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Dnia 23 listopada 2015 roku w Zespole 
Szkół w Gręboszowie odbyła się szczególna 
uroczystość, w której nowi uczniowie przyjęci 
zostali w poczet społeczności szkolnej. Uroczy-
stość miała wyjątkowy charakter gdyż w poczet 
uczniów szkoły zostały włączone dzieci rozpo-
czynające swoją edukację w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej i młodzież, która w tym 
roku rozpoczęła naukę w gimnazjum. Zanim 
jednak złożyli oni uroczyste ślubowanie od-
była się część artystyczna, w której pierwsza-
ki mogły zaprezentować swoje umiejętności, 
jakie udało się im zdobyć w trakcie prawie 
trzech miesięcy edukacji w szkole podstawo-
wej. Tym samym cała społeczność szkolna 
wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których 
znaleźli się: Wójt Gminy Gręboszów Krystyna 
Świętek, Przewodniczący Rady Gminy Franci-
szek Dymon oraz dyr. GCKiCz Wiesław Lizak, 
mieli okazję usłyszeć wiersze i piosenki oraz 
zobaczyć krótkie układy taneczne w wykona-
niu nowych uczniów. Również i młodzież kla-
sy I gimnazjum przedstawiła część artystyczną 
prezentując swoje zdolności wokalne, tanecz-
ne i aktorskie, ze sporą dozą humoru.

Zaraz po części artystycznej odbyło się uro-
czyste pasowanie. Dzieci i młodzież powtórzyły 
formułę ślubowania po czym dyrektor placówki 
Jerzy Misterka tradycyjnie dokonał uroczyste-
go pasowania na ucznia. Dyrektor szkoły i za-
proszeni goście skierowali do uczniów krótkie 
wystąpienia, w których pogratulowali udanych 
występów jakie przygotowali oraz życzyli wy-
trwałości w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu 
swoich umiejętności.

Wiesław Lizak
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Oddajemy do Państwa rąk 71. numer naszej Ga-
zety Gręboszowskiej. Już od niespełna XX lat za po-
średnictwem naszego kwartalnika dokumentujemy 
najważniejsze i najciekawsze wydarzenia dotyczące 
naszej gminy oraz Powiatu Dąbrowskiego. Nieprze-
rwanie od 1997 roku pragniemy zachować i ocalić 
od zapomnienia najważniejsze postacie i wydarze-
nia związane z naszą małą ojczyzną oraz przedsta-
wić najciekawsze przedsięwzięcia odbywające się na 
terenie naszej gminy.

Miniony kwartał to przede wszystkim wyjątko-
wy okres Świąt Bożego Narodzenia, który jest tak 
dla nas wszystkich ważny. Czas modlitwy, rodzin-
nych spotkań, wspólnego kolędowania oraz przede 
wszystkich radości z przyjścia na świat Zbawiciela. 
Ostatni kwartał to również pożegnanie starego roku 
i powitanie nowego. Rok 2015 już za nami. Przy-
niósł on ze sobą wiele wspomnień i refleksji, zmian 
i kolejnych wyzwań. Teraz jesteśmy bogatsi o te do-
świadczenia i starsi o kolejny rok. 

1 stycznia wkroczyliśmy w kolejny rok, już 2016 
pełni nadziei ale i obaw przed tym, co przyniosą ko-
lejne 366 dni nowego roku. Pragnę życzyć wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, Czytelnikom i Sympa
tykom Gazety Gręboszowskiej wszelkiej pomyślności 
na każdy dzień nowego roku, wytrwałości w dążeniu 
do wyznaczonych celów i satysfakcji z ich osiągania. 
Niech ten czas będzie dla nas wszystkich wyjątko-
wy, pełen optymizmu i radości, która tak bardzo jest 
nam potrzebna w codziennym życiu.

W aktualnym wydaniu naszej Gazety Grębo-
szowskiej mogą Państwo znaleźć relacje z wyda-
rzeń kulturalnych, które odbyły się w Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie: 
II edycji Konkursu Piosenki Żołnierskiej, Programu 
Mikołajkowego, Noworocznego Koncertu Tarnow-
skiego Chóru Gos.pl, Koncertu Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu uczniów szkółki gry na instrumentach 
muzycznych. Ponadto zamieszczamy również infor-
macje dot. m. in.: uroczystego ślubowania w Zespo-
le Szkół w Gręboszowie (klas I szkoły podstawowej 
oraz klasy I gimnazjum), jasełek organizowanych 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Domu 
Bractwa Św. Anny w Gręboszowie oraz III Gminne-
go Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Wójta 
Gminy Gręboszów. Artykuły wzbogacone są obszer-
nym materiałem zdjęciowym. 

Warto również wspomnieć o dużym sukcesie 
uczniów Gimnazjum w Gręboszowie: Klaudii Wiel-
gus, Adriana Kaczówki oraz Łucji Przeworskiej. 
W ubiegłorocznej XII edycji Przeglądu Dorobku 
Artystycznego Szkół „Płomień” im. Jerzego Brau-
na w Dąbrowie Tarnowskiej w kategorii „Zespoły 
Muzyczne” zajęli bardzo wysokie II miejsce. War-
to podkreślić, jak wysoki był poziom startujących 
uczestników oraz jak niełatwy był temat piosenek 
z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy, miano-
wicie piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej lub 
Jonasza Kofty.

Tradycyjnie zamieszczamy również w Gazecie 
Gręboszowskiej materiały poświęcone tematyce hi-
storycznej związanej z naszą gminą. W 71. numerze 
publikujemy m. in.: „Relacje do dziejów wsi, chło-
pów i ruchu ludowego w gminie Gręboszów” (autor-
stwa Jana Hebdy), Dzieje Kościoła i Parafii w Grębo-
szowie wg. ks. Mieczysława Pałuckiego w części dot. 
gręboszowskiej świątyni oraz pomników i zabytków 
z nią związanych, jak również sylwetkę ks. Henryka 
Otowskiego (autorstwa ks. Zygmunta Jakusa).

Dodatkowo w 71. numerze naszego lokalnego 
periodyku mogą Państwo znaleźć: kontynuację cyklu 
autorstwa doktora Marka Ziajora, tym razem odno-
szącą się do zagadnień i problemów związanych ze 
starością („Starość – jak ludzkość radzi sobie przez 
wieki?”), informacje dot. odbytych sesji Rady Gmi-
ny Gręboszów VII i VIII, oraz interesujący artykuł 
autorstwa Edyty Wajdy, pracownika Urzędu Gminy 
Gręboszów, odnoszący się do struktury demogra-
ficznej gminy Gręboszów w latach 20052015.

Na koniec pragnę życzyć wszystkim Czytelni-
kom miłej lektury Gazety Gręboszowskiej oraz za-
chęcić do odwiedzania strony internetowej Gminne-
go Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie: 
www.gck.greboszow.pl, gdzie znajdą Państwo 
wiele interesujących materiałów, aktualności oraz 
galerii fotografii z najważniejszych wydarzeń jakie 
odbywają się na terenie naszej gminy.

Wiesław Lizak

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach składa serdeczne podziękowanie 
właścicielowi Firmy „SĘKPOL” Panu Janowi Kowal za przekazanie 

1 % podatku dochodowego za rok 2014 na działalność statutową jednostki.
Andrzej Boroniec 

Prezes Zarządu
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W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyła się VII 
Sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady pro-
wadził Franciszek Dymon – Przewodniczą-
cy Rady Gminy Gręboszów. Po przyjęciu po-
rządku obrad i protokołu z VI sesji Krystyna 
Świętek, Wójt Gminy Gręboszów, zapozna-
ła radnych ze sprawozdaniem z działalności 
międzysesyjnej. Zgodnie z porządkiem obrad  
w pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 
2015 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Gręboszów na lata 20152019.

Na sesji radni podjęli także uchwały 
w sprawie:

– zmiany Uchwały Nr XIX/84/2004 Rady 
Gminy Gręboszów z dnia 25 listopada 2004 r. 

– określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów 
na rok 2016,

– określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie Gminy 
Gręboszów na rok 2016,

– ustalenia wysokości i zasad poboru dzien-
nych stawek opłaty targowej na terenie Gminy 
Gręboszów na rok 2016,

– obniżenia średniej ceny skupu żyta bę-
dącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 
terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,

– określenia wzorów informacji i deklaracji 
na podatek rolny i od nieruchomości na terenie 
Gminy Gręboszów,

W dalszej części obrad Rada uchwaliła rocz-
ny Program Współpracy Gminy Gręboszów 

z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na 2016 rok oraz podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy działek rolnych mie-
nia komunalnego Gminy Gręboszów.

Radni przyjęli również informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy Grębo-
szów w roku szkolnym 2014/2015 oraz zapo-
znali się z analizą oświadczeń majątkowych.

Bożena Landowska

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo za-
poznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

29 grudnia 2015 r. odbyła się – VIII 
ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady Gminy 
w Gręboszowie. Obrady prowadził Franci-
szek Dymon – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Gręboszów. Głównym tematem sesji było 
podjęcie uchwały budżetowej Gminy Grębo-
szów na rok 2016. Projekt budżetu szczegó-
łowo omawiany był na posiedzeniach komisji 
Rady Gminy, które wyraziły pozytywną opi-
nię o tym dokumencie. Planowane docho-
dy w budżecie gminy na rok 2016 przyjęto 
w wysokości 9.403.922,00 zł, z czego docho-
dy bieżące stanowią 8.423.922,00zł, a docho-
dy majątkowe – 980.000,00 zł. Planowane 

wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2016 
rok wyniosą 9.213.922,00 zł, w tym wydat-
ki bieżące – 8.174.922,00 zł, wydatki mająt-
kowe 1.039.000,00 zł i rozchody w kwocie 
190.000,00 zł. Przedłożony projekt uchwały 
budżetowej spełnia ustawowy wymóg zrów-
noważenia budżetu, co w ocenie projektodaw-
ców ustawy o finansach publicznych powinno 
służyć racjonalnej gospodarce finansowej 
jednostki samorządowej. Skarbnik Gminy 
Bożena Furgał zaznaczyła, że wysokość do-
chodów i wydatków, zawartych w projekcie 
budżetu jest szacunkowa, zmienia się w cią-
gu roku i w praktyce budżet zmieniany jest na 

 



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- � -

każdej sesji Rady Gminy. Planowane i reali-
zowane zadania mają na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz zwiększenia majątku 
gminy. W dalszej części sesji Przewodniczący 
Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospo-
darczego, Finansów i Ochrony Środowiska 
Andrzej Ruta przedstawił pozytywną opinię 
w sprawie proponowanego budżetu gminy 
wypracowaną na podstawie opinii wszystkich 
komisji. Z kolei opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej odczytała Skarbnik Gminy Bożena 
Furgał. Opinia również była pozytywna. Po 
tych wystąpieniach radni głosowali nad przy-
jęciem uchwały budżetowej. Za przyjęciem 
budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok gło-
sowało 12 radnych, 1 był przeciw i 2 wstrzy-
mało się od głosu. Podjęcie uchwały budże-
towej poprzedzone było przyjęciem uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów 
na 2015 rok i zmian w budżecie Gminy Grę-
boszów na 2015 rok.

 Na sesji radni podjęli także:
– uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Gręboszów na lata 20162019,

– uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Gręboszów na 2016 rok,

– uchwałę w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również tryb ich pobierania.

W końcowej części sesji Przewodniczący 
Rady Gminy Franciszek Dymon przekazał 
wszystkim uczestniczącym w obradach sesji, 
a poprzez nich ich rodzinom i mieszkańcom 
gminy serdeczne życzenia zdrowia, szczę-
ścia, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności 
w zbliżającym się Nowym Roku 2016.

Bożena Landowska

Z treścią Budżetu Gminy Gręboszów na 2016 
rok oraz pozostałych uchwał mogą Państwo 
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przełom roku jest okazją do tworzenia 
wszelkiego rodzaju podsumowań i statystyk. 
Referat USC, Ewidencji Ludności i Dowodów 
Osobistych korzystając z posiadanych zbio-
rów sporządził analizę struktury demogra-
ficznej gminy Gręboszów w ostatniej deka-

dzie. Struktura demograficzna to obraz stanu 
społeczeństwa na danym terenie. Poniższa 
tabela obrazuje wszystkie zmiany zachodzą-
ce w latach 20052015 z podziałem na: uro-
dzenia, zgony, liczbę zawartych małżeństw, 
zameldowania i wymeldowania.

 

Rok
Liczba 

mieszkańców 
na koniec roku

Liczba 
zawartych 
małżeństw

Liczba 
urodzeń 

Liczba 
zgonów

Liczba 
dokonanych 
zameldowań

Liczba 
dokonanych 
wymeldowań

2005 3680 25 23 44 18 24
2006 3642 22 27 46 21 40
2007 3618 22 22 39 22 29
2008 3606 20 20 45 34 21
2009 3585 34 25 44 19 21
2010 3543 24 24 51 12 27
2011 3519 17 15 43 29 25
2012 3500 24 23 45 24 21
2013 3488 27 27 43 37 33
2014 3465 27 19 32 14 24
2015 3431 22 26 51 19 28
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Z ogromną radością pragnę ogłosić, iż gim-
nazjalna grupa wokalna „TRIO” reprezentująca 
Zespół Szkół w Gręboszowie w składzie: Adrian 
Kaczówka, Łucja Przeworska i Klaudia 
Wielgus zajęła zaszczytne II miejsce w XII Prze-
glądzie Dorobku Artystycznego Szkół „Płomień” 
im. Jerzego Brauna. Gratuluję uzyskanego wyni-
ku. Jest to duży sukces na szczeblu powiatowym.

Motywem przewodnim tegorocznego prze-
glądu stały się utwory Jonasza Kofty i Agnieszki 
Osieckiej. Organizatorami imprezy byli: Staro-
stwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Dą-
browski Dom Kultury, Urząd Gminy Radgoszcz. 
Przygoda z „Płomieniem” rozpoczęła się już 
2 grudnia przesłuchaniami w Dąbrowskim Domu 
Kultury, podczas których wystąpiły 32 podmioty 
oceniane przez Komisję Artystyczną. Reprezen-
tanci naszego gimnazjum wyśpiewali sobie sukces 
prezentując utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej 
– „Wariatka tańczy” i „Nie, nie żałuję”. Występ był 
profesjonalny, wspaniały, dlatego jury konkurso-
we zaprosiło Adriana, Łucję i Klaudię do Koncertu 
Laureatów. Była to najlepsza informacja, ponie-
waż tylko najlepsi dostępują zaszczytu zaprezen-
towania się na scenie podczas gali finałowej.

