miejsce wróżby 
andrzejkowe, takie jak: wróżba z butów, wróżba z 
k a r t k ą  n a  
wodzie, wróżba 
spod  t a l e rza ,  
wróżba z jabłka, 
w r ó ż b a  z e  
ś w i e c y  n a  
w o d z i e  o r a z  
w r ó ż b a  d l a  
c i e r p l i w y c h .  
Cała  imprezę  
u m i l i ł y  
przygotowane  
przez rodziców 
kanapki i ciasto.
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Nowoczesna kotłownia w Andrzejowie                                                 fot. R.Bielak

Remonty i inwestycje
W bieżącym roku szkolnym prowadzono kolejne prace 
modern izacy jne  na  te ren ie  nasze j  szko ły.  
Wykonano termomodernizację budynku szkolnego, co 
wpłynęło dodatnio na odczuwane ciepło w budynku 
szkolnym. Tej zimy możemy w budynku szkolnym chodzić 
w letnich ubraniach. Dokonano rozbudowy budynku 
gospodarczego. Wybudowano nową, ekologiczną 
oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia była dla naszej 
szkoły priorytetem, ponieważ staramy się być szkołą 
ekologiczną. Podejmujemy różne działania w tym kierunku, 

jednym z nich, na jważn ie j szym,  by ło  właśn ie  
wybudowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków.
W Polsce funkcjonuje ponad 400 tysięcy szkół, z czego 
większość to obiekty o nieodpowiednio zaizolowanych 
ścianach, nieszczelnych oknach i przestarzałej instalacji 
grzewczej. Ich ogrzewanie generuje nie tylko wysokie 
koszty utrzymania, lecz także zwiększa emisję CO2 do 
atmosfery o miliony ton rocznie. W niedogrzanych salach 
lekcyjnych panuje chłód, który wpływa niekorzystnie na 
komfort nauki.
Zespół Szkół w Wólce Ratajskiej już nie należy do takich 
obiektów. Wybudowana w 1962 roku placówka oświatowa 
służy kolejnym pokoleniom dzieci i wymagała już 
przeprowadzenia remontu ścian zewnętrznych.
W obecnym roku, dzięki przychylności Rady Gminy 
Godziszów oraz pana wójta gminy Andrzeja Olecha 
przeprowadzono taki remont. Termomodernizacja naszej 
szkoły polegała między innymi na ociepleniu ścian i 
położeni tynku na elewacji budynku. Prace posuwały się 
bardzo szybko, zaawansowanie robót widoczne było gołym 
okiem. Wykonanie elewacji nadało naszej szkole 
imponującego wyglądu. Remont  pozwolił osiągnąć efekt 
zarówno estetyczny jak i ekonomiczny. W poprzednich 
latach wymieniono stolarkę okienną, kotłownię węglową 
zastąpiło ogrzewanie olejowe. Po wykonaniu ocieplenia z 
pewnością zaoszczędzimy na ogrzewaniu a  w szkole będzie 
cieplej. Teraz dzieci uczą się w estetycznych i bardzo 
dobrych warunkach,  co z pewnością przyczyni się do ich 
lepszego  samopoczucia oraz poprawi komfort nauki.

W miesiącu listopadzie, po wielu perypetiach 
związanych z przetargami rozpoczęły się wreszcie 
prace przy budowie przyszkolnej oczyszczalni 
ekologicznej. Była ona dla nas priorytetowym 
działaniem na ten rok, ponieważ sieć ściekowa była 
już w tragicznym stanie  i z pewnością w czasie 
zimy wystąpiłyby utrudnienia. Ekologiczne 
oczyszczalnie ścieków są znakomitą alternatywą 
dla tradycyjnego szamba (bezodpływowego 
zbiornika). Utylizują ścieki bytowo - gospodarcze i 

pozwalają na 
odprowadzen
ie ich w stanie 
oczyszczony
m do gruntu. 
C h r o n i ą  
środowisko a 
także zasoby 
czystej wody. 
Oczyszczalni
a ścieków jest 
ekologiczna, 
ponieważ nie 
w y d z i e l a  
p r z y k r y c h  
zapachów i 
jest tania w 
eksploatacji. 
Takiego typu 
oczyszczalnia 

jest zgodna z naszym zamysłem, aby stawać się 
szkołą ekologiczną. Podejmujemy w tym kierunku 
różne działania, między innymi prowadzimy 
zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej, sadzimy  
drzewka, realizujemy projekty o tematyce 
ekologicznej.