Tak więc 6 grudnia o godzinie 16.00 rozpoczął 
się w sali kinowej DDK Koncert Laureatów. Galę 
poprowadził dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultu-
ry pan Paweł Chojnowski podkreślając na wstępie, 
iż jury z roku na rok staje przed coraz trudniejszym 
zadaniem wyłonienia zwycięzców. Każda bowiem 
edycja stoi na coraz wyższym poziomie artystycz-
nym. Zachętą do ponownego uczestnictwa w „Pło-
mieniu” miała być aktorsko zaśpiewana i zagrana 
przez zespół z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tar-
nowskiej piosenka „Śpiewać każdy może”…

Kolejnym punktem programu była część 
inauguracyjna – ogłoszenie wyników, wręczenie 
podziękowań, nagród, dyplomów i pucharów. Zwy-
cięzcy przyjęli je z rąk p. Krzysztofa Kaczmarskiego 

– Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, p. Rafała Gło-
wacza – występującego w imieniu Tadeusza Kwiat-
kowskiego – Starosty Dąbrowskiego i p. Renaty 
Klimek reprezentującej Wójta Gminy Radgoszcz. 

Nasza formacja wokalna stanęła na podium 
odbierając dyplom i puchar za zajęcie II miejsca. 
Pan dyrektor DDK podkreślił, iż gręboszowska 
gmina słynie z uzdolnionej, rozśpiewanej mło-
dzieży. Był to „miód” na nasze serca i poczucie 
dumy, że doceniono talent gimnazjalistów z Ze-
społu Szkół w Gręboszowie. Cytując Demostene-
sa: „małe szanse są często początkiem wielkich 
przedsięwzięć”, mam nadzieję, że „TRIO” rozwinie 
skrzydła i jeszcze wielokrotnie będziemy świad-
kami ich występów i usłyszymy o odnoszonych 
sukcesach. Po części oficjalnej w wypełnionej do 
ostatniego miejsca sali kinowej zgasły światła… 

Z głośników popłynęła piękna muzyka. Rozpoczął 
się koncert i kolejno występowały na scenie na-
grodzone grupy taneczne, zespoły i soliści, wśród 
nich Łucja, Klaudia i Adrian, którzy wykorzystali 
swoje przysłowiowe „5 minut” w blaskach fleszy 
i pięknie zaśpiewali „Nie, nie żałuję”.

Uroczysta niedzielna gala wieńcząca XII 
„Płomień” zakończyła się późnym wieczorem i na 
długo pozostanie w pamięci uczestników.

Opiekun grupy Anna Radło

W analizowanym przedziale czasowym 
liczba ludności systematycznie malała. We 
wszystkich latach przyrost naturalny był 
ujemny. Na liczbę ludności wpływ mają rów-
nież migracje czyli naturalny ruch ludności 
(zmiana miejsca pobytu). W większości rocz-
ników odnotowano większy odpływ ludności 
poza teren gminy. Powyższe dane odzwier-

ciedlają sytuację gmin z obszarów wiejskich 
w skali całego kraju. W takich gminach mamy 
do czynienia z dużą emigracją młodych ludzi, 
która ma wpływ na niski wskaźnik urodzeń 
w kraju, co przy wysokim wskaźniku zgonów 
daje ujemny przyrost naturalny.

E. Wajda
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W środowy wieczór, 6 stycznia br., Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
rozbrzmiewało najpiękniejszymi kolędami, pa-
storałkami i piosenkami świątecznymi za sprawą 
Tarnowskiego Chóru Gos.pl. W koncercie nowo-
rocznym licznie zgromadzona publiczność, która 
szczelnie wypełniła salę centrum kultury, mogła 
usłyszeć chór w wersji akustycznej – przy akompa-
niamencie pianina. Repertuar Tarnowskiego Chóru 
Gos.pl utrzymany był w klimacie okresu Świąt Bo-
żego Narodzenia. Różnorodny program koncertu 
oraz żywiołowy występ spotkał się z dużym zainte-
resowaniem i aplauzem publiczności, która długo 
oklaskiwała chór. Podczas występu 
mogliśmy usłyszeć m. in.: najpiękniej-
sze polskie kolędy w nowych aranża-
cjach, jak również znane i lubiane pio-
senki świąteczne. Nie zabrakło rów-
nież i muzycznych akcentów nawiązu-
jących do tak bliskiej chórowi muzyki 
gospel. Tarnowski Chór Gos.pl wystą-
pił pod dyrekcją Anny Podkościelnej
Cyz, która w trakcie koncertu mówiła 
również o idei jaka przyświeca wyko-
nywaniu muzyki gospel, wyjątkowości 
przekazu jaki można odnaleźć w kolę-
dach, pastorałkach i piosenkach świą-
tecznych oraz radości, która powinna 
towarzyszyć nam każdego dnia, nie 
tylko od święta, a którą Chór tak bar-
dzo chce się dzielić podczas każdego 
koncertu. Na instrumencie klawiszo-
wym akompaniował kierownik muzyczny zespołu, 
kompozytor i aranżer – Bartłomiej Szułakiewicz. 
Partie solowe wykonali: Patrycja Jarmuła, Gabrie-
la Sadowy, Katarzyna Kalita oraz Marcin Gdowski. 
Koncert poprowadził dyr. GCKiCz Wiesław Lizak. 
Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Wiesław Lizak

*   *   *
Tarnowski Chór Gos.pl powstał w 2003 roku 

i od tego momentu żywiołowo i ekspresyjnie wyko-
nuje muzykę chrześcijańską podczas wielu koncer-
tów w różnych miastach Polski. Na czele chóru stoją 
od wielu lat ludzie związani aktywnie z tarnowskim 
środowiskiem muzycznym: dyrygent – Anna Pod-
kościelnaCyz oraz kierownik muzyczny zespołu 
kompozytor i aranżer – Bartłomiej Szułakiewicz. 
Opiekunami duchowymi są: filipin ks. Paweł Cyz 
oraz ks. Andrzej Augustyn, stojący na czele Dusz-
pasterstwa Akademickiego TRATWA, pod którego 
skrzydłami chór działa od września 2011 roku.

Wieloletnia praca chóru zaowocowała licznymi 
nagrodami, między innymi Dużą Kroplą – statuetką 
przyznawaną przez Stowarzyszenie Kropla, nagrodą 
im. Roberta Gucwy za krzewienie wartości chrze-
ścijańskich, nagrodą Prezydenta Miasta Tarnowa 
w dziedzinie działalności artystycznej, medalem 
Polonia Minor za wzbogacanie życia kulturalnego 
regionu i krzewienie muzyki gospel, „Aniołem Cie-
pła” – nagrodą przyznawaną za działalność na rzecz 
miasta Tarnowa, Srebrną Różą – nagrodą w plebi-
scycie czytelników „TEMI” za 12 lat artystycznego 
ubarwiania krajobrazu kulturalnego Tarnowa i spo-
łeczną wrażliwość. 

W 2014 r. Chór został zaproszony na prestiżo-
wy Festiwal 7X GOSPEL w Krakowie.

Obecny skład Tarnowskiego Chóru Gos.pl to bli-
sko trzydzieści osób śpiewających w trzech głosach 
– sopran, tenor, alt. Towarzysząca Chórowi sekcja 
instrumentalna składa się z najwybitniejszych mu-
zyków regionu tarnowskiego: Bartek Szułakiewicz 
(piano), Grzegorz Nosek (bas), Tomek Boruch (gi-
tary), Sylwester Malinowski (perkusja).

W czerwcu 2014 r. miała miejsce premie-
ra pierwszej płyty studyjnej tarnowskiego chóru 
Gos.pl, która wydana została z okazji dziesięciolecia 
istnienia chóru.

W kwietniu 2015 r. muzycy i chórzyści Tarnow-
skiego Chóru Gos.pl towarzyszyli na scenie – wyko-
nując wspólnie utwory – takim wielkim artystom 
jak Mieczysław Szcześniak i Monika Kuszyńska. 
Koncert ten odbył się podczas uroczystej Gali Xle-
cia Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO, z którym 
Chór Gos.pl współpracuje już od wielu lat.
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W piątek, 15 stycznia br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, odbył się 
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów 
szkółki gry na instrumentach muzycznych, pro-
wadzonej w GCKiCz przez Krzysztofa Romana 
i Wiesława Lizaka. Kolędy to pieśni o charakterze 
religijnym związane ze świętami Bożego Narodze-
nia. Wszyscy, którzy w tym dniu tak licznie zebrali 
się w sali GCKiCz, mogli na nowo poczuć wyjątko-
wą atmosferę Bożonarodzeniowego święta. Polska 
tradycja bogata jest w piękne kompozycje oddają-
ce wyjątkowość i doniosłość wydarzeń jakie miały 
miejsce w Betlejem przeszło dwa tysiące lat temu. 
W polskim dorobku kulturalnym zachowało się 
ponad 500 kolęd i pastorałek. Powstają też nowe 
kolędy, komponowane przez współczesnych twór-

ców, których popularność dorównuje kolędom 
tradycyjnym, np. kolęda z lat 30. XX w. „Nie było 
miejsca dla Ciebie”. 

W koncercie wystąpili: Nikodem Sobota, 
Amelia Seruś, Ewelina Dąbroś, Karolina 
Dąbroś, Patrycja Grabiec, Aleksandra Pią-
tek, Karolina Sarat, Dawid Dymon, Nikola 
Wytrwał, Natalia Zawada, Martyna Woj-
ciechowska, Wiktoria Woziwoda, Katarzy-
na Kmiecik, Patryk Trela, Anna Dąbroś. 
Licznie zgromadzona w tym dniu publiczność nie 
szczędziła wszystkim wykonawcom owacji i braw.

Podczas koncertu nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród w konkursie plastyki obrzędowej 
związanej z okresem Bożonarodzeniowym.

WL
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Okres Bożonarodzeniowy to szczególny czas dla nas wszystkich. Każdy stara się, aby jego otocze-
nie – dom, miejsce pracy wyglądało w tych dniach wyjątkowo. We wszystkich sklepach kupić można 
różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Pomimo uroku jaki posiadają nie mogą się równać z tymi wy-
konanymi przez nas osobiście. W wielu domach tradycją stało się ręczne wykonywanie stroików jak 
również ozdób choinkowych czy szopek, które są wyjątkowe i niepowtarzalne. Często do wykonania 
takiej ozdoby zaangażowane są całe rodziny. Daje to możliwość wspólnego spędzenia czasu, śmiechu, 
rozmowy, co w dzisiejszych „zabieganych” czasach jest niezmiernie ważne. Gminne Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Gręboszowie pragnąc zachęcić większą ilość osób do kultywowania tej pięknej 
tradycji ręcznego wykonywania ozdób świątecznych ogłosiło konkurs plastyki obrzędowej związanej 
z okresem Bożonarodzeniowym. Do konkursu zgłoszono 14 wyjątkowych prac. Każda z nich posia-
dała swój niepowtarzalny charakter, jednak wszystkie przekazywały wyjątkową magię świąt. Prace 
podzielono na 4 kategorie tj. szopki, stroiki, bombki, plastyka obrzędowa.

Komisja w składzie: Monika Kilian (przewodnicząca), 
Joanna Cabaj i Wiesław Lizak oceniła prace plastyczne i po-
stanowiła przyznać w poszczególnych kategoriach następu-
jące miejsca: 

Szopki
I miejsce Agata Wytrwa i Klaudia Świętek
II miejsce Wiktoria i Amelia Seruś
Stroiki
I miejsce Karolina Szczawińska
II miejsce Jakub Szczepański
III miejsce ex:Patryk Trela i Natalia Maroszek
Wyróżnienie: Anna Szczepańska
Bombki
I miejsce ex.: Eryk Kloczkowski i Damian Szczawiński
II miejsce ex.: Oliwia Kloczkowska i Natalia Maroszek
III miejsce Maria Łata
Plastyka obrzędowa
I miejsce Justyna Wcisło
II miejsce Klaudia i Nikola Wytrwał
Wręczenie nagród w konkursie plastyki obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym 

odbyło się 15 stycznia br. o godzinie 17.00 podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów 
szkółki gry na instrumentach muzycznych, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Gręboszowie.

Monika Kilian

Kościół obecny w Gręboszowie wybudował w r. 1650 
wnuk Konstancji, Franciszek z Dembian Dembiński, her-
bu Rawicz, podkomorzy województwa krakowskiego, sta-
rosta wielicki i bocheński. Kościół zbudowany w stylu ba-
rokowym należy do najpiękniejszych na Powiślu. Grube 
a wysokie mury z palonej cegły. Miał 25 metrów długości, 
a 19 szerokości1. Wieża miała jeden i pół piętra, a pod nią 
skarbiec. Od strony południowej jest zakrystia. Materiału 
do budowy tej świątyni dostarczył stary zamek Dembiń-
skiego, widoczny dobrze na mapce ówczesnej z r. 1687, 

1 W r. 1872 i 1873 przybudowano drugą połowę prezbi-
terium.

a kamienna kolorowa posadzka w kościele ma pochodzić 
z zamkowych pokoi. Drzwi główne są silną a grubą blachą 
kute, odrzwia z marmuru, a nad niemi herb fundatora 
Rawicz, tj. panna jadąca na niedźwiedziu.

Na ścianie pięknego frontonu były z pińczowskiego 
kamienia figury rodziców N.M.Panny, które przed pierw-
szą wojną światową, zbytecznie nowymi zastąpiono.

Wypada się nieco zapoznać z fundatorem pięknej 
świątyni gręboszowskiej. Dembińscy herbu Rawicz wy-
wodzą się z Dembian, parafii Sokolina pod Skalbmie-
rzem. Pradziad fundatora Jakub, właściciel Bieniaszowic, 
miał syna Walentego, który w r. 1576 był kasztelanem 
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krakowskim. Trzecia jego żona z Gosławskich wystawiła 
osiemdziesięcioletniemu mężowi pomnik w kaplicy Gro-
tów w Krakowie. Pozostawił jej córkę Urszulę i syna Hie-
ronima. Który był żonaty najpierw z Reginą na Burzynie 
Burzeńską, starościanką dobczycką i brzezińską 1597 r. (ta 
zmarła już w r. 1602), a po raz drugi z Anną Drohojewską, 
kasztelanką sanocką. Zostawił dwóch synów, z których 
młodszy Jacek umarł w roku 1604, a drugi Franciszek 
– późniejszy fundator kościoła w Gręboszowie.

Syn tak zasłużonego magnata znalazł się niebawem 
na dworze królewskim jako dworzanin, a w roku 1637 od-
znaczywszy się w bitwie z Turkami, został chorążym kra-
kowskim, oraz starostą wielickim i bocheńskim.

Aby podnieść swe miasteczko Żabno, otrzymuje 
w roku 1605 potwierdzenie przywileju z r. 1487 na jar-
marki.

W latach 16141627 powiększył swą fortunę, doku-
pując wsie Kossocice i Strzałkowice.

Pamiętał o klasztorze Karmelitanek w Krakowie, 
gdzie jego babka spoczywała po śmierci i w r. 1618 zapi-
sał im 300 florenów, która to suma była zabezpieczona na 
dobrach Żabno, Żelazowice (dzisiejsza Żelazówka), Nie-
ciecza i Świeradz, zwana dzisiaj Siaradzą.

W roku 1646 i 1648 był wybrany posłem, a w r. 1650 
oddał synowi swemu Janowi Żabno i 5 wsi w dziedzictwo.

Tenże Jan żonaty był po raz pierwszy z Anną, cór-
ką Kacpra Wielopolskiego, sędziego ziemskiego (która 
otrzymała w posagu 40.000 flor.) i po raz drugi z Dorotą 
Czarnkowską, która znowu zmarła przed rokiem 1651.

Z pierwszą żoną miał syna Jana, starostę Nowokor-
czyńskiego, który się ożenił z Marjanną Żukowską. Umarł 
bezdzietny w r. 1658.

Córka Anna wyszła za Kazimierza Lanckorońskiego, 
a najmłodsza Teresa Eleonora za Rafała Kazimierza Ma-
kowieckiego, kasztelana kamienieckiego w r. 16552

POMNIKI

Do najstarszego pomnika w kościele należał na-
pis, będący nad zakrystią, przypominający poświęcenie 
kościoła. Oto jego treść: „Anno Domini 1675. ipso festo 
Nativitatis B.M.V. die octava Septembris, Perillustris et 
Reverendisimus Dominus, Dominus Nicolaus Oborski�, 
Dei et Apostolicae sedi gratiae Episcopus Laodicensis 
Suffr. Cracoviensis Scholarum Inspector. Albus Vicarius 
et Officialis Generalis Crac. Consecravit Ecclesiam hanc 
Parochialem Gremboszowiensem in honorem Asump-
tionis Beatissimae M.V..Altaria in ea fixa quatuor: Ma-
jus in B.M.V. Asumptae, 2-dum in S-ti Josephi Confeso-
ris, 3-tium in S-ti Francisci Conf. 4-tum in S-tae Annae 
Honorem. Reliquis in eis Sanctorum Benigni et Justinae 
V. Martyr. inclusit, et diem anniversariam dedicationis 
Dominica post Octavam Assumptionis B.M.V. proxi-

2 Wiadomości powyższe czerpałem z Herbarza Boniec-
kiego tom 7 str. 60 i następne.

3 Portret jego jest dotąd w katedrze krakowskiej. Uro-
dzony w r. 1611, umarł 1689. Był księdzem 53 lata a w tem 
biskupem sufraganem 31 lat. Był komisarzem w procesie 
o kanonizację św. Stanisława Kostki, Jana Kantego, Salo-
mei, i Kunegundy. Arcybiskupstwa lwowskiego nie przyjął. 
(z tablicy na Wawelu).

mam quod annis celebrandam assignavit. Procurante 
eadem Consecrationem JM.et Adm. R-ndo Domino 
Balthazaro Przerembski de Przeramb, Ecclesiae Colle-
giata Neo-Sandecensi Decano, Parocho Gremboszow-
iensi. In quorum fidem Anno die quibus supra. Nicolaus 
Oborski Eppus Laod. Suffr. Crac.4

Po polsku: Roku Pańskiego 1675, w samo święto 
Narodzenia N.M.P ósmego września Jaśnie Oświecony 
i Najprzewielebniejszy Pan, Pan Mikołaj Oborski, z łaski 
Boga i stolicy Apostolskiej biskup Laodycejski, Sufragan 
krakowski, Inspektor szkół i Officjał krakowski, konse-
krował ten kościół parafialny Gremboszowski, pod we-
zwaniem Wniebowzięcia N.M.Panny. W kościele tym są 
cztery stałe ołtarze: 1-szy wielki pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia N.M.P., 2-gi ku czci św. Józefa wyznawcy, 3-ci 
ku czci św. Franciszka wyznawcy, 4-ty ku czci św. Anny. 
W ołtarzach tych złożył i zamknął relikwie św. Benigna 
i Justyny, dziewicy i męczenniczki, i przyznaczył jako 
rocznicę poświęcenia kościoła najbliższą niedzielę po 
oktawie Wniebowzięcia N.M.P. mającą być uroczyście 
obchodzoną. Zajmował się przygotowaniem do tej kon-
sekracji wielce czcigodny i Przewielebny Pan Baltazar 
Przerembski z Przeremb., dziekan kolegiaty w Nowym 
Sączu, proboszcz Gremboszowski.

Na dowód tego w roku i w dniu jak wyżej. Mikołaj 
Oborski, biskup.laod.sufr.krakowski.

Trzecim starszym pomnikiem jest marmurowa ta-
blica Ruszkowskiej5 po prawej stronie prezbiterium, a na 
niej napis taki: 

DOM
Z krwi Wolskich i Łąckich przezacnie zrodzona
Wiktorja Ruszkowska tu jest pogrzebiona
Elżbietę matkę miała z Nadola ze Mnina 
Herbu Jelita, także Wolskiego Marcina.
Małżeństwem zaś z Ruszkowskich domem się złączyła
I lat trzydzieści pięć z Stanisławem żyła

W pięknej zgodzie, miłości i bojaźni Bożej.
Gdzie jak winną macicę pięknie Bóg rozłoży
Dziewięciu gron potomstwa z których synów tyle
Liczyła Machabejska matka swoich ile.
Kazimierz i Władysław obaj bez przygany
Ten Lwowskim ów Krakowskim kanonikiem zwany
Trzeci zaś Jan z Rawiczem z Gawron się pokrewnił
Że krew swoich zaszczyci pokrewnych upewnił.
Insi w szkołach w dzieciństwie. Lecz w marsowym boju
Marcin skończył doszedł wiecznego pokoju
Z cór jedna Chlebowskiemu w Małżeństwie ślubiona
Druga w takiż Skrzyńskiemu związek poruczona 
Ów podsędkiem Wieluńskim co ma Mariannę
A ten się z Niemierzyna pisze co ma Annę.
Tak pełna cnót żyjąc dokończyła swego
Wiktorja siedemdziesiąt i roku wtórego

4 Tablica ta z napisem dzisiaj nie istnieje.
5 Ruszkowscy z Rokszyc byli tu proboszczami: Włady-

sław od r. 16901706, Kazimierz od r. 17061713 i Andrzej 
od r. 17131756.
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Dwunastoletnia wdowa. Tu matce i wdowie 
Nagrobek położyli pobożni synowie.
Roku Pańskiego 1693.

Podając chronologicznie napisy na pomnikach 
kościoła gręboszowskiego, przytaczam napis na tablicy 
marmurowej, poświęconej Franciszkowi hr. Wodzickie-
mu, dziedzicowi Gremboszowa.

„Franciszkowi hrabi Wodzickiemu, niegdyś staro-
ście Grybowskiemu, urodzonemu dnia 30 lipca 1733., 
zmarłemu 29 listopada 1803. Ukochanemu Małżonkowi 
Zofia z hr. Krasińskich, nieutulona w żalu położyła”.6

Idąc ku wielkiemu ołtarzowi, widzimy tablicę, poświęconą Ada-
mowi Przerembskiemu, z napisem:

„Adam Tomasz Przerembski, hr. Rzeszy Rzymskiej. Urodzony w Przerembie dnia 15 
grudnia 1773., z ojca Stanisł. hr. Przerembskiego, starosty Peresławskiego, i Józefy z Świę-
cickich, orderu św. Stanisława kawaler, zaślubiony z Łucją z Wodzickich, zmarł w Wiedniu 
dnia 5 sierp. 1811. W parafii św. Józefa Ob. Der Leimgrube i na cmentarzu do tejże należą-
cym pochowan. Ale pomimo usilnego dochodzenia nie mogli tego grobu wynaleźć. Córka 
Zofia i Józef Załuscy ten położyli pomnik Ukochanemu Rodzicowi, ostatniemu znanemu, 
zasłużonemu w koronie polskiej Imienia Przerembskich, wzywając pobożną powszechność 
o pobożne westchnienie za duszę Jego. Dnia 20 marca 1861 r.”

Naprzeciw tej tablicy jest tablica Łucyi Przerembskiej 
z Wodzickich, tej treści:

„Łucya z Wodzickich Przerembska, Franciszka 
z Granowa hr. Wodzickiego, starosty Grybowskiego, 
i Zofii z Krasińskich Wodzickiej córka, Adama hr. Prze-
rembskiego, imienia tego ostatniego potomka – małżon-
ka. Dóbr Siedliszowskich, Demblińskich, Gremboszow-
skich Dziedziczka. Pani cnót znamienitych. W Krakowie dnia 16 kwietnia 1847 r. 
w wieku lat 77 zakończyła pobożne życie. W Igołomie, dobrach swych, pochowa-
ną została.

Zofia z Przerembskich Załuska 
i Józef Załuski, pełni wdzięczności 
i żalu, proszą o modlitwę za duszę 
zmarłej.”

W kaplicy północnej, zbudowanej 
nad grobem Józefa Załuskiego, znaj-

duje się wspaniały sarkofag, (przypominający wiele pomnik Skrzyneckiego 
w kościele Dominikanów w Krakowie). Wykuty z pińczowskiego kamienia, 

według dłuta rzeźbiarza Ludwika Otowskiego, bra-
ta tutejszego ówczesnego proboszcza. Na dwóch 
lwach spoczywa sarkofag, a na nim widzimy postać 
jenerała. Ubrany w mundur wojskowy, na którym 
wiszą ordery wojskowe, leży oparty, trzymając roz-
winiętą mapę Polski. U boku widać szablę. Napis od 
strony południowej czytamy taki: „ Józef hr.Załuski, Jenerał wojsk polskich, urodzony w Ojco-
wie 14 lip. 1787., umarł w Krakowie 25 kw. 1866.” Pod pomnikiem jest grobowiec, w którym 
obok jenerała spoczywa żona i syn jego. Tablica ku pamięci tego ostatniego ma napis: „DOM. 
Zygmunt hr. Załuski, syn ś.p. Józefa, jener. byłych wojsk pols., i Zofii z hr. Przerembskich, 
urodzony 12 sierp. 1817. umarł 21 list. 1872. w Krakowie. Zwłoki jedynego syna w smutku po-
grążona matka obok zwłok ojca w tej tu kaplicy złożywszy, napis ten ku jego pamięci wyryty 
położyła, prosząc pobożnych wiernych o modlitwę za spokój jego duszy”.

6 Nad tablicą tą jest kolumna. Pierwotnie była ona na filarze średnim kościoła od północy. Ks Kahl umieścił ją tutaj, 
gdzie jest obecnie.
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W tej kaplicy ma jeszcze tablicę ś.p. Zielonka długoletni pełnomocnik jenerała, którego 
grób jest na zewnętrznej stronie kaplicy pod ścianą, oto jej treść: 

„Pamięci Antoniego Jastrzębiec Zielonki, długoletniego pełnomocnika Dóbr Siedli-
szowskich, urodzonego 13 stycz. 1805., zmarł 24 list. 1867. w Siedliszowicach, którego 
prochy spoczywają w grobowcu zewnątrz tej świątyni. Wdzięczne dzieci.”

Wchodząc do południowej kaplicy św. Anny, spoty-
kamy tablicę Wawrzyńca Dymona z Zapasternicza, któ-
ry zapisując na rzecz kościoła trzy morgi gruntu, umoż-
liwił budowę drugiej połowy prezbiterium. Tablicę tę 
zrobił organista Rudolf Stohandel, taki napis umieścił: 
„ DOM- Świętej pamięci Wawrzyniec Dymon z Za-
pasternicza, zmarłego w Zalipiu dnia 24 lutego 1872. 
W 28-m roku życia. Ks. Henryk Otowski, pleban tutej-
szy pomny dobrodziejstwa w duchu świętej pobożno-
ści na powiększenie tutejszego kościoła wyświadczo-
nego, ten napis położył, upraszając pobożnych para-
fian o św. modlitwę za spokój jego duszy”.

W głównej nawie jest jeszcze tablica pamiątkowa Anieli z Sroczyńskich Głęboc-
kiej, 2o voto Woroniczowej, którą umieścił jej syn E. Głębocki, przybyły z Francji 
po jedenastu latach wygnania, i druga tablica Józefa Głębockiego, wygnańca za mi-
łość ojczyzny, który w 67 roku życia zmarł i pogrzebany został w śniegach Irkucka.

Przy samym wielkim ołtarzu są tablice marmurowe Antoniego i Agnieszki 
Otowskich i ich syna ks. H. Otowskiego. Napis na pierwszej: „ Ś. p. Antoni Otow-
ski + 1 maja 1847 w 60 roku życia, Agnieszka z Szczuckich Otowska + 18 czerw. 
1878 w 78 roku życia. Ks. H. Otowski, proboszcz Gremboszowski: wdzięczny 
syn, ten napis położył, prosząc pobożnych wiernych o św. modły za dusze swych 
rodziców”. W dole tej tablicy herb Łabędź, na górze medalion z białego marmuru 
z fotografią matki.