Budowa oczyszczalni ścieków
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Zdziłowice

 Niecodzienne spotkanie 
Dnia 1 grudnia 2010 roku uczniowie kl. II i IV Szkoły 
Podstawowej w Zdziłowicach odwiedzili gościnną szkołę  
w Andrzejowie. Pomimo złej pogody i kiepskiej drogi 
uczniowie wraz z p. Dyrektor Urszulą Zielonką oraz 

opiekunkami dojechali szczęśliwie do Andrzejowa. W Sali 
gimnastycznej odbyło się przedstawienie działającego w 
naszej szkole kółka teatralnego „Smyki” prowadzonego 
przez p. G. Nieściur i p. A. Rawską-Widz. 
Dzieci bawiąc się w aktorów pokazały dwa 
przedstawienia: kl. II bajkę J. Andersena „Szewczyk 
Dratewka” i kl. IV- „Kot w butach”. Dzieci z kółka 
teatralnego przygotowały scenografię i kostiumy. W 
trakcie występu nasi mali artyści wykonywali piosenki z 
akompaniamentem Pani E. Zarzecznej. Występ 
zakończyło pojawieniem się św. Mikołaja, oczywiście z 
prezentami. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami widzów.

Nasi uczniowie byli zachwyceni atmosferą panującą w 
szkole w Andrzejowie. Do dziś wspominają gry, konkursy 
z udziałem kolegów i koleżanek z Andrzejowa, miłe panie 
nauczycielki i przesympatyczną p. Dyrektor. Poczęstowali 
nas też przepysznym obiadem.
 Niektórzy z uczniów nawiązali kontakty z rówieśnikami, 
które w przyszłości mogą zaowocować trwałymi 
znajomościami, a nawet przyjaźnią. Przed odjazdem 
zaprosiliśmy uczniów z Andrzejowa wraz z gronem 
nauczycielskim do odwiedzenia naszej szkoły.
Wyjazd był niezwykle udany i przyczynił się do integracji 
dzieci z obydwu szkół.

Opr. G. Nieściur i A. Rawska- Widz

 Kostka zdobi wejście do szkoły
Piękny ocieplony budynek szkoły, boisko „Orlik”, wewnątrz 
przytulne i coraz bardziej nowocześnie. Teraz wykonano 
przepiękne wejście do budynku szkoły z podjazdem dla 
niepełnosprawnych. Kolorowa kostka zdobi wejście do szkoły. 
Cieszymy się wszyscy, że pięknieje miejsce, które na zawsze 
zostaje w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli i całej 
społeczności.

                                                                                                   

Opr. U. Zielonka

fot. R. Radzik
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Remonty i inwestycje
W bieżącym roku szkolnym prowadzono kolejne prace 
modern izacy jne  na  te ren ie  nasze j  szko ły.  
Wykonano termomodernizację budynku szkolnego, co 
wpłynęło dodatnio na odczuwane ciepło w budynku 
szkolnym. Tej zimy możemy w budynku szkolnym chodzić 
w letnich ubraniach. Dokonano rozbudowy budynku 
gospodarczego. Wybudowano nową, ekologiczną 
oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia była dla naszej 
szkoły priorytetem, ponieważ staramy się być szkołą 
ekologiczną. Podejmujemy różne działania w tym kierunku, 