Obok jest tablica ks. H.Otowskiego probosz-
cza gręboszowskiego7. Napis na niej jest redakcji 
samego proboszcza, i brzmi:

„D O M.
Henricus de Łabędz Otowski. In Krościenko 

die 10 Aug. 1823 natus, et D. 16 Octobr. 1849 ord. 
Ab anno 1859 Parochus in Gręboszów. Et ab anno 1874 Decanus Dąbroviensis anno 
1881 nominatus canonicus honor capituli tarnoviensis. Et A 1888 Camerarius se-
cretus suae Sanct. Papae Leonis XIII. Sacerdotus Jubilatus. Die 11 Augusti anno 
1904. Qua deficiens Mortuus in Chełm penes Cracoviam. Et in Coemeterio in Zwie-
rzyniec sepultus. Pro animo sua exorat unum Pater noster et Ave Maria”.

W pierwszej połowie wieku XVII w kościele, jak wiemy, było trzy ołtarze na-
stępnie przybyły jeszcze dwa: św. Izydora rolnika i św. Ignacego Loyoli8 w wielkim 
ołtarzu był stary piękny obraz N.M. Panny. W r. 1871 ołtarz zburzono 9 wyrzucając 
obraz na strych. Na nim znaleziono srebrną tabliczkę z wizerunkiem postaci klę-
czącej przed M. Boską10

Ks. Mieczysław Pałucki
„Dzieje Kościoła i Parafii w Gręboszowie”

7 Ks biskup Wałęga z niezrozumiałych powodów nie dał rodzinie zmarłego długo umieścić tej tablicy.
8  W XVII w zwłaszcza w XVIII w panuje tendencja posiadania jak największej liczby ołtarzy, szczególnie wypełnione 

są nimi kaplice.
9  Ołtarz stary robiony był za ks. Ankiewicza, jak świadczyło pismo przyklejone za ołtarzem z r. 1810. Dzisiejszy robił 

Rotter ze Szczucina.
10  Obraz ten spalił ks. Kahl.
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6 grudnia jest dniem, na który wszystkie dzie-
ci czekają z wielką ekscytacją i niecierpliwością. 
Jest to dzień wizyty wyjątkowego gościa. Jak co 
roku Święty Mikołaj nie zapomniał o Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, 
gdzie przybył już 5 grudnia, obdarowując dzieci 
i dorosłych mnóstwem słodyczy. Aby umilić czas 
oczekiwania osobom zebranym w sali GCKiCz 
Łukasz Koszyk z Tarnowa, przygotował dla dzie-
ci zabawy taneczne i ruchowe, które zintegrowały 
uczestników i wywołały uśmiech na każdej twa-
rzy. Tradycją stało się, że tego dnia ogłoszone zo-
stają wyniki konkursu czytelniczego ph. „Wzoro-
wy czytelnik” organizowanego przez GBP w Grę-
boszowie. Nagrodzeni zostali czytelnicy w trzech 
kategoriach wiekowych tj. dzieci przedszkolne, 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
dorośli. Wzorowym czytelnikiem przedszkola 
okazał się Szymon Gądek, szkoły podstawowej 
Karolina Dąbroś, natomiast najbardziej zakocha-
ną w książkach i czytaniu okazała się Pani Mał-
gorzata Łata. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu 
nagród oraz dyplomów przyszedł czas na zabawy 
przygotowane przez pracowników GCKiCz Joan-
nę Cabaj oraz Monikę Kilian. Mnóstwo śmiechu 
i zabawy przysporzyło układanie wieży z pre-
zentów, trafianie śnieżkami do celu czy lepienie 
„papierowego bałwana”. Wiele emocji dostarczy-
ła „Loteria Mikołajkowa”, gdzie nie tylko dzieci 
ale i dorośli mogli wygrać nagrodę. Po wielu 
atrakcjach i dobrej zabawie na salę wkroczył dłu-
go oczekiwany Święty Mikołaj w towarzystwie 
Aniołka. Zanim przystąpił do wręczania słodyczy 
przybliżył dzieciom swój życiorys oraz zachęcił 
do bycia dobrym człowiekiem i robienia dobrych 
uczynków na co dzień. 
Wszystkie osoby zebrane 
na sali były w minionym 
roku bardzo grzeczne, 
gdyż zostały obdarowa-
ne słodkościami zarówno 
dzieci jaki dorośli.

Na zakończenie każ-
dy mógł sobie zrobić pa-
miątkowe zdjęcie z nie-
codziennym gościem. Po 
spotkaniu pozostały miłe 
wspomnienia i wiara, że 
w przyszłym roku rów-
nież zasłużymy na wizytę 
Świętego Mikołaja.

Monika Kilian
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W środę, 23 grudnia 2015 roku w Domu 
Bractwa Św. Anny w Gręboszowie odbyło się nie-
codzienne wydarzenie. W przeddzień wigilii, po 
mszy św. roratniej, proboszcz parafii Gręboszów 
ks. Wiesław Babiarz wraz z młodzieżą zrzeszo-
ną przy parafialnym Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży zaprosili wszystkich do Domu Bractwa 
Świętej Anny na Jasełka. Występ młodych akto-
rów spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem 
publiczności, która nagrodziła dzieci i młodzież 
gromkimi brawami. Grę aktorów wzbogaciła pięk-
nie przygotowana scenografia. W biblijne posta-
cie wcielili się: Wiktoria Świętek, Ewelina Surdel, 
Katarzyna Sarat, Natalia Koziara, Ewelina Rumas, 
Natalia Gaweł, Natalia Klucz, Anna Dąbroś, Darek 
Niejadlik, Paweł Kaczówka (z Gręboszowa), Pa-
trycja Grabiec, Bartosz Garbarz, Karolina Sarat, 
Krzysztof Rumas, Karolina Bigos, Paweł Kaczów-
ka (z Biskupic), Kamil Grabiec, Dominik Koziara, 
Nikodem Świętek, Damian Kaczmarczyk, Mikołaj 
Ciombor, Natalia Wielgus, Anna Kawa, Gabriela 
Marek, Karolina Dąbroś i Klaudia Mosio.

WL
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Od zarania dziejów wszystkie społeczności 
spotykały się z problemami starości. Ponieważ 
początkowo ludzie rzadko dożywali wieku po-
deszłego, to osoby, którym się to udawało były 
traktowane wyjątkowo, bo zachowywały pamięć 
przebytych zdarzeń, a to dawało większe szanse 
przetrwania danej populacji, stąd ludzie starzy 
stawali się mędrcami, o których dbali wszyscy. 
Dopiero w osiemnastym wieku długość życia wy-
dłużyła się na tyle, że powstała instytucja babci 
i dziadka, i wtedy też społeczności musiały się 
uporać z uniesieniem ciężaru starości. Pierwszym 
pomysłem, który nastąpił niejako naturalnie było 
stworzenie rodziny wielopokoleniowej i taki mo-
del występuje dzisiaj powszechnie w Azji, Afryce, 
Ameryce Południowej i części Europy, charakte-
rystyczny jest dla kultury islamu. Jest to nie tyle 
sprawowanie opieki nad ludźmi starymi, co styl 
życia, społeczny model trwania rodziny. Pokole-
nie dziadków przejmuje opiekę nad wnuczętami, 
a przez to rodzice mogą intensywnie pracować 
bez potrzeby poszukiwań żłobków czy przedszko-
li, ale za to zapewniają środki dla życia całej ro-
dziny. Wielką wartością w takim modelu są więzi, 
które w naturalny sposób wytwarzają się w takiej 
rodzinie i stanowią o szacunku dla starszych, któ-
rzy czują się dowartościowani i potrzebni. Poko-
lenie wnuków dorasta w atmosferze rodzinnego 
ciepła i poszanowania wartości, co ułatwia im 
wchodzenie w dorosłość i zdobywanie swojego 
miejsca w życiu. Niestety taki model generuje też 
dużo sytuacji konfliktowych, zwłaszcza, że ludzie 
starzy do końca życia zatrzymują prawa własno-
ści domu, warsztatu, czy gospodarstwa i potrafią 
z tego prawa korzystać wymuszając korzystne 
dla siebie zachowania reszty domowników. Mo-
dyfikacją rodziny wielopokoleniowej w sensie 
europejskim jest wyzbycie się praw własności 
przez ludzi starszych na rzecz pokolenia w wieku 
dojrzałym za opiekę właśnie. I tutaj wszyscy do-
mownicy wspierają się w ramach jednego gospo-
darstwa domowego pomagając sobie wzajemnie, 
dbając o atmosferę wzajemnego szacunku i mi-
łości. Ze Stanów Zjednoczonych przybył do nas 
model sprawowania opieki nad ludźmi starymi 
poprzez budowanie ogromnych Domów Starców, 
zwanych dzisiaj Domami Opieki, ten model przy-
jął się w Europie na przykład w Szwajcarii, gdzie 
cała pozarodzinna opieka nad ludźmi starymi re-
alizuje się w Domach Opieki. Dom taki funkcjo-
nuje na zasadzie przedsiębiorstwa dobrze zarzą-

dzanego, gdzie pracownicy czyli opiekunowie sta-
rają dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków 
opiekując się ludźmi starymi, często niedołężny-
mi, którzy wymagają oprócz pomocy, także lecze-
nia. W tym modelu problemem jest odpowiedź na 
pytanie, co to znaczy dobrze opiekować się star-
szym człowiekiem, wszak już sam system skosza-
rowania i umieszczenia człowieka w zamkniętym 
pomieszczeniu odbiera mu dużo wolności i czyni 
go mało szczęśliwym, a czasem wręcz unieszczę-
śliwia go na końcu życiowej drogi. 

Z drugiej strony jest to najbardziej ekono-
miczna, by nie rzec najtańsza forma wywiązania 
się z obowiązku opieki nad ludźmi starymi, do 
której zobowiązana jest każda społeczność. Jesz-
cze inną, najbardziej ekskluzywną formą opieki 
jest model, który przywędrował do nas z Japonii. 
Otóż tam zaistniał system miasteczka seniorów, 
gdzie cała publiczna i prywatna przestrzeń jest 
podporządkowana potrzebom ludzi starych. Na 
terenie takiego miasteczka znajdują się pojedyn-
cze apartamenty, a każdy z nich jest otoczony 
niewielkim ogródkiem, stołówki wyglądają jak 
ekskluzywne restauracje, a obok nich występują 
klimatyczne kawiarnie z czytelniami i kącikami 
internetowymi. Duży obszar zajmuje niewielki 
w pełni wyposażony szpital z salą intensywnej 
terapii i ośrodkiem rehabilitacji. W innej części 
znajdują się sale do zabiegów fizykoterapeutycz-
nych i ćwiczeń, sale gimnastyczne i siłownie, 
baseny i miejsca do ćwiczeń w wodzie. Obok wy-
stępują miejsca do uprawiania ulubionych zajęć; 
od kręgielni, poprzez niewielkie sale kinowe, mo-
delarnie i sale wykładowe dla prowadzenia zajęć 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieszkańcy ta-
kiego miasteczka mają wypełniony czas i mogą 
go spędzić tak intensywnie jak tylko pozwala im 
stan zdrowia i ich własna aktywność. 

W Polsce mamy do czynienia ze wszystkimi 
modelami opieki nad ludźmi starymi, najczę-
ściej jest to opieka sprawowana w domu starsze-
go człowieka sprawowana przez rodzinę, bardzo 
popularna jest też forma opieki w ramach Do-
mów Opieki, zwana dawniej Domami Starców, 
a teraz Domami Spokojnej Starości lub Domami 
Spokojnej Jesieni, a pod Warszawą już niedłu-
go oddane zostanie pierwsze Miasteczko Senio-
rów typu japońskiego. Generalnie stan poziomu 
opieki nad osobami starszymi jest pochodną roz-
woju ekonomicznego i stanu zamożności danej 
społeczności, natomiast z medycznego punktu 
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Ks. Henryk Otowski herbu Łabędź, urodził 
się 10 sierpnia 1823 roku w Krościenku w rodzi-
nie zubożałej szlachty. Jego rodzicami byli: An-
toni Otowski (zm. 1847 r.), a matką Agnieszka 
ze Szczuckich Otowska (zm. 1872 r.). Święcenia 
kapłańskie uzyskał w roku 1849. Proboszczem 
w parafii w Gręboszowie został w roku 1859. 

Całe życie poświęcił działalności patriotycznej 
oraz rozwojowi oświaty wiejskiej. Publikował wiele 
artykułów w ówczesnej prasie. Przez pewien czas 
służył u niego Jakub Bojko, gdy widzi, że ten 
garnie się do książek dostarcza mu lite-
raturę, uczy poprawnie pisać. Gdy wy-
buchło powstanie styczniowe w Kró-
lestwie Kongresowym w 1863, to ze 
wszystkich sił słał za Wisłę pomoc 
generałowi Langiewiczowi, a po-
tem dawał powstańcom schronie-
nie. Uczył parafian patriotyzmu 
przypominając w czasie kazań, że 
Polska była ongiś wolna, liczono 
się z nią w Europie, ale później ją 
zagrabili trzej zaborcy. Przestrze-
gał, że na duchu nie wolno jednak 
upadać i trzeba robić wszystko, aby tę 
wolność odzyskać. 

Ksiądz Otowski z orędownika walki 
zbrojnej stał się po roku 1863 galicyjskim pozy-
tywistą. Był nawet marszałkiem powiatu w Dą-
browie Tarnowskiej, od roku 1874 dziekanem 
i kanonikiem dąbrowskim.

Parafia była terenem pracy organicznej, któ-
rą prowadził z widocznymi dobrymi rezultatami. 
Założył bibliotekę, dzięki temu wielu mieszkań-
ców sięgnęło po książkę. Propagował czytelnic-
two czasopism przeznaczonych dla wsi, do któ-
rych sam pisywał artykuły i opowiadanka umo-
ralniające. Jednym z najgorliwszych czytelników 
był szewc Stanisław Sucharski, ojciec Henryka 
Sucharaskiego. Namawiał do kultywowania lu-

dowych zwyczajów, m.in. Sobótki. Nie cierpiał 
dewotek, które wyganiał z kościoła w czasie żniw 
i wykopków, gdyż uważał, że grzechem jest mar-
nowanie chleba, gdy się go w porę nie zbierze.