jednym z nich, na jważn ie j szym,  by ło  właśn ie  
wybudowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków.
W Polsce funkcjonuje ponad 400 tysięcy szkół, z czego 
większość to obiekty o nieodpowiednio zaizolowanych 
ścianach, nieszczelnych oknach i przestarzałej instalacji 
grzewczej. Ich ogrzewanie generuje nie tylko wysokie 
koszty utrzymania, lecz także zwiększa emisję CO2 do 
atmosfery o miliony ton rocznie. W niedogrzanych salach 
lekcyjnych panuje chłód, który wpływa niekorzystnie na 
komfort nauki.
Zespół Szkół w Wólce Ratajskiej już nie należy do takich 
obiektów. Wybudowana w 1962 roku placówka oświatowa 
służy kolejnym pokoleniom dzieci i wymagała już 
przeprowadzenia remontu ścian zewnętrznych.
W obecnym roku, dzięki przychylności Rady Gminy 
Godziszów oraz pana wójta gminy Andrzeja Olecha 
przeprowadzono taki remont. Termomodernizacja naszej 
szkoły polegała między innymi na ociepleniu ścian i 
położeni tynku na elewacji budynku. Prace posuwały się 
bardzo szybko, zaawansowanie robót widoczne było gołym 
okiem. Wykonanie elewacji nadało naszej szkole 
imponującego wyglądu. Remont  pozwolił osiągnąć efekt 
zarówno estetyczny jak i ekonomiczny. W poprzednich 
latach wymieniono stolarkę okienną, kotłownię węglową 
zastąpiło ogrzewanie olejowe. Po wykonaniu ocieplenia z 
pewnością zaoszczędzimy na ogrzewaniu a  w szkole będzie 
cieplej. Teraz dzieci uczą się w estetycznych i bardzo 
dobrych warunkach,  co z pewnością przyczyni się do ich 
lepszego  samopoczucia oraz poprawi komfort nauki.

W miesiącu listopadzie, po wielu perypetiach 
związanych z przetargami rozpoczęły się wreszcie 
prace przy budowie przyszkolnej oczyszczalni 
ekologicznej. Była ona dla nas priorytetowym 
działaniem na ten rok, ponieważ sieć ściekowa była 
już w tragicznym stanie  i z pewnością w czasie 
zimy wystąpiłyby utrudnienia. Ekologiczne 
oczyszczalnie ścieków są znakomitą alternatywą 
dla tradycyjnego szamba (bezodpływowego 
zbiornika). Utylizują ścieki bytowo - gospodarcze i 

pozwalają na 
odprowadzen
ie ich w stanie 
oczyszczony
m do gruntu. 
C h r o n i ą  
środowisko a 
także zasoby 
czystej wody. 
Oczyszczalni
a ścieków jest 
ekologiczna, 
ponieważ nie 
w y d z i e l a  
p r z y k r y c h  
zapachów i 
jest tania w 
eksploatacji. 
Takiego typu 
oczyszczalnia 

jest zgodna z naszym zamysłem, aby stawać się 
szkołą ekologiczną. Podejmujemy w tym kierunku 
różne działania, między innymi prowadzimy 
zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej, sadzimy  
drzewka, realizujemy projekty o tematyce 
ekologicznej.

Budowa oczyszczalni ścieków

Strona 23

Zdziłowice

 Niecodzienne spotkanie 
Dnia 1 grudnia 2010 roku uczniowie kl. II i IV Szkoły 
Podstawowej w Zdziłowicach odwiedzili gościnną szkołę  
w Andrzejowie. Pomimo złej pogody i kiepskiej drogi 
uczniowie wraz z p. Dyrektor Urszulą Zielonką oraz 

opiekunkami dojechali szczęśliwie do Andrzejowa. W Sali 
gimnastycznej odbyło się przedstawienie działającego w 
naszej szkole kółka teatralnego „Smyki” prowadzonego 
przez p. G. Nieściur i p. A. Rawską-Widz. 
Dzieci bawiąc się w aktorów pokazały dwa 
przedstawienia: kl. II bajkę J. Andersena „Szewczyk 
Dratewka” i kl. IV- „Kot w butach”. Dzieci z kółka 
teatralnego przygotowały scenografię i kostiumy. W 
trakcie występu nasi mali artyści wykonywali piosenki z 
akompaniamentem Pani E. Zarzecznej. Występ 
zakończyło pojawieniem się św. Mikołaja, oczywiście z 
prezentami. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami widzów.

Nasi uczniowie byli zachwyceni atmosferą panującą w 
szkole w Andrzejowie. Do dziś wspominają gry, konkursy 
z udziałem kolegów i koleżanek z Andrzejowa, miłe panie 
nauczycielki i przesympatyczną p. Dyrektor. Poczęstowali 
nas też przepysznym obiadem.
 Niektórzy z uczniów nawiązali kontakty z rówieśnikami, 
które w przyszłości mogą zaowocować trwałymi 
znajomościami, a nawet przyjaźnią. Przed odjazdem 
zaprosiliśmy uczniów z Andrzejowa wraz z gronem 
nauczycielskim do odwiedzenia naszej szkoły.
Wyjazd był niezwykle udany i przyczynił się do integracji 
dzieci z obydwu szkół.

Opr. G. Nieściur i A. Rawska- Widz

 Kostka zdobi wejście do szkoły
Piękny ocieplony budynek szkoły, boisko „Orlik”, wewnątrz 
przytulne i coraz bardziej nowocześnie. Teraz wykonano 
przepiękne wejście do budynku szkoły z podjazdem dla 
niepełnosprawnych. Kolorowa kostka zdobi wejście do szkoły. 
Cieszymy się wszyscy, że pięknieje miejsce, które na zawsze 
zostaje w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli i całej 
społeczności.

                                                                                                   

Opr. U. Zielonka

fot. R. Radzik
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 Radosna Szkoła w Zdziłowicach

Edukacja najmłodszych dzieci rozpoczyna się już w 
oddziałach przedszkolnych znajdujących się przy 
szkołach podstawowych. Do niedawna miały do nich 
dostęp dopiero sześciolatki. Teraz zostaje on 
zagwarantowany już  pięciolatkom. Edukacja 
przedszkolna będzie płynnie przechodzić  we 
wczesnoszkolną. Obecnie stają się te miejsca coraz 
bardziej radosne, bezpieczne i przyjazne dzieciom, 
miejsca w których są zabawy, w których uczy się poprzez 
zabawę, miejsca zapewniające dobrą opiekę i rozwój 
zainteresowań.
W związku z tym w ubiegłym roku szkolnym 
przystąpiliśmy do programu „Radosna Szkoła” ubiegając 
się o wyposażenie oddziału przedszkolnego w różnego 
rodzaju pomoce dydaktyczne, by wszechstronnie 
rozwijać małych uczniów, a także wspierać nauczycieli w 
realizowaniu podstawy programowej. Na zakup pomocy 
uzyskaliśmy kwotę 5 tys. zł. Radość dzieci była wielka 
kiedy zobaczyły „nowe wyposażenie” swojej Sali. Takie 
środki dydaktyczne rzeczywiście tworzą radosną szkołę.  

Opr. U. Zielonka

 Slubowanie klas pierwszych SP i Gimnazjum

Tradycja naszej szkoły jest od lat 
przyjmowanie pierwszoklasistów w 
poczet uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum.
Uczniowie klasy I szkoły podstawowej 
przedstawili program, który muszą 
zaakceptować ich starsi koledzy, rodzice i 
nauczyciele. Później następuje uroczysty 
moment złożenia ślubowania pasowania 
na ucznia, którego dokonuje dyrektor 
szko ły,  oraz  przypieczę towanie  
paluszkiem umoczonym w tusz swojej 
przynależności do braci uczniowskiej. 
Jest to dla maluchów wielkie przeżycie, 
dla rodziców również. Dzień ten jest dla 
uczniów wolnym od zajęć lekcyjnych. Po 
części oficjalnej jest spotkanie w klasie 
przy herbatce- uczniowie, rodzice i pani 
wychowawczyni.
Podobną uroczystość obchodzą również 
uczniowie kl. I gimnazjum.