Wprowadził niekonwencjonalną pokutę za 
grzechy, a mianowicie… sadzenie drzewek owoco-
wych przy domostwie: „…niech dziatwa zje jabł-
ko, gruszkę lub wisienkę, to Bogu będzie miłe”.

W roku 1888 mianowany został szambela-
nem tajnym papieża Leona XIII.

Na plebanii mieszkała rodzina księdza: 
matka i jego dwóch braci: Józef i Ludwik. 

Józef był świetnym zarządcą i agrono-
mem, postawił księże gospodarstwo 

na wysokim poziomie. Wieś mogła 
brać przykład z wprowadzanej 
przezeń agrotechniki, nowych 
zasad uprawy roli opartych o na-
ukę. Podobnie zmieniał zasady 
hodowli. Natomiast Ludwik był 
artystą rzeźbiarzem. To on zapro-
jektował sarkofag hrabiego Zału-

skiego. Matka księdza była świetną 
gospodynią i wiejskie kobiety na-

śladowały ją w prowadzeniu gospo-
darstw domowych. Dla części parafian 

byli oni darmozjadami.
Proboszcz Henryk Otowski, gdy się zorien-

tował, że Jakub Bojko ma pociąg do pióra, po-
prawiał jego pierwsze teksty i polecał je redak-
cjom pism dla wsi. Do czasu, gdy Jakub Bojko 
stał się postacią znaczącą i zaczął publikować 
w Przyjacielu Ludu teksty krytykujące szlach-
tę i duchowieństwo. Doszło do ostrych sporów 
między nimi, zwłaszcza po głośnej aferze, kiedy 
to zmarł znany działacz ruchu ludowego — Jan 
Gil z Grębowa, a miejscowy proboszcz odmówił 
mu pochówku, gdyż ten za życia krytykował kler. 
Jakub Bojko opublikował tekst ostro krytykujący 
postawę proboszcza. Ks. Otowski poparł grębow-

widzenia najbardziej wskazane jest wspieranie 
starszego człowieka w miejscu jego zamieszka-
nia, gdzie przeżył swoje ostatnie lata życia, dokąd 
tylko pozwala jego stan zdrowia, w ramach całe-
go zespołu terapeutyczno – socjalnego, w któ-
rego składzie jest lekarz, pielęgniarka środowi-
skowa, pracownik socjalny i rodzina, przyjaciele 
i najbliżsi sąsiedzi. Tą czwartą częścią mojego 
artykułu starałem się przybliżyć Wam drodzy 
czytelnicy problem umykającego czasu, który 

sprawiedliwie ucieka każdemu z nas tak samo 
i wszyscy musimy się zmierzyć z tą przestrzenią 
życia, tak naszych najbliższych, jak i nas samych. 
Jedno jest pewne, czas, który całe życie nas goni, 
w tym momencie na chwilę zwalnia i pozwala za-
stanowić się nad przepływającym życiem, a może 
nawet znajdzie się chwilka na przemyślenie tych 
moich pomysłów na oswojenie jesieni, by dodać 
do niej trochę ciepłych promieni. 

Z poważaniem dr Marek Ziajor.
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Wstęp i spis treści

Każdy zajmujący się badaniami historycznymi 
autor wie, że do kategorii nader ważnych źródeł nale-
żą wydane drukiem lub zalegające archiwa rękopisy 
pamiętników i wspomnień, spływające z pióra auto-
rów lub świadków badanych przez danego historyka 
wydarzeń. Dotyczy to również badaczy dziejów wsi 
polskiej, przy czym najstarsze odnoszące się do niej 
źródła tej kategorii pochodzą z XIX w. A im bliżej na-
szych czasów, tym źródeł tego rodzaju jest więcej.

Do źródeł tego typu należą także spisane przez 
kogoś z zewnątrz relacje i wspomnienia przekazane 
przez uczestników i świadków różnych wydarzeń. 
Do tej właśnie kategorii należy niniejszy zbiór rela-
cji spisanych w okresie od 23 września 1980 r. do 
7 listopada 2013 r. Objętościowo i ilościowo zbiór 
ten prezentuje się skromnie, ponieważ zawiera re-
lacje pięciu osób, przy czym chronologicznie trzecia 
z nich pochodzi od jednej osoby, natomiast pierwsza 
i druga stanowią efekt rozmów przeprowadzonych 
przeze mnie z dwoma osobami, ale w różnych kalen-
darzowo terminach.

Cechą relacji, podobnie jak i pamiętników jest 
ich subiektywizm, ponieważ obrazują one punkt 
widzenia autora, a ponadto przekazują informa-
cje z poziomu życia społeczno – politycznego, jaki 
w danym momencie zajmował autor relacji. Jest to 
jednak oczywista konstatacja, ponieważ relacje nie 
są podręcznikowym obrazem dziejów danej wsi lub 
gminy, lecz stanowią jedynie jedno z wielu źródeł do 
wykorzystania przez przyszłego autora monografii 
tych jednostek. Taką właśnie pomocniczą rolę pełni 
niniejszy zbiór. Stanowi on, co trzeba w tym miejscu 
dodać, element składowy znacznie obszerniejszego, 
bo złożonego z trzech solidnych tomów zbioru relacji 
indywidualnych i zbiorowych do dziejów wsi, chło-
pów i ruchu ludowego w powiecie dąbrowskim (cho-
dzi tu o jego granice do maja 1975 r.)

To dość skromne objętościowo opracowanie 
otwiera obszerna (38 stron wydruku) relacja zna-
czących, ale odchodzących powoli w zapomnienie 
gręboszowskich działaczy, czyli Jana Bochenka 
z Gręboszowa i Władysława Świętka z Lubiczka. 
Na przestrzeni prawie trzech lat spotkałem się 
z nimi trzy razy, przy czym w pierwszym uczestni-
czyli obaj, a potem rozmawiałem jeszcze indywi-
dualnie z każdym.

Na pierwszym spotkaniu jego bohaterowie 
przedstawili mi dość szeroką panoramę stanu rze-
czy na obszarze obecnej gminy do którego sięgali 
pamięcią lub nawet bardziej odległego, ale znanego 
im z opowiadań ich rodziców i starszych sąsiadów. 
Dzięki temu ta część relacji zawiera dużo ważnych 
lokalnie nazwisk i różnych ciekawostek, w tym i od-
noszących się do życia Jakuba Bojki. Sporo informa-
cji dotyczy również ruchu młodzieży wiejskiej, w tym 
zwłaszcza spod znaku MZM przy MTR, bo obaj au-
torzy relacji działalność w tym ruchu mają wpisaną 
w swoje życiorysy.

Dwie następne części charakteryzowanej relacji 
stanowią pokłosie moich odrębnych spotkań z J. Bo-
chenkiem i W. Świętkiem. W trakcie tych rozmów 
zanotowałem sporo informacji odnoszących się do 
wybitnego, pochodzącego z tej gminy działacza, dra 
Gabriela Dubiela, oraz bywającego tu, młodszego 
od Dubiela o dziesięć lat i równie wybitnego działa-
cza, jakim był Henryk Krzciuk. W swoim czasie obaj 
dużo znaczyli, obaj byli posłami, a obecnie odchodzą 
w zapomnienie, ale dzięki spisanej relacji całkowi-
cie zapomnieć się o nich nie da. Odnosząca się do 
Krzciuka część relacji Świętka zawiera także bardzo 
ciekawe kulisy nieudanego ubiegania się o mandat 
poselski ojca Henryka, Marcina. Miało to miejsce na 
rok przed urodzeniem Henryka, bo w roku 1889, zaś 
w sprawę wmieszani byli: J. Bojko i ówczesny pro-
boszcz Gręboszowa, ks. Henryk Otowski.

 
 

  

skiego księdza1. Bojko podburzył gręboszowską 
gromadę, wykorzystując sprawę byłej gospodyni 
księdza — Maryny Wójcikówny, która publicznie 
oświadczyła, że miała romans z księdzem i jego 
wskazała, jako ojca nieślubnej córki. Ks. Henryk 
Otowski za wycofanie pozwu sądowego wypłacił 
„ślepej Marynie” za pośrednictwem Jakuba Bojki 

1 Grębów w pow. tarnobrzeskim.

kwotę 500 zł. Sprawa ta zaszkodziła wielce zasłu-
żonemu księdzu. Biskup przyjął jego rezygnację. 
Rozgoryczony ks. Otowski zrezygnował także 
z działalności publicznej. Zmarł w Chełmie pod 
Krakowem w zapomnieniu w roku 1904, jako ka-
płan deficient.

Ks. Zygmunt Jakus
„Kronikarskie notatki”
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Charakteryzowaną w tym miejscu relację zamy-

ka dokonane przeze mnie bardzo dokładne stresz-
czenie opracowania dziejów ruchu wiciowego na 
terenie gminy Gręboszów i okolicy. Opracowanie to 
napisał W. Świętek i na krótko wypożyczył mi jed-
ną kopię, którą bardzo dokładnie streściłem i owym 
streszczeniem dopełniłem całą relację. Autor opra-
cowania podaje w nim sporą ilość różnych faktów 
oraz opisuje okoliczności ich zaistnienia.

Druga część streszczonego opracowania Święt-
ka odnosi się do lat wojny i okupacji, zaś podane 
przez autora niektóre fakty nie o wszystkich posta-
ciach mówią pozytywnie. Pisał to jednak świadek 
i uczestnik owych wydarzeń, a ja jedynie nic nie za-
mieniając, dokładnie streściłem jego opracowanie. 
Nie mam również możliwości korygowania i dopeł-
niania o inne wątki okupacyjnych fragmentów opra-
cowania Świętka, ponieważ nie piszę historii gminy 
Gręboszów, a jedynie wytworzyłem istotne rzeczowo 
źródło do tej historii.

Nieporównywalnie krótsza (8 stron) jest dru-
ga w kolejności dwuczłonowa relacja, która prawie 
w całości odnosi się do odchodzącej w zapomnienie, 
a zasługującej na pamięć gręboszowskiej postaci, 
jaką jest dr Gabriel Dubiel. Gręboszowianin mjr 
Henryk Sucharski wprowadził tę wieś na karty histo-
rii Polski, natomiast J. Bojko i G. Dubiel wprowadzili 
tę gminę na karty historii wsi i ruchu ludowego.

Relacja ta stanowi pokłosie rozmowy przepro-
wadzonej z lokatorką mieszkającą w jego tarnow-
skim domu, co miało miejsce w drugiej połowie lat 
30. ubiegłego wieku. Zaś druga część tej relacji to in-
formacje przekazane przez pochodzącą z jego rodzi-
ny tarnowiankę Marię Sitko. Zdobyte z tych źródeł 
informacje są o tyle istotne, że obrazują osobiste losy 
Dubiela, a milczą o nich inne znane mi źródła. Autor 
przyszłej monografii Dubiela ( o konieczności jej na-
pisania jestem przekonany) zapewne wykorzysta te 
pochodzące od najbliższej rodziny informacje.

Anonsowany zbiór zamyka dość obszerna (11 
stron) relacja pochodzącego z tej gminy Władysła-
wa Wcisły. Obrazuje ona zarówno godne uwagi za-
wodowe osiągnięcia autora, jak i znane mu różne 
fakty i osoby wpisane w historię gminy Gręboszów. 
W końcowej części tej relacji zamieściłem również 
niektóre treści zawarte w przysłanym na mój adres, 
anonimowym liście, przy czym uwzględniłem tu 
istotne dla mnie informacje, a nie pełne żółci oceny 
i dywagacje autora (autorów?) owego anonimu.

Informacyjnie podaję również, że każdą relację 
poprzedzam zwięzłą informacją o okolicznościach 
jej powstania, zaś zamieszczone w tekście oryginalne 
cytaty podaję kursywą. Dla ułatwienia i zrozumienia 
zawartych w relacjach treści tu i ówdzie zamieszczam 
wyjaśniające tło wydarzeń, poszerzające historyczne 

dygresje. Zaś podane w zbiorze daty rządów pro-
boszczów pochodzą z innych dostępnych mi źródeł, 
natomiast związane z duchownymi fakty wpisane są 
w życiorysy autorów relacji lub zapamiętali je z opo-
wiadań swoich rodziców i równie starych sąsiadów.

Podkreślając jeszcze raz subiektywny, oddający 
punkt widzenia autorów relacji obraz opisywanej 
przez nich rzeczywistości – równocześnie pragnę 
zwrócić uwagę na ich merytoryczną wartość. Po-
lega ona zwłaszcza na uratowaniu od niepamięci 
wielu postaci i zdarzeń wpisanych w lokalną histo-
rię, a utrwalone tą drogą fakty w mniej czy bardziej 
odległej przyszłości wykorzysta parający się historią 
tego terenu autor. 

Jan Hebda

Relacja

Jana Bochenka (s. Wojciecha i Wiktorii 
z d. Ciepiela) urodzonego 1 lutego 1899 r. w Karsach 
oraz Władysława Świętka (s. Jana i Bronisławy 
z d. Wielgus) urodzonego 27 stycznia 1903 r. w Lu-
biczku na okoliczność znanych im wydarzeń w ruchu 
ludowym i młodzieżowym i ich działalności w nich 
do 1939 r., spisana w dniach: 23 września 1980 r., 
21 maja 1982 r. i 9 stycznia 1983 r. w Gręboszowie 
i Lubiczku.

Wnet po powstaniu województwa tarnowskie-
go zacząłem bliżej poznawać teren byłego powiatu 
dąbrowskiego, o którym skądinąd wiedziałem, że 
posiada on stare tradycje ludowcowej działalności 
chłopów. Po terenie byłego powiatu zacząłem też 
jeździć z dwóch tytułów. Pierwszy z nich to tytuł 
oświatowy, bo od utworzenia woj. tarnowskiego 
pracowałem w Kuratorium Oświaty i Wychowania 
na stanowisku wizytatora, potem starszego wizyta-
tora, a od 1 września 1982 r. do 31 stycznia 1988 r. na 
stanowisku wicekuratora ds. kształcenia ogólnego. 
Stąd po linii oświatowej poznałem kierowniczą ka-
drę dąbrowskiej oświaty, w tym i Gminnego Dyrek-
tora Szkół w Gręboszowie Antoniego Moździerza.

Równoległe z pracą zawodową, z racji działal-
ności w ZSL, zacząłem również coraz głębiej pozna-
wać środowisko starych dąbrowskich weteranów, 
a w tej grupie rolę swoistych ikon pełnili m.in. Pa-
weł Bigda z Dąbrowicy oraz Jan Bochenek z Grębo-
szowa i Władysław Świętek z Lubiczka. Prezesem 
Gminnego Komitetu ZSL w gminie Gręboszów był 
wówczas Józef Niejadlik. Gdy zatem swoimi ba-
daniami objąłem sprawy ruchu wiciowego i jego 
poprzedzających form, a później także zająłem się 
problemem losów pierwszego pokolenia ludowców 
– w podanych wyżej dniach odbyłem z nimi trzy 
spotkania, zaś ich dorobek podaję poniżej. Na mar-
ginesie dodam, że nosiłem się z zamiarem odbycia 
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jeszcze jednego spotkania z bohaterami tej dość ob-
szernej relacji, ale już nie zdążyłem.

*   *   *

Moi rozmówcy swoją opowieść o interesują-
cych mnie sprawach zaczęli od uwagi, że ich rodzice 
posiadali gospodarstwa o powierzchni po około 10 
morgów dobrej jakościowo, chociaż raczej ciężkiej 
uprawy ziemi. W każdym domu było jednak po kil-
koro dzieci i dlatego sytuacja ich rodzin była dość 
trudna, chociaż nędzy nie było, bo nikt nie chodził 
głodny. Ojcowie politycznie od zarania związali się 
z rodzącym ruchem ludowym, ale nigdy nie zajmo-
wali w nim jakichś eksponowanych pozycji. W obej-
ściach gospodarskich rodziców autorów relacji dość 
często odbywały się pierwsze chłopskie wiece i zgro-
madzenia na tym terenie, zwoływane najczęściej 
przez Jakuba Bojkę, a później i przez innych działa-
czy, w tym i przez Wincentego Witosa.

Na terenie późniejszej gminy zbiorowej Grębo-
szów gdzieś w okolicach 1880 r. zaczęły pojawiać się 
wydawnictwa słynnego już wtedy ks. Stanisława Sto-
jałowskiego z „Wieńcem” i „Pszczółką” na czele. Te 
pisma i docierające do tutejszych małych obszarowo 
wsi informacje o działalności na rzecz chłopów ks. 
Stojałowskiego w poważnym stopniu przyczyniły się 
do wstępnego rozruszania tutejszych chłopów z wsi 
tworzących późniejszą gminę. Z opowiadań ojców 
moim rozmówcom wiadomo też, że przez grębo-
szowską plebanię docierał tu wydawany w Krakowie 
klerykalny raczej „Krakus”, a J. Bojko dostawał też 
„Gwiazdkę Cieszyńską”. Prawdziwa polityka przy-
szła jednak na wieś dopiero wraz z „Przyjacielem 
Ludu”. To pismo stało się na tym terenie popular-
ne także i dlatego, że różne korespondencje z terenu 
oraz artykuły o innej treści zamieszczał na jego ła-
mach J. Bojko. Na przełomie wieków pisywał w nim 
także Jan Budzioch z Woli Rogowskiej, wiekowo 
mniej więcej rówieśnik Bojko, a chyba nawet jakiś 
jego krewniak. Obaj, Bojko i Budzioch, dobrze znali 
wydawcę „Przyjaciela Ludu”, Bolesława Wysłoucha 
oraz jego żonę Marię.

Oprócz J. Bojki, który obok pochodzącego stąd 
mjra Henryka Sucharskiego należy do nielicznego 
grona powszechnie znanych mieszkańców Grębo-
szowa – jednym z pierwszych czytelników i prenu-
meratorów pisma wydawanego przez B. i M. Wysło-
uchów był także Tomasz Dudek z Ujścia Jezuickie-
go. Po nim ludowcowe zainteresowania przejął jego 
syn Bolesław, a ludowcową orientację miała też ro-
dzina Świerków. Wspomniany wyżej T. Dudek stał 
się naturalnym liderem uściańskich ludowców, zaś 
wspierali go ci Świerkowie. Ta rodzina wyróżniała 
się m.in. tym, że należała do zaangażowanych na-
rodowo i politycznie, gdyż jeszcze w czasie Powsta-

nia Styczniowego pomagała jego krótkotrwałemu 
dyktatorowi gen. Marianowi Langiewiczowi i jego 
słynnej adiutantce Henryce Annie Pustowójtównie. 
A kobiety wiejskie z Ujścia Jezuickiego pomagały też 
matce generała Józefa HaukeBosaka, która została 
ranna, a przy ich pomocy doszła do zdrowia i potem 
już po wyzdrowieniu różnymi sposobami okazywała 
im swoją wdzięczność. Zaś jej syn generał, co dodaję 
od siebie, po klęsce powstania znalazł się we Fran-
cji, a po wybuchu wojny francuskopruskiej toczonej 
w latach 1870 – 1871 ochotniczo zgłosił się do wojska 
i poległ w jednej z bitew.

Lata Powstania Styczniowego – kontynuowali – 
sprzyjały narodowopatriotycznemu uświadomieniu 
części tutejszych chłopów, ponieważ tą drogą prze-
mykali za Wisłę galicyjscy ochotnicy do oddziałów 
partyzanckich w Królestwie, tędy przemycano broń, 
leki i materiały opatrunkowe oraz inne zaopatrzenie 
dla walczącej w Kieleckiem partyzantki. Równocze-
śnie tą samą drogą przerzucano do Galicji rannych 
i chorych powstańców, którzy potem po dworach do-
chodzili powoli do siebie. Dzięki tym zapomnianym 
już dzisiaj działaniom powstał w Ujściu Jezuickim 
grunt pod narodziny ruchu ludowego, który gdzieś 
na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku zapocząt-
kował w tej wsi wspomniany wyżej Tomasz Dudek, 
należący do grona dość posażnych gospodarzy.

W miarę upływu czasu na terenie Ujścia Je-
zuickiego i wsi okolicznych nasilały się emancypa-
cyjne dążenia chłopów, co z kolei wzmagało walkę 
polityczną na wsi, ponieważ przeciw rodzącemu się 
ruchowi ludowemu występowało gręboszowskie 
duchowieństwo, a ta parafia obejmowała swym za-
sięgiem prawie wszystkie gminy jednostkowe póź-
niejszej gminy zbiorowej Gręboszów. Gwałtowne za-
ostrzenie tej walki nastąpiło, gdy głównie za sprawą 
J. Bojki zapuścił tu swoje korzenie „Przyjaciel Ludu” 
oraz utworzone w końcu lipca 1895 r. w Rzeszowie 
Stronnictwo Ludowe, przemianowane osiem lat 
później na Polskie Stronnictwo Ludowe.

Długoletni proboszcz Gręboszowa, ks. Henryk 
Otowski, z pochodzenia szlachcic, rządzący tą parafią 
w latach 18591892, należał do kategorii dość dziw-
nych postaci. Z jednej bowiem strony bardzo dużo 
zrobił dla zaszczepienia wśród mieszkańców parafii 
świadomości narodowopolitycznej, a także popierał 
oświatę ludową, organizował różne uroczystości na-
rodowe, a z drugiej pomiatał chłopami i miał do nich 
szlacheckopogardliwy stosunek. Taki też niejedno-
znaczny obraz tej postaci utrwalił się w pamięci pa-
rafian. W 1892 r. zrezygnował z probostwa, wyjechał 
do Krakowa, gdzie też nieco później zmarł. 

Po Otowskim proboszczem Gręboszowa został 
ks. Franciszek Kahl, pełniący tę funkcję w latach 
18931907. Ten od początku stanął na pozycjach 
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wrogich rodzącemu się ruchowi ludowemu. A więcej 
niż uzasadnione zastrzeżenia parafian budziło jego 
życie osobiste, zaś związane z tym perypetie stały 
się kanwą, na której Stanisław Wyspiański napisał 
jedną ze swoich sztuk pt. Klątwa. Po F. Kahlu sta-
nowisko proboszcza objął ks. Piotr Halak, rządzący 
gręboszowską parafią w latach 19071931. Pochodził 
on z Poręby Radlnej, gdzie też krótko był probosz-
czem, zaś do Gręboszowa przybył ze stanowiska ple-
bana w Trzcianie k. Bochni. Za jego rządów – a to 
moi rozmówcy już bardzo dobrze pamiętają – na-
stąpiło apogeum wali z ruchem ludowym. Mimo to, 
a może właśnie dlatego, ruch ludowy na tym terenie 
bardzo się rozwinął i umocnił. Pleban publicznie 
z ambony atakował czytelników i prenumeratorów 
„Przyjaciela Ludu”, co spowodowało, że czytanie tej 
zakazanej gazety odbywało się prawie w konspiracji. 
Oprócz poniewierania ludowcami z ambony w cza-
sie chodzenia po kolędzie demonstracyjnie pomijał 
ich domy, czym ci aż tak bardzo się nie przejmowali, 
a nierzadko odmawiał także rozgrzeszenia.

Przez długi okres przedmiotem jego ataków 
był zwłaszcza Tomasz Dudek, który do spowiedzi 
jeździł do Tarnowa, ale z drugiej strony był to bar-
dzo przyzwoity pleban. Dużo np. pomagał finanso-
wo kształcącym się na księży synom biednych chło-
pów, a także często wspomagał parafialną biedotę. 
Do ludowców miał jednak więcej niż uprzedzenie, 
gdyż nie potrafił pogodzić się z tym, że za ich spra-
wą wieś rozbudziła się politycznie i w tych sprawach 
nie słucha już plebanii. Unikał jednak politycznych 
ataków na J. Bojkę, natomiast atakował PSL, a po-
tem PSLPiast, ale w tej walce z ruchem ludowym 
sukcesów nie odniósł. Pamiętający o tym najstarsi 
mieszkańcy parafii z dużym zdziwieniem przyjmują 
informację, że w kurii zaczęły się ponoć jakieś dzia-
łania związane z jego wyniesieniem na ołtarze. Tu 
od siebie uzupełniająco dodam, że jego antyludow-
cowa fobia ujawniła się jeszcze w czasie, gdy gdzieś 
na przełomie wieków był on proboszczem w Porę-
bie Radlnej, co opowiedział mi w swej relacji tam-
tejszy działacz wiciowoludowy Antoni Sutkowski. 
A tę jego antyludowość znał on z zapamiętanych 
przez siebie opowiadań swoich rodziców oraz in-
nych starszych mieszkańców Poręby Radlnej.

Ujście Jezuickie – relacjonowali dalej – wła-
ściwie od samego początku zajmowało przodującą 
pozycję w powstającym na tym terenie ruchu ludo-
wym. Wsie tworzące późniejszą gminę zbiorową 
Gręboszów były obszarem ostrej walki politycz-
nej. Mieszkający w Ujściu Jezuickim przewoźnik 
przez Wisłę, Gładysz (jego imienia nie pamiętali), 
pośredniczył w przemycaniu tajnej poczty i bibuły 
z Królestwa Galicji, a w latach 19121914 przerzucał 
przez Wisłę kurierów jadących do przebywające-

go na Podhalu Włodzimierza Lenina. Przed drugą 
połową roku 1934, czyli utworzeniem gminy zbio-
rowej Gręboszów, ostatnim wójtem gminy jednost-
kowej Ujście Jezuickie był Paweł Gładysz, będący 
zarazem właścicielem karczmy. To zapewne z tego 
powodu atakował go proboszcz, gdyż sam miał 
udziały w innej karczmie i ta wójtowska stanowiła 
dla niej konkurencję.

Na początku tego wieku ludowcom w Bienia-
szowicach liderował wójt tej gminy, bogaty zarazem 
gospodarz Maciej Motyka. Opowiadano o nim, że 
jego podwójna natura, a to z jednej strony chłopska 
honorność i zadziorność, a z drugiej pańszczyźniana 
uległość posłużyła J. Bojce jako punkt wyjścia przy 
analizie chłopskiej mentalności, gdy swoje przemy-
ślenia na ten temat zamieścił w głośnej do końca 
międzywojnia pracy pt. Dwie Dusze. Na czele prze-
ciwników wójta Motyki stała mono sklerykalizowa-
na rodzina Kosiniaków, a sekundowała im również 
rodzina Czujów. Słynny w międzywojniu wróg ludo-
wców, ks. dr Jan Czuj z Borzęcina, był z nią spokrew-
niony, a te dwie rodziny trzymały z gręboszowską 
plebanią i należały do lokalnych filarów popieranego 
przez kurię Stronnictwa KatolickoLudowego. Ro-
dzina bieniaszowickich Czujów dorabiała krawiec-
twem, a w ogóle to w Bieniaszowicach ludowcy spod 
znaku PSLPiast, a następnie SL nie stanowili zbyt 
dużej siły. Ta niewielka wieś była bowiem zdomino-
wana przez ambonę i dlatego górą byli tu katludow-
cy, a następnie Akcja Katolicka.