 Opr. U. Zielonka
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Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na 
właściciela. 
O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć 
również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie 
pogryzł słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe 
zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi pełnić jego 
właściciel.
Obowiązkowe szczepienia ochronne. Każdy właściciel czworonoga 
powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko 
wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 
dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane każdego 
roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone 
grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. 
Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów wprowadza Ustawa z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, oraz ustawa z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń, nakładają one na właściciela 
czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa. Właściciel 
nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. 
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.
Zwykła ostrożność. Obejmuje przeciętne środki ostrożności związane 
z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w 
zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia 
niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki 
ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego 
też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu 
częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Gminy.
Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest 
wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez 
właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują 
przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166:
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami 
związanymi z polowaniem,  podlega karze grzywny albo nagany. 
Pogryzienie. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa 
może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. 
Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej 
słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy 
nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego 
trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej 
surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa 
dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, 
jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie 
wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność 
karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza 
kwoty 250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z 
art. 124 kodeksu wykroczeń: 
Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni 
niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 
Surowsza odpowiedzialność spotka posiadacza psa, jeśli wartość 
wyrządzonej szkody przekroczy 250 zł. Wówczas mamy już do 
czynienia z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 288 kodeksu 
karnego: 
Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną 
do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Odpowiedzialność w obu przypadkach spotka posiadacza psa 
wówczas, gdy umyślnie (o obu formach – a więc 
z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym) nie dopilnował swojego 
psa. 
Najbardziej surowa odpowiedzialność za niedopilnowanie psa spotka 
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jego posiadacza jednak w przypadku, gdy w wyniku pogryzienia dojdzie 
do uszkodzenia ciała innej osoby. W zależności od rozmiarów takiego 
naruszenia funkcjonowania organów ciała – w grę może wchodzić 
odpowiedzialność z art. 156 lub 157 kodeksu karnego: 
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 
psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy 
w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 
ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 
12. 
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub 
rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.
Przestępstwo z art. 156 § 1 jest przestępstwem umyślnym popełnianym 
zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Przestępstwo z § 
2 jest natomiast przestępstwem nieumyślnym, do którego ma 
zastosowanie art. 9 § 2 k.k., a więc występuje tu „niezachowanie 
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach” przy braku zamiaru 
spowodowania skutku, choć z przewidywaniem możliwości jego 
nastąpienia bądź możliwością takiego przewidzenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003r 
wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)
Do ras agresywnych należą: 
amerykański pit bull terrier, 
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
buldog amerykański, 
dog argentyński, 
pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 
tosa inu, 
rottweiler, 
akbash dog, 
anatolian karabash, 
moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. 
Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego takiej rasy 
wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. 
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. 
Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - 
np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie 
szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i 
dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni 
może doprowadzić do poważnej tragedii! 
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 Radosna Szkoła w Zdziłowicach

Edukacja najmłodszych dzieci rozpoczyna się już w 
oddziałach przedszkolnych znajdujących się przy 
szkołach podstawowych. Do niedawna miały do nich 
dostęp dopiero sześciolatki. Teraz zostaje on 
zagwarantowany już  pięciolatkom. Edukacja 
przedszkolna będzie płynnie przechodzić  we 
wczesnoszkolną. Obecnie stają się te miejsca coraz 
bardziej radosne, bezpieczne i przyjazne dzieciom, 
miejsca w których są zabawy, w których uczy się poprzez 
zabawę, miejsca zapewniające dobrą opiekę i rozwój 
zainteresowań.
W związku z tym w ubiegłym roku szkolnym 
przystąpiliśmy do programu „Radosna Szkoła” ubiegając 
się o wyposażenie oddziału przedszkolnego w różnego 
rodzaju pomoce dydaktyczne, by wszechstronnie 
rozwijać małych uczniów, a także wspierać nauczycieli w 
realizowaniu podstawy programowej. Na zakup pomocy 
uzyskaliśmy kwotę 5 tys. zł. Radość dzieci była wielka 
kiedy zobaczyły „nowe wyposażenie” swojej Sali. Takie 
środki dydaktyczne rzeczywiście tworzą radosną szkołę.  