Na przełomie XIX i XX w. nie było zorganizo-
wanego ruchu ludowego na terenie Okręgu i Pału-
szyc. Wtedy była to jedna wieś i Pałuszyce stanowiły 
przysiółek Okręgu lub też odwrotnie, ale z czasem, 
i tak jest do dzisiaj, ten przysiółek się usamodziel-
nił i tak powstały tu dwa sołectwa. To z tych wsi 
pochodził niejaki Lechowicz (jego imienia nie pa-
miętają), który walczył w Powstaniu Styczniowym. 
Z zachowanej do dzisiaj tradycji wynika, że z terenu 
całej gminy Gręboszów pochodziło trzech chłopów 
uczestników Powstania Styczniowego, a niezależ-
nie od tego tutejsze dwory stanowiły jego zaplecze. 
Zaś ruch ludowy w rejonie Okręg – Pałuszyce na 
początku tego wieku zainspirowała rodzina Kwiet-
niów. To z niej wywodził się m.in. znany potem 
działacz krakowskiego oddziału Polskiej Akade-
mickiej Młodzieży Ludowej, a następnie ZMW
Znicz akademik Jan Kwiecień. Natomiast około 
połowy pierwszej dekady bieżącego stulecia solid-
ny ruch ludowy na tym trenie zainspirował i nadał 
mu dużą dynamikę pochodzący stąd prof. Gabriel 
Dubiel. Jeszcze jako student Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej, 
zwłaszcza w wakacje i ferie, prowadził on tu dzia-
łalność uświadamiającopolityczną. Urodził się on 
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w 1880 r. w Okręgu, w Gręboszowie ukończył szko-
łę ludową, w I Gimnazjum w Tarnowie zdał matu-
rę, a następnie studiował w Krakowie i tu mocno 
włączył się w pracę społecznopolityczną. Nawiązał 
m. in. kontakty z socjalistami, chociaż głównie an-
gażował się w PSL, a po studiach pracował w kilku 
miastach, w tym m. in. w Gimnazjum w Mielcu. 
Z Mielca gdzieś wnet po 1910 r. przeszedł do pracy 
w I Gimnazjum w Tarnowie i tu do wybuchu Wiel-
kiej Wojny rozwinął bardzo szeroką działalność. 
Udzielał się wtedy w ruchu sokolim, współtwo-
rzył ruch paramilitarny, działał w TSL, ale przede 
wszystkim był widoczny w PSL, a po rozłamie 
w PSL należał do PSLPiast, w którym pełnił nawet 
rolę sekretarza Zarządu Głównego. Sporo też wtedy 
pisał do prasy ludowej, potem walczył w I wojnie, 
a po jej zakończeniu wyjechał na Śląsk Górny, gdzie 
włączył się w akcję plebiscytową i należał wówczas 
do grona najbliższych współpracowników dyktato-
ra III powstania śląskiego Wojciecha Korfantego. 
W czasie okupacji zginął w Auschwitz.

W samym natomiast Gręboszowie – mówili da-
lej – ruch ludowy niewątpliwie zapoczątkował Jakub 
Bojko, a w jego bezpośrednim kręgu wyrósł Piotr Ja-
nas i inni lokalni działacze. W obejściu tegoż Janasa 
gdzieś w okolicach 1910 r. odbył się duży chłopski 
wiec, na który m. in przybył Jan Stapiński, wtedy 
już prezes PSL. To zgromadzenie prawdopodobnie 
stanowiło jeden z elementów obchodów grunwaldz-
kich, natomiast pamiątką po Roku Grunwaldzkim 
jest istniejący do dzisiaj i z tej okazji usypany, Ko-
piec Grunwaldzki, który znajduje się na granicy Grę-
boszowa po lewej stronie drogi jadąc do Otfinowa. 
Wielka uroczystość jego poświęcenia miała miejsce 
w 1911 r., a moi rozmówcy jako małe dzieci poszli na 
nią ze swoimi rodzicami. W pamięci zachował się im 
jednak tylko mglisty obraz wielkiego tłumu ludzi, 
natomiast niewiele jeszcze wtedy rozumieli z owego 
wydarzenia. Pamiętają jednak tyle, że długo potem 
mówiono o tej uroczystości, a mieszkańcy gminy 
jeszcze wiele razy zbierali się przy tym Kopcu.

Inny z licznych wieców ludowych odbył się 
w roku 1912, a uczestniczył w nim m. in. pochodzą-
cy z podkrakowskich Bieńczyc poseł PSL Franciszek 
Ptak. To zgromadzenie koniecznie chciał rozbić, 
a przynajmniej zakłócić proboszcz Halak, który wy-
szedł z kościoła z procesją złożoną z katludowców 
i dewotek. Śpiewająca pieśni kościelne procesja ma-
szerowała na plac wypełniony wiecującymi chłopa-
mi. Widząca zamiar proboszcza grupa rozgarniętych 
chłopów podeszła do plebana, wzięła go delikatnie, 
ale stanowczo pod ręce i spokojnie wyprowadziła na 
drogę prowadzącą prosto do kościoła, a wiec toczył 
się dalej, zaś potem z ambony posypały się kolejne 
gromy. W tej grupie odprowadzających proboszcza 

chłopów znalazł się m. in. Stanisław Wojtyto z Za-
lipia, ojciec słynnej potem działaczki i ludowej po-
etki, Marii Kozaczkowej z Wojtytów. W tym wiecu 
uczestniczył m. in. ks. Adam Tomasz Bryl, należący 
do nielicznego grona księży sympatyzujących z ludo-
wcami i dlatego kilka razy był nawet suspendowany, 
nigdy nie został proboszczem, a w końcu bp Leon 
Wałęga usunął go ze stanu duchownego. Pochodził 
chyba z Wierzchosławic, tu też osiadł po relegowa-
niu i tu zmarł, a w opinii środowiska ludowców był 
on ofiarą bpa. 

Kontynuując ten wątek autorzy relacji podali mi, 
że jeszcze przed I wojną światową i trochę później 
ścisłą czołówkę gręboszowskich ludowców stanowili 
m. in. Józef Menel, Andrzej Bugajski (w czasie wój-
towania J. Bojki był on podwójcim), Jan Zarzycki, 
Teofil Knaga, Stanisław Kucięba i inni, a liderował 
im J. Bojko i dorastający przy nim P. Janas. Wieko-
wo byli oni mniej więcej, z niewielkimi odchylenia-
mi, rówieśnikami Bojki. Zaś sam Bojko pochodził 
z bardzo biednej rodziny zza Wisły, z Wojciechowa, 
a do Gręboszowa przybył ze swoim ojcem jako mały 
chłopiec i tu dorastał. Po rodzicach przejął niewielkie 
gospodarstwo, które później, gdy już został posłem, 
znacząco powiększył.

Natomiast na terenie Lubiczka grupę pierw-
szych ludowców stanowili m. in. Jan Świętek (ojciec 
autora relacji) oraz Józef i Maciej Dubielowie. To 
byli pierwsi czytelnicy i prenumeratorzy „Przyjacie-
la Ludu” i posiadali szereg kompletnych roczników 
tego pisma, bo kompletowali poszczególne roczni-
ki. Ten zbiór wyłudził potem od nich Józef Putek 
z Choczni. W latach 20. tę wieś całkowicie zdomi-
nowali ludowcy, mimo że wielu tutejszych chłopów 
było niepiśmiennych. Ludowcem i wójtem był dość 
rozgarnięty chłop Jan Dubiel, a po nim to stanowi-
sko przejął Jan Misiaszek. Do zamachu majowego 
pozostawał on w orbicie piastowców, ale wnet po 
maju przeszedł do obozu sanacji, a po zdradzie Bojki 
znalazł się w firmowanym przez niego Zjednoczeniu 
Ludu. Za tę woltę polityczną otrzymał nagrodę od 
sanacji, bo po utworzeniu gmin zbiorowych został 
podwójcim w gminie Gręboszów. Rodzina Dubie-
lów z Lubiczka, a było to nazwisko dość popularne 
w tych stronach, należała do twardych ludowcowo 
i była w gronie dobrze sytuowanych materialnie, 
a J. Misiaszek był ostatnim wójtem tej gminy. 

Na terenie Żelichowa – kontynuowali – robotę 
ludowcową zapoczątkowała rodzina Dudków i byli 
to potomkowie wspomnianego wcześniej Tomasza 
Dudka z Ujścia Jezuickiego. W miarę upływu czasu 
ta rodzina mocno się rozrosła i jeszcze dzisiaj dużo 
tu ma do powiedzenia, a do 1939 r. zdecydowanie tu 
dominowała. Właśnie w Żelichowie powstało pierw-
sze na ternie gminy zbiorowej Gręboszów koło wi-
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ciowe, a jego prezesem został Piotr Dudek. On też 
był inicjatorem powstania koła Znicza, a w tych dzia-
łaniach wspierał go Franciszek Boduch z Czyżowa, 
wtedy już krakowski akademik i pamlowiec.

W przylegającej do Żelichowa Woli Żelichow-
skiej ruch ludowy zapoczątkował Maciej Seruś. Był 
to bardzo biedny chłop, który samodzielnie nauczył 
się czytać i pisać, a potem uczył tej sztuki dzieci oko-
licznych chłopów i samych chłopów. W swojej kur-
nej chacie wieczorami przy smolnym łuczywie czytał 
zbierającym się chłopom „Przyjaciela Ludu”. Pod 
jego wpływem ludowcem stał się niejaki Lizak (imie-
nia nie pamiętali), a jego wychowankiem był Stani-
sław Skowron, na którego we wsi mówiono „Pisarz”, 
gdyż nawet dość udanie próbował zajmować się li-
teraturę ludową, zaś w gminie jednostkowej pełnił 
rolę pisarza (sekretarza) gminnego. Pisywał też dość 
nawet udane okolicznościowe wiersze. Zaś w ciągu 
lat 20. na czoło ludowych liderów w tej wsi wybili 
się: Michał Smoła, który powrócił z kilkuletniej emi-
gracji do USA i dzięki temu miał dość szerokie hory-
zonty oraz Józef Zarzycki. Na przełomie lat 20. i 30. 
do tej wsi próbowała wcisnąć się Akcja Katolicka, 
w czym silnie wspierała ją gręboszowska ambona, 
a także podobną próbę podjął gręboszowski sanacyj-
ny Strzelec, ale ludowcy nie pozwolili sobie wydrzeć 
zdobytych pozycji.

W małych obszarowo wsiach Hubenicach i Ko-
złowie do grona najstarszych ludowców należeli: 
bogaty chłop Stanisław Wcisło i Paweł Gondek. 
Te dwie rodziny stanowiły ostoję ruchu ludowego 
w tych wsiach, a niebawem doszlusowała do nich 
rodzina Gilów. Znanym ludowcem był również 
Pawlina (imienia nie pamiętali), na którego we wsi 
mówiono Dziobek. Istniejące tu koła SL bodajże 
w 1938 r. święciły wspólny dla obu kół sztandar. 
Z tej okazji odbyło się bardzo liczne zgromadze-
nia chłopów i pocztów sztandarowych z tej części 
powiatu. Zaczęło się od mszy w parafialnym Grę-
boszowie, a potem ogół pomaszerował na świec-
ką część uroczystości. Mszę celebrował proboszcz 
Gręboszowa ks. Zygmunt Jakus, pełniący funkcję 
proboszcza w latach 19321949, który dość wyraź-
nie stonował temperaturę polityczną. Na tle Halaka 
prezentował się jako względnie łagodny przeciwnik 
ludowców. W czasie tej mszy wygłosił on kazanie, 
w którym m. in. mocno eksponował pochodzenie 
wszelkiej władzy od Boga. Świecką część tej uroczy-
stości obsługiwał słynny w międzywojniu działacz 
ludowy ks. płk. Józef Panaś. W swoim wystąpieniu 
na wiecu, nawiązując do treści kazania podkreślił 
m. in.: Powiedziano tu dzisiaj, że wszelka władza 
pochodzi od Boga i dlatego tę władzę należy sza-
nować. A ja wam powiadam, że czasem władza 

pochodzi z dopuszczenia bożego i taką władzę na-
leży usunąć!, co bardzo spodobało się zebranym.

Polityczny ruch ludowy rozwinął się także 
– relacjonowali Bochenek i Świętek – na terenie 
Borusowej. Czołówkę ludowców tej wsi stanowili: 
Jan Ciepiela, Stanisław Mosio, Michał i Wojciech 
Wcisłowie, Wojciech Świętek, Karol Smoła i Jan 
Augustyński. Ten ostatni został relegowany z jed-
nego z tarnowskich gimnazjów za uprawianie ostrej 
krytyki duchowieństwa. Jednak dzięki kilku latom 
nauki na poziomie gimnazjalnym wyraźnie góro-
wał nad swymi rówieśnikami i był to materiał na 
działacza o skali ponadlokalnej. Początkowo był on 
gorącym zwolennikiem J. Bojki, ale po jego przej-
ściu do sanacji stał się bezpardonowym krytykiem 
tego tak wcześniej zasłużonego działacza. Miał on 
duży potencjał i mógł w ruchu ludowym odegrać 
znacznie większą rolę, ale wnet popadł w alkoho-
lizm, stracił autorytet i wypadł z gry. 

Głównym wrogiem ludowców w Borusowej 
był właściciel tamtejszego folwarku Jan Bzowski. 
O jego stosunku do wsi i chłopów najlepiej i wręcz 
jaskrawo świadczy to, że głośno marzył o przywró-
ceniu pańszczyzny, bo to pozwoliłyby znowu wziąć 
chamów za mordy. Przy każdej okazji krzywdził 
chłopów, wyzyskiwał folwarcznych robotników 
i podległą sobie służbę, a pewnego razu pobił trzy 
uczennice, gdy te po żniwach zbierały pozostałe na 
polu kłosy zboża. A zwyczaj zbierania pozostałych 
po żniwach kłosów, co było przywilejem biedoty, 
stanowił starą i uświęconą tradycją formę życia 
ówczesnej wsi. Ten fakt pobicia został opisany 
w jednym z numerów „Piasta”, a także znalazł na-
wet odbicie w prasie polonijnej w USA.

W Karsach natomiast jednym z pierwszych lu-
dowców był ojciec autora relacji, Wojciech Boche-
nek. Był on prenumeratorem i wręcz namiętnym 
czytelnikiem „Przyjaciela Ludu”, a potem „Piasta”. 
Stanowisko wójta zajmował posażny gospodarz 
i zarazem ludowiec Aleksander Wytrwał, zaś ojciec 
mojego rozmówcy był przy nim wice wójtem. Opo-
wiadający mi ten fakt syn byłego wice wójta dodał, 
że jako młody chłopak, występując w roli woźnicy 
wielokrotnie wiózł wójta i ojca na ludowcowe zgro-
madzenia do Dąbrowy Tarnowskiej i do innych 
miejscowości powiatu. W tych latach wiece były bo-
wiem główną formą działalności ruchu ludowego, co 
zresztą krytykowali wiciarze. Do grona innych lokal-
nych działaczy ludowych w Karsach należeli także: 
Jan Wytrwał i Franciszek Bochenek, którzy z tym ru-
chem również związali się przez „Przyjaciela Ludu”. 
Do przełomu lat 1913/1914 wszyscy z ww. należeli 
do zwolenników Jana Stapińskiego, a po powstaniu 
PSLPiast przeszli pod znaki J. Bojki i W. Witosa.
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Tegoroczne ferie zimowe w gminie Gręboszów roz-
poczęły się sportowym akcentem. 17 stycznia hala przy 
Zespole Szkół w Gręboszowie wypełniła się po brzegi za-
wodnikami oraz kibicami piłki nożnej. Tego dnia odbył 
się już III Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Gręboszów. Organizatorami zawodów 
byli: Wójt Gminy Gręboszów, Urząd Gminy Gręboszów, 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
oraz LZS Karsy. Do zawodów zgłoszono drużyny w trzech 
kategoriach wiekowych tj.: junior młodszy – szkoła pod-
stawowa, junior starszy – gimnazjum, senior. W katego-
rii junior młodszy rywalizowali między sobą:

LZS Borusowa: Kaczmarczyk Damian, Woziwo-
da Łukasz, Wytrwał Konrad, Zając Bartosz, Kaczówka 
Paweł, Starsiak Mateusz.

LZS Ujście Jezuickie: Starsiak Krystian, Woź-
niak Liwiusz, Zieliński Konrad, Tyrcha Łukasz, Boroń 
Łukasz, Topór Konrad, Bryl Jakub, Bryl Szymon, Suro-
wiec Oliwia, Adamczyk Antoni, Świętek Nikodem, Du-
dek Kacper.

Super Juniorzy: Grabiec Kamil, Zgorzały Filip, 
Zając Kacper, Marcinkowski Paweł, Misiaszek Dawid, 
Wąż Kacper, Misiaszek Tomasz, Sobota Nikodem, Sobota 
Wiktor, Misiaszek Krzysztof, Gaweł Filip, Gaweł Gabriel.

Drużyny zagrały po 2 mecze w kolejności ustalonej 
podczas losowania. Najmłodszym zawodnikom nie bra-
kowało woli walki, zaangażowania oraz chęci zwycięstwa. 
Po zaciętych meczach klasyfikacja końcowa wyglądała 
następująco:

1. LZS Borusowa 6 pkt. bramki 17:0
2. LZS Ujście Jezuickie 3 pkt. bramki 5:2
3. Super Juniorzy 0 pkt. bramki 0:20

Z dość dużymi oporami rodził się natomiast 
ruch ludowy na terenie Biskupic, gdyż ta wieś jako 
dawna posiadłość biskupów krakowskich była zdo-
minowana przez duchowieństwo. Ale później, głów-
nie za sprawą J. Bojki i do tej wsi dotarły idee ru-
chu ludowego, a efekt był taki, że nie odbiegała ona 
pod tym względem od innych wsi gminy zbiorowej 
Gręboszów. Czołówkę działaczy ludowych stanowili: 
Maciej Świętek, Jakub Sobota i Dionizy Smoła, ale 
nie wyszli ponad poziom ponadlokalny.

Znaczące wpływy osiągnęli natomiast ludowcy 
w Woli Gręboszowskiej, a liderowali im: wójt Julian 
Romański, pisarz gminny Wojciech Koziara, Franci-
szek Dziubla, Stanisław Badoń, Marcin Klucz, Józef 
Dąbroś i inni. W tej wsi żył i nader czynnie działał 
niejaki Gawełek (imienia nie pamiętali), powstaniec 
z 1863 r. We wsi posiadał on olbrzymi autorytet. Był 
to mężczyzna potężnego wzrostu, a znany był jeszcze 
z tego, że wszystko umiał zrobić – taka prawdziwa 
i przydatna w każdej wsi złota rączka.

W okresie międzywojennym – mówili dalej 
– pozycji czołowego działacza Piasta, a następnie 
SL dopracował się Julian Zawiślak. Został on pre-
zesem gręboszowskiego koła Piasta, potem SL, a po 
rozpoczęciu przez SL organizacji struktur gminnych 
został pierwszym w kolejności prezesem Zarządu 
Gminnego SL, chociaż wtedy to ciało występowało 
pod jakąś inną nazwą. To przy J. Zawiślaku dorastał 
jeden z moich rozmówców, Jan Bochenek, który 
przy nim pełnił rolę sekretarza koła Piasta, a następ-
nie SL. W tej pracy przydały mu się umiejętności 
nabyte w armii austrowęgierskiej, a następnie pol-
skiej. Wziął bowiem udział w końcowej fazie Wiel-
kiej Wojny, a po jej zakończeniu płynnie przeszedł 

do powstającego Wojska Polskiego. W tym okresie 
praktycznie cały Gręboszów politycznie był zdomi-
nowany przez ludowców spod znaku PSLPiast.

Po zdradzie J. Bojki w październiku 1927 r. 
doszło na wsi, w tym i w Gręboszowie, do sporego 
zamieszania politycznego i dezorientacji wielu lu-
dzi. Na tej fali spora część dąbrowskich i nie tylko 
dąbrowskich chłopów opowiedziała się za J. Bojką 
i weszła do utworzonego przez niego Zjednoczenia 
Ludu. To ideowoorganizacyjne zamieszanie nie 
trwało jednak zbyt długo, bo zdezorientowani po-
czątkowo chłopi dość szybko zorientowali się, że 
Bojko stał się bezwolnym narzędziem w ręku cynicz-
nych sanacyjnych graczy. Zaś w praktyce sanacja ani 
myślała o dotrzymaniu obietnic, w tym zwłaszcza 
tych o szybkim dokończeniu reformy rolnej. O tym 
fakcie niebawem przekonał się osobiście i J. Bojko, 
a szczególnie ciężko przeżywał to, że chłopi w swej 
masie wyraźnie się od niego odsuwali.

Zaskoczeni zdradą Bojki piastowcy nieba-
wem przystąpili do kontrataku. Gdzieś pod koniec 
1927 r., albo niewiele później w Gręboszowie odbył 
się dość liczny wiec chłopski. Obsłużyli go: dąbrow-
ski poseł piasta dr Gabriel Dubiel oraz poseł lub 
wtedy już może były poseł Adam Krężel z powiatu 
pilzneńskiego. W swoich przemówieniach odsłonili 
kulisy zdrady Bojki, zaś on był wtedy w Gręboszo-
wie i przy pomocy swojej bojówki koniecznie chciał 
rozbić to zgromadzenie. Wpadał mówcom w słowo, 
przerywał, złośliwie komentował, ale swego celu 
nie osiągnął, bo wiecu rozbić nie zdołał. Do swoich 
racji nie przekonał, ale i po tym wiecu zamieszanie 
polityczne ze wsi nie zniknęło.

Zebrał i opracował
Jan Hebda
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Wybrano najlepszego strzel-
ca, którym został zdobywca 6 
bramek Woziwoda Łukasz z LZS 
Borusowa. 

*   *   *
W drugiej kategorii – junior starszy (uczniowie gim-

nazjum) zagrały trzy drużyny tj. LZS „Strażak” Karsy I, 
LZS „Strażak” Karsy II oraz KokoJambo. W skład zespo-
łów weszli:

LZS „Strażak” Karsy I: Niejadlik Dariusz, Ka-
czówka Paweł, Kawa Wiktoria, Panek Michał, Bigos Bar-
tłomiej, Twardzik Adrian.

LZS „Strażak” Karsy II: Starsiak Paweł, Trela 
Patryk, Misiaszek Adam, Miodowski Maikel, Bociek Łu-
kasz, Marek Damian, Twardzik Daniel.

Koko-Jambo: Krupa Patryk, Skowron Jakub, 
Ciombor Mikołaj, Klucz Krystian, Rumas Krzysztof, We-
sołowski Dawid.

W tej kategorii rozegrano łącznie 6 spotkań po któ-
rych ostateczną kolejność na podium ustalono na pod-
stawie stosunku bramek. 

1. LZS KokoJambo: 4 pkt. bramki 14:0
2. LZS „Strażak” Karsy I: 4 pkt. bramki 3:0
3. LZS „Strażak” Karsy II: 0 pkt. bramki 0:17
Królem strzelców tej kategorii został Krupa Patryk 

z zespołu KokoJambo, który zdobył 6 goli.

*   *   *
Trzecia kategoria tj. senior (uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych i dorośli) cieszyła się największym zain-
teresowaniem. Kluby z terenu gminy Gręboszów zgłosiły 
swoje drużyny. Składy poszczególnych zespołów przed-
stawiały się następująco:

LZS Borusowa: Gaweł Dawid, Loraj Marek, 
Białas Dawid, Burek Krystian, Lisowski Karol, Lisow-
ski Przemysław, Wąż Dawid, Słomski Jacek, Wójtowicz 
Mateusz, Bigos Artur, Sokół Kamil, Dąbroś Przemysław, 
Woźniak Piotr.

LZS Karsy: Zaleski Piotr, Zaleski Adam, Dymon 
Dawid, Dąbroś Przemysław, Chlastawa Dominik, Bigos 
Krzysztof, Gruchała Krzysztof, Suliga Michał, Zarzycki 
Janusz, Świętek Mateusz, Łos Paweł, Surdel Sebastian, 
Bigos Karol, Woźniak Paweł, Pyrczak Andrzej, Wałaszek 
Dominik, Gała Michał.

LZS Ujście Jezuickie: Sobota Bartłomiej, Deszcz 
Mariusz, Deszcz Piotr, Szarek Wojciech, Misterka Ma-
riusz, Szarek Łukasz, Wdowiak Damian, Zieliński Dawid, 
Obartuch Marek, Kosoń Krzysztof.

LZS Wola Żelichowska: Janowiec Paweł, Jano-
wiec Piotr, Morawiec Damian, Wytrwał Tomasz, Zarzycki 
Michał, Trzpit Łukasz, Woźniak Łukasz.

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 3 dwudziestominutowe mecze. Ze-
społy wystąpiły w mocnych składach dlatego też rywa-
lizacja miedzy nimi była zacięta. Oto wyniki poszczegól-
nych spotkań:

Pierwsza kolejka
LZS Borusowa – LZS Wola Żelichowska 0:0
LZS Ujście Jezuickie – LZS Karsy 1:4
Druga kolejka
LZS Borusowa – LZS Karsy 4:3
LZS Wola Żelichowska – LZS Ujście Jezuickie 2:2
Trzecia kolejka
LZS Borusowa – LZS Ujście Jezuickie 4:2
LZS Karsy– LZS Wola Żelichowska 3:1
Wszystkie mecze były emocjonujące. Drużyny grały 

na wysokim poziomie i nie zawiodły zebranej publicz-
ności, która mogła zobaczyć ciekawe akcje i piękne gole. 
Ostatecznie całe zmagania wygrała drużyna LZS „Wisła” 
Borusowa. 

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
1. LZS Borusowa: 7 pkt. bramki 8:5
2. LZS Karsy: 6 pkt. bramki 10:6
3. LZS Wola Żelichowska: 2 pkt. bramki 3:5
4. LZS Ujście Jezuickie: 1 pkt bramki 5:10
Seniorzy strzelili łącznie 26 goli a najwięcej z nich 

bo 4 trafił Bigos Karol z LZS Karsy. W kategorii senior 
wyłoniono również najlepszego bramkarza. Komisja 
składająca się z przedstawicieli organizatorów tytuł ten 
przyznała bramkarzowi „Wolanii” Wola Żelichowska 
Pawłowi Janowiec. Zarówno najlepsi strzelcy wszyst-
kich kategorii jak i bramkarz otrzymali statuetki oraz 
nagrody. Wszystkie drużyny dostały dyplomy oraz na-
grody rzeczowe a zwycięskie drużyny dodatkowo pucha-
ry. Wręczenia nagród dokonała Wójt Gminy Gręboszów 
Pani Krystyna Świętek. 

Mecze sędziował Karol Bil z Olesna. Prowadzenie 
zawodów oraz nagłośnienie zapewnił Dyrektor GCKiCz 
w Gręboszowie Wiesław Lizak. Organizacją zawodów za-
jął się pracownik UG Gręboszów Grzegorz Kilian. 

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w zawo-
dach oraz gratulujemy wyników. Kibicom dziękujemy za 
doping i obecność. 

Grzegorz Kilian
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Po raz kolejny w murach Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie zabrzmiały patriotyczne tony. W sobotę, 
21 listopada dla uczczenia bohaterstwa, patriotyzmu i niezłomno-
ści rodaków, którym zawdzięczamy upragnioną wolność, zorga-
nizowany został II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, 
w którym wzięli udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej 
jak i gimnazjum. Wykonywane utwory nawiązywały do najdaw-
niejszej historii jak i czasu Solidarności. Wszystkie pobudzały do 
refleksji nad naszą tożsamością, mówiły, kim jesteśmy i czego nie 
możemy zmarnować. Konkurs miał na celu krzewienie wartości 
patriotycznych szczególnie niepodległościowych i wolnościowych, 
wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykazali się umiejętnością 
śpiewu, gry na gitarze, keyboardzie i pianinie. Jedną z uczestni-
czek była Maria Łata, która 13 listopada zdobyła zaszczytne pierw-
sze miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Od Nie-
podległości do Niepodległości”. Swoją recytacją Marysia również 
w Gręboszowie wprowadziła słuchaczy w chwilę zadumy i refleksji 
nad tragicznym losem naszych przodków walczących o wolność. 

Komisja jury w składzie: Krzysztof Roman – przewodniczą-
cy, Wiesław Lizak i Monika Kilian po wysłuchaniu 14 prezentacji 
postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce ex aequo: Karolina Sarat, Patryk Trela, Wiktoria 
Woziwoda, Katarzyna Kmiecik, Aleksandra Piątek oraz trio wo-
kalne: Adrian Kaczówka, Łucja Przeworska, Klaudia Wielgus.

II miejsce ex aequo: Anna Dąbroś, Dawid Dymon, Martyna 
Wojciechowska, Maria Łata

III miejsce ex aequo: Nikola Wytrwał, Karolina Dąbroś, Bar-
tłomiej Garbarz, Patrycja Grabiec. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Części uczestnikom konkursu akompaniował na pianinie Tomasz 
Lizak. Konkurs jest sprawdzoną formą wzmacniania postaw pa-
triotycznych i oddziałuje nie tylko na wokalistów, ale również na 
wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Monika Kilian