Opr. U. Zielonka

 Slubowanie klas pierwszych SP i Gimnazjum

Tradycja naszej szkoły jest od lat 
przyjmowanie pierwszoklasistów w 
poczet uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum.
Uczniowie klasy I szkoły podstawowej 
przedstawili program, który muszą 
zaakceptować ich starsi koledzy, rodzice i 
nauczyciele. Później następuje uroczysty 
moment złożenia ślubowania pasowania 
na ucznia, którego dokonuje dyrektor 
szko ły,  oraz  przypieczę towanie  
paluszkiem umoczonym w tusz swojej 
przynależności do braci uczniowskiej. 
Jest to dla maluchów wielkie przeżycie, 
dla rodziców również. Dzień ten jest dla 
uczniów wolnym od zajęć lekcyjnych. Po 
części oficjalnej jest spotkanie w klasie 
przy herbatce- uczniowie, rodzice i pani 
wychowawczyni.
Podobną uroczystość obchodzą również 
uczniowie kl. I gimnazjum.

 Opr. U. Zielonka
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Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na 
właściciela. 
O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć 
również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie 
pogryzł słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe 
zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi pełnić jego 
właściciel.
Obowiązkowe szczepienia ochronne. Każdy właściciel czworonoga 
powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko 
wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 
dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane każdego 
roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone 
grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. 
Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów wprowadza Ustawa z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, oraz ustawa z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń, nakładają one na właściciela 
czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa. Właściciel 
nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. 
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.
Zwykła ostrożność. Obejmuje przeciętne środki ostrożności związane 
z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w 
zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia 
niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki 
ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego 
też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu 
częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Gminy.
Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest 
wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez 
właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują 
przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166:
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami 
związanymi z polowaniem,  podlega karze grzywny albo nagany. 
Pogryzienie. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa 
może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. 
Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej 
słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy 
nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego 
trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej 
surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa 
dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, 
jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie 
wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność 
karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza 
kwoty 250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z 
art. 124 kodeksu wykroczeń: 
Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni 
niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 
Surowsza odpowiedzialność spotka posiadacza psa, jeśli wartość 
wyrządzonej szkody przekroczy 250 zł. Wówczas mamy już do 
czynienia z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 288 kodeksu 
karnego: 
Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną 
do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Odpowiedzialność w obu przypadkach spotka posiadacza psa 
wówczas, gdy umyślnie (o obu formach – a więc 
z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym) nie dopilnował swojego 
psa. 
Najbardziej surowa odpowiedzialność za niedopilnowanie psa spotka 
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jego posiadacza jednak w przypadku, gdy w wyniku pogryzienia dojdzie 
do uszkodzenia ciała innej osoby. W zależności od rozmiarów takiego 
naruszenia funkcjonowania organów ciała – w grę może wchodzić 
odpowiedzialność z art. 156 lub 157 kodeksu karnego: 
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 
psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy 
w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 
ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 
12. 
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub 
rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.
Przestępstwo z art. 156 § 1 jest przestępstwem umyślnym popełnianym 
zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Przestępstwo z § 
2 jest natomiast przestępstwem nieumyślnym, do którego ma 
zastosowanie art. 9 § 2 k.k., a więc występuje tu „niezachowanie 
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach” przy braku zamiaru 
spowodowania skutku, choć z przewidywaniem możliwości jego 
nastąpienia bądź możliwością takiego przewidzenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003r 
wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)
Do ras agresywnych należą: 
amerykański pit bull terrier, 
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
buldog amerykański, 
dog argentyński, 
pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 
tosa inu, 
rottweiler, 
akbash dog, 
anatolian karabash, 
moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. 
Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego takiej rasy 
wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. 
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. 
Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - 
np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie 
szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i 
dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni 
może doprowadzić do poważnej tragedii! 
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Zagospodarowanie centrum Godziszowa i Zdziłowic
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